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Náš betlém
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hřát u srdce jejich radost.
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Složení zastupitelstva obce Bystřička

Je po volbách, které byly pomyslným referendem o postupném Robert Hlavica 				 ODS
Zpravodaj
4/2017 (aktuální
17. 12. 2017) volebpřipravili: Mgr.
Kotrla,
Zbyněk
Fojtíček, starší
číslaza
lzezdravý
stáhnou
z www.bystricka.cz
budování naší obce. Vybrali
jste si zástupce,
kteří vkuplynulém
PetrPavel
Širočka
Ing.
				
SNK
rozvoj
Bystřičky
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
ním období ukázali, jakým směrem bychom se chtěli ubírat, vybra- Lubmír Švéda Ing. 			 ODS
li jste zástupce s vizí a odpovědností k obci pro budoucí generace. Petr Rudolecký 				 Hasiči Bystřička pro naši obec
Tuto vloženou důvěru se budeme snažit naplňovat tak, abychom se Josef Kovář Ing. 				 ODS
mohli před občany hrdě postavit a předvést výsledek čtyřleté práce. Ivan Výmola 				 SNK pro sport 2018
Je to obrovský závazek, který se budeme snažit naplňovat.
Pavel Kotrla Mgr. 			 SNK Bystřička všem
Jan Ježík Ing. 				 SNK Architektura pro Bystřičku
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito zástupci:
Alexandra Hurtová Ing. arch. 		 SNK Za obec krásnější
Zpravodaj 2/2018 (aktuální k 18. 12. 2018) připravili: Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

Následně přicházely rezignace na post náhradníka:
Josef Matůš
SNK Architektura pro Bystřičku
Petra Konvičná
SNK Architektura pro Bystřičku
Marie Kopečková Ing.
SNK Architektura pro Bystřičku
Martina Škrabolová
SNK Architektura pro Bystřičku
Jaroslava Koutná
SNK Architektura pro Bystřičku
Šárka Adámková
SNK Za obec krásnější

Řady těch, kteří rezignovali, nahradili v pořadí další náhradníci:
Mgr. Miroslava Kovářová Hrabovská SNK Architektura pro Bystřičku
Ing. Hana Vaňková
SNK Za obec krásnější

Bystřička je v našich rukách

Zajisté se mezi námi najdou ti, které by mohly zaujmout některé
z následujících činností:

Trenér - sportovní aktivity pro děti - materiální zabezpečení
poskytneme.

Manažer práce s mládeží - finance jsou připraveny. Chybí ruce.

Hledáme lepší využití obecního dřeva - zatím se pouze prodává.

Hledáme realizátory drobných prací v obci - na odměně se
dohodneme.

Hledáme správce sběrného dvora - potřebujeme spolehlivého
člověka.

Organizace akcí pro veřejnost - máte dobrý nápad? Schází Vám
nějaká akce?

Podpora obce od místních podnikatelů a firem - dokážete
vylepšit prostředí obce?

Hledáme fundraisera - tj. člověka, jehož prací je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost.

Hledáme organizátora crowdfundingových kampaní - např.
na výstavbu tělocvičny. Je to způsob financování, při kterém větší
počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.
Pro více informaci, nebo případný zájem o některou z aktivit, mi
pište na barton@n-e.cz nebo volejte na číslo 777 737 500.
Loučím se s Vámi jedním z hesel Tomáše Bati: „CO CHCEŠ MŮŽEŠ.“ a přeji Vám příjemné a poklidné předvánoční dny.

Ing. Josef Bartoň - místostarosta

Úvodem bych si Vám dovolil za všechny zastupitele poděkovat za
důvěru projevenou ve volbách. Je to pro nás všechny velký závazek
a věřím, že se každý budeme snažit pro obec a pro Vás občany udělat
maximum. Prosím také o Vaši trpělivost a shovívavost, pokud se
nám něco nepovede. Co nás čeká?
Rozhodli jsme se vše řádně plánovat a připravovat, abychom předešli
plýtvání energií a penězi. Na plánech rozvoje obce a nákupu potřebných pozemků už dlouho usilovně pracujeme, ale stále ještě zbývá
velký kus cesty k cíli.
Před námi je tedy postupné hledání prostředků, upřesňování dokumentace a realizace jednotlivých projektů. První na řadě je dostavba
a oživení sběrného dvora. Příští rok bude probíhat výstavba dopravního terminálu. Výzvou bude jeho oživení. Řešíme také sociální bydlení a veřejné osvětlení. Nadále bude probíhat údržba zeleně,
vybavení a cest v obci.
Příležitosti a výzvy: Život v obci neovlivňují jen zastupitelé, ale hlavně
občané.
Proto hledáme schopné lidi - spolupracovníky, kterým není lhostejné naše okolí - dejte nám prosím tipy, co by se dalo vylepšit. Máte
zájem podílet se na změně? - Ozvěte se, a podpoříme Vás. Tomáš
Baťa prohlásil: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to
je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“

