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BŘEZEN 2012
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VALAŠSKÁ RALLY 2012
Informujeme občany, že částí naší
obce opět proběhne motoristická
soutěž Valašská rally, tentokrát
už 31. ročník. Motoristická soutěž se
koná ve dnech 23. a 24. března,
v naší obci by pak měla probíhat 24.
března
Počítejte
s tím,
k omezení spojů:


že

dojde

Linka 940019 Vsetín –
Bystřička:
spoj č. 13, odjezd 14:40
ze Vsetína, bude končit
v zastávce U Kočíbů
spoj č. 22, odjezd 17:15
z Bystřička přehrada, nebude
omezen



Linka 940089 Rožnov
p. Radhoštěm – Bystřička –
Růžďka – Valašské
Meziříčí:
spoj č. 28 a 34 pojedou
do Rožnova až od zástavky
Valašská Bystřice – kostel,
a to v časech 15:42 a 17:32
spoje č. 25 a 31 jsou zrušeny
v celém rozsahu
(Hajdůšky – Bystřička,
Valašská Bystřice –
Hajdůšky)

Při návštěvě rally sportu a podobných závodů je potřeba dbát hlavně na svou bezpečnost!!!
Světlana Hrabinová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ – INFORMAČNÍ LETÁK

NEPŘEHLÉDNĚTE
V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 21. 4. 2012 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 hod.
Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekr.
chaty nebo chalupy v k. ú. Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady
z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly
a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory,
rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a
boty a pod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku!!!
Jelikož budou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!!!!
Shromážděte tyto komodity blízko místní komunikace tak, aby pro ně bylo možno v rámci
svozového plánu přijet obecním traktorem.
Pokud budete mít utvořenu místní skládku, uvědomte laskavě OÚ nebo p. Teplého osobně
a dohodněte si (v případě těžkých předmětů s případnou pomocí k naložení) místo odvozu
(tel. 571 443 570, 731 681 099 nebo 734 522 279).
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v říjnu 2012!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU
Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 9. a 23. dubna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
POPLATEK ZA LIKVIDACI, TŘÍDĚNÍ A ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Do konce dubna je určena povinnost uhradit poplatek za likvidaci, třídění a odvoz
komunálního odpadu z území naší obce. Celá platná vyhláška 1/2011 je v plném rozsahu uveřejněna
na internetových stánkách obce. Občanům a chatařům je během měsíce března zaslána složenka, která
informuje o podmínkách zaplacení. Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné, resp. číslo
evidenční. Základní částka je 450 Kč.
ZVÝŠENÍ POPLATKŮ ZA SCHOMAŽĎOVÁNÍ A LIKVIDACI ODPADŮ
V současné době probíhá vládní diskuse o zvýšení poplatků za shromažďování a likvidaci odpadů a zdá
se, že výše poplatku za výše uvedené služby může šplhat až k 1 000 Kč za trvale ubytovanou osobu a
od této částky se odvíjí celkové poplatky za domácnost, resp. za rekreační objekt. V letošním roce 2012
zůstávají poplatky za "odpadky" ve stejné výši jako v roce 2011. A pokud budeme třídit odpady
zodpovědně, nebo ještě o něco zodpovědněji než doposud, dá se předpokládat, že tyto poplatky zůstanou
na stávající úrovni.
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pokud se nestane nic nepředvídaného z hlediska financování akcí, kde máme zažádáno o dotace, bude
provedena oprava cca 500 metrů místní komunikace v prostoru Santova. Jedná se konkrétně o 170 m
v lokalitě Pohořelí, 150 m v lokalitě Santov a 150 m ve stoupání na Zeťův vršek. V této souvislosti je nutno
podotknout, že se jedná o velmi poškozené úseky. Dále musíme zmínit skutečnost, že v rámci
probíhajících komplexních pozemkových úprav má být do rekonstrukce místních komunikací
investováno v horizontu 3-5 let až 85 mil. Kč. Bylo by tak neprozíravé investovat do oprav komunikací
tam, kde je plánována rekonstrukce či dokonce renovace určitých úsekú. Příslušné podklady jsou
k nahlédnutí na OÚ.
SOCIÁLNÍ POMOC OBČANŮM
Sociální práce na Městském úřadě ve Vsetíně je zaměřena zejména na pomoc lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci.
Sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkují bezplatně rady a pomoc všem občanům
(seniorům, osobám zdravotně postiženým, osobám s duševním onemocněním, rodinám s dětmi,
nezaměstnaným a osobám ohroženým sociálním vyloučením) například v těchto oblastech:





mezilidské vztahy
sociální dávky
bydlení
zadluženost

Kontakt: Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, odbor sociálních věcí, 2. poschodí, úřední dny pro osobní
kontakt (pondělí, středa 08:00-17:00)





Alena Koňaříková, dveře č. 219, tel. 571 491 615
Ingrid Vavřínková, dveře č. 217, tel. 571 491 650
Leona Zichová, dveře č. 218, tel. 571 491 623
Marie Žárská, dveře č. 220, tel. 571 491 610
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KNIHOVNA ZNOVU NAPLNO FUNGUJE
Začala znovu fungovat knihovna. Paní knihovnice již začala v pondělí a ve středu od 15:00
do 17:00 hod. půjčovat knihy. Využijte možnosti zapůjčení nových knih.

PRO ZÁBAVU
OSMISMĚRKA
V aktuálním čísle zpravodájku Vám přinášíme něco nového pro zábavu, tentokrát osmisměrku!
Příjemnou zábavu!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny:
pan JAROMÍR ZAJÍČEK – 83 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

Zpravodaj 3/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2012.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