Betlémské světlo,
aneb pojďte s námi pro kousek poezie Vánoc.
Tak jako v loňském roce i letos je pro Vás připraven, tentokrát u svítícího stromečku a betlému před
zdravotním střediskem dne 23. prosince 2018 od 17 do 18 hodin společné zpívání vánočních koled a rozdávání
betlémského světla. Přineste si lucerničku a odnesete si plamínek betlémského světla na svůj štědrovečerní stůl.

Svoz odpadu v době vánočních svátků:

Komunální odpad SKO

1. 13. 10. 8.

5.

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

4.

červen

březen

4.

květen

únor

7.

duben

leden

měsíc

Pondělní svoz 24.12.2018 je posunut na úterý 25.12.2018, dále každý SUDÝ týden, kdy prvním svozovým dnem v roce 2019 je pondělí
7. 1. 2019.

interval svozu

2. 14. 11. 9.
pondělí
SUDÝ týden
26 svozů / rok

21. 18. 18. 15. 27. 24. 22. 19. 16. 28. 25. 23.
30.

29.
Tříděný odpad PLASTY

1.

Tříděný odpad - PAPÍR

1.

Tříděný odpad - SKLO

1.

22.

3.

7.
9.
19.
20.
28.
31.

3.
22.

Nebezpečný a objemný
odpad

1. 13. 11 x ročně

9.
7.

13.

19.

1.

30.

11.

4 x ročně

13. 7 x ročně

21.

2 x ročně (
sobota )

Termíny nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou zrušeny poté, co
bude otevřen Sběrný dvůr Bystřička, kde bude možno tento druh odpadu
odkládat po celý rok.

Termíny nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou zrušeny poté, co bude otevřen Sběrný dvůr Bystřička, kde bude možno tento
druh odpadu odkládat po celý rok.
Cena za likvidaci komunálního odpadu je jednotná 500,-Kč pro osobu trvale žijící i pro nemovitost sloužící k individuální rekreaci
dle Obecně závazná vyhláška obce Bystřička č. 1., o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Cena za likvidaci komunálního odpadu je jednotná 500,-Kč pro osobu
trvale žijící i pro nemovitost sloužící k individuální rekreaci dle Obecně
závazná vyhláška obce Bystřička č. 1., o místním poplatku za provoz
Otevírací doba obecního úřadu v době vánoc:
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
V době od 20.12.2018odpadů
do 1.1.2019 včetně, je úřad pro veřejnost uzavřen. Při naléhavé záležitosti volat tel. 777 604 205
komunálních
Dále žádáme občany, aby poplatky v roce 2019 byly placeny v úřední hodiny pondělí – středa ode dne 7.1.2019 v době 8 – 17 hodin
a to z důvodu zahájení nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administrativy. Děkujeme za pochopení

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC:

V době od 20.12.2018 do 1.1.2019 včetně, je úřad pro veřejnost uzavřen. Při naléhavé

záležitosti
volat tel.bude
777 604
205
Místní
knihovna
26.12.2018
uzavřena

Dále žádáme občany, aby poplatky v roce 2019 byly placeny v úřední hodiny pondělí –
středa ode dne 7.1.2019 v době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení nového roku s čímž je
spojen
i velký nárůst
administrativy.
za pochopení
Silvestrovské
přátelské
setkáníDěkujeme
u ohňostroje
2018
Loučení se
starým rokem abude
přivítání26.12.2018
Nového roku proběhne
v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec Bystřička organizuje silvestrovský
Místní
knihovna
uzavřena.

ohňostroj, který bude odpálen ve 20:00 hodin. Věříme, že i letošní ohňostroj si užijí především ti nejmenší. Silvestrovské nápoje
(svařák a čaj zdarma) zajišťuje SDH Bystřička, Sportbar bude otevřen s programem „Posezení u kytárek“.
Silvestrovské
přátelské setkání u ohňostroje 2018
Dále ve Sportbaru: 8. 12. 2018 Mikulášská diskotéka
Loučení se starým
a přivítání
Nového roku proběhne v areálu hřiště „U Lukášů“. Obec
26.rokem
12. 2018 Štěpánská
diskotéka

Bystřička organizuje silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen ve 20:00 hodin. Věříme, že i
letošní ohňostroj si užijí především ti nejmenší. Silvestrovské nápoje (svařák a čaj zdarma)
Cena Vodného
a stočného
na rokbude
2019otevřen
zůstávás programem
stejná jako v„Posezení
roce 2018
tedy:
zajišťuje
SDH Bystřička,
Sportbar
u kytárek“.
Dále
ve Sportbaru:
Mikulášská diskotéka
Cena vodného
pro rok 20198.12.2018
ve výši:
Cena stočného pro rok 2019 ve výši:
26.12.2018 Štěpánská diskotéka
17,34 Kč - dez DPH				
25,22 Kč - dez DPH
20,00 Kč - s DPH /15%/				

29,00 Kč - s DPH /15%/

Cena Vodného a stočného na rok 2019 zůstává stejná jako v roce 2018 tedy:
Cena vodného pro rok 2019 ve výši:
17,34,- Kč - dez DPH

Tříkrálovská sbírka proběhne
v sobotu 12.1.2019
Sousedský bál
Obec Bystřička Vás srdečně zve na tradiční Sousedský bál. Ten se uskuteční v sobotu 2. 2. 2018 v restauraci „Na Nové“ od 20:00 hod.
Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek bude zahájen 7. 1. 2018 na Obecním úřadu
Bystřička. V tombole bude deset hlavních cen slosovatelných na vstupenku, další ceny budou obsaženy v ruličkové tombole. K poslechu
a tanci hraje hudební skupina HEJ Všichni jsou srdečně zváni.

Místní knihovna
Vážení a milí spoluobčané,
po delší odmlce opět nadešel čas informovat vás o novinkách v naší
knihovně.
V letošním roce se k dnešnímu dni podařilo rozšířit nabídku knih
o téměř 500 titulů. Část tvoří knihy zakoupené za prostředky poskytnuté z obecního rozpočtu.Úspěšně však pokračuje i spolupráce
s redaktory, kteří poskytli výtisky některých novinek, a s dalšími
soukromými dárci.Zde bych ráda poděkovala jmenovitě paní
Balášové, která i když není naší spoluobčankou, darovala knihovně
desítky zcela nových knih. Jménem všech čtenářů a čtenářek jí tímto
děkuji.
Významným zdrojem nových knih byla také možnost získat knihy
z okresních ukončených cirkulačních souborů. Využila jsem ji a tyto
knihy výrazně rozšířily naši nabídku. Celkem tak můžete letos vybírat
z 6619 titulů. A to ze všech žánrů a pro všechny věkové kategorie!
Pozornost jsme věnovali i nabídce časopisů. Kromě již dříve zmiňovaných titulů bych chtěla upozornit i na méně známé časopisy, jako
jsou Časostroj, Pevnost, II.světová, Války,Rybářství či Koně a hříbata
a další.
Novinkou je možnost zapůjčení audioknih – momentálně máme
k dispozici menší cirkulační soubor 20 titulů.
Od titulů přejděme nyní k vám, našim čtenářům a čtenářkám. Registrovaných je vás letos 200. Každou středu, kdy je knihovna dopoledne
i odpoledne otevřena, přichází 25 až 35 návštěvníků a počet výpůjček
se pohybuje kolem 100 až 150 svazků. Již nyní je jisté, že loňská vysoká
čísla v návštěvnosti a počtu vypůjčených titulů budou v letošním roce
překonána. A to především díky vám! Nelze z toho nemít radost.

Krom knih vás k nám jistě lákají i nejrůznější akce. Kromě návštěv
dětí mateřské a základní školy jsme například v dubnu zorganizovali
další tvořivé odpoledne, za jehož úspěch patří poděkování především
paní Ivetě Baslové. V září pak vzbudila velký, a především kladný
ohlas beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.
A na co se ještě můžete těšit? Na první dekádu prosince plánujeme
další tvořivé odpoledne, tentokrát na téma Vánoce. Věřím, že se podaří
připravit i kvízový den s odměnami nejen pro nejlepší, ale pro všechny
zúčastněné. Pro děti a mládež připravujeme den s promítáním filmů.
Termíny včas oznámíme!
Nezbývá mi než vám všem ještě jednou poděkovat za přízeň, kterou naší knihovně projevujete – například i zakupováním vyřazených
knih – a se všemi se těším na setkání v knihovně.

Jarmila Křenková

