ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2012
Vážení občané,
téměř polovina zkušební doby provozu kanalizace a ČOV
je za námi. Jsem rád, že o připojení na kanalizační řad je
z řad občanů zájem a připojení se průběžně realizují. Ještě
jednou bych připomněl telefonní čísla na stavby vedoucího
stavby pana Ing. Petra Vlčka – 724 065 122, se kterým lze konzultovat napojení domovní přípojky na hlavní kanalizační
řad. Dále mě dovolte, abych připomenul povinnost stavebníka před záhozem vlastní domovní přípojky oznámit tuto
skutečnost pověřenému pracovníku panu Kurtu Pavlíkovi
(tel: 732 149 046), který zkontroluje napojení na hlavní řad.
Tímto se vyhnete možnému odkrytí potrubí ke kontrole.
I když hlavní práce na kanalizaci byly ukončeny, dodavatel
stavby se s technikou nachází stále na katastru obce, kde
provádí různé dokončovací práce včetně terénních úprav.
Proto žádám ty občany, jichž se stavba na pozemcích dotkla, a doposud nemají provedeny terénní úpravy, aby svůj
požadavek vznesli na obec, která tyto požadavky přenese
na dodavatele. Úprava komunikací (položení živičného
povrchu) v dotčených místech bude provedena v tomto
roce s největší pravděpodobností v měsíci září. Dále se
dovolím občany připomenout, že na Obecním úřadu čeká
na své majitele ještě spoustu projektů domovních přípojek
ke splaškové kanalizaci. Tyto si můžete vyzvednout na OÚ.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce

žádáme občany, aby své poznatky oznámili na Obecní úřad,
kde budeme monitorovat slyšitelnost. Vzhledem k tomu,
že zařízení umožňuje úpravu hlasitosti přímo na instalovaných takzvaných hnízdech umístěných na sloupech,
bude po monitoringu dodavatelskou firmou upravována.
Valašská 24 2012
Již 8. roční cyklistického vytrvalostního závodu horských
kol proběhne o víkendu 23. - 24. 6. 2012 v areálu „U Lukášů“.
V neděli 24. 6. 2012 proběhne i tradiční Dvacetičtyřminutovka pro nejmenší cyklisty. Páteční večer bude provázet
koncert Status Quo CZ Tribute – revival. Srdečně zvou
pořadatelé.
SDH Bystřička bude slavit
Dne 21. 7. 2012 se uskuteční oslavy 75. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Bystřička. Oslavy odstartuje
sraz hasičů u zbrojnice, kde zahraje cimbálová muzika a
ve 13:00 hodin vyrazí průvod na hřiště „U Lukášů“. Zde
proběhne ukázka práce SDH a techniky a zde se představí i nová cisterna, která byla pořízena z prostředků
nás všech. I v areálu hřiště bude hrát cimbálová muzika.
Program volně přejde do Červencové noci, kterou Vás
bude provázet hudební skupina TRIO MIX. Srdečně zvou
pořadatelé.

Vítání občánků 2012
Tak jako každý rok i letos Obec Bystřička přivítala nové
občánky obce. Ve středu 30. 5. 2012 jsme v Mateřské školce
Jeřabinka v Bystřičce přivítali 9 nových občánků. Prvním
narozeným občánkem v letošním roce se stal Martin
Škrobák, který od obce obdržel jako každý první občánek
v roce poukaz na 1.000,- Kč.

Preventivní povodňová ochrana – varovný
systém ochrany před povodněmi
Jistě jste si všimli, že v obci je instalováno nové audio zařízení (místní rozhlas). Jedná se o nové bezdrátové zařízení,
na které byly získány dotace prostřednictví mikroregionu
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. Toto bezdrátové zařízení
je napájeno bateriemi, které jsou v nočním období dobíjeny
z veřejného osvětlení. Instalací zařízení jsme dosáhli většinového pokrytí zastavěného území obce Bystřička včetně
přehrady. Může se stát, že v některých místech je slyšitelnost menší a v některých místech příliš hlučná. Proto

Hasičská mládež (foto Robert Hlavica)

Zpravodaj 2/2012 (aktuální k 12. 6. 2012) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Letní širokoúhlé kino BYSTŘIČKA – PŘEHRADA
program na červen – červenec – srpen 2012
Pátek 29.6.2012 21:15 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL
Režie: Brad Bird
USA/ 132 min./ titulky / příst. od 15 let / 80.‑Kč /
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Bez plánu.
Bez podpory. Bez šance. Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon
Pegg, Tom Wilkinson a další

Sobota 28.7.2012 21:15 hod.
ČTYŘI SLUNCE
Režie: Bohdan Sláma
Česká republika,105 min,/ ml. do 12 let nevhodný/ 75,‑ Kč/ Kolik
sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Komediální drama rodiny
a jejich přátel z malého města. Hrají Karel Roden, Anna Geisle‑
rová‚ Jiří Mádl a další.

Sobota 30.6.2012 21:15 hod.
MUŽI V NADĚJI
Režie: Jiří Vejdělek
ČR / 115 min. / ml. do 12 let nevhodný / 75,‑ Kč /
Může být nevěra základem šťastného manželství? Simona
Stašová, Jiří Macháček a Bolek Polívka v české komedii, která je
tentokrát věnovaná mužům.

Pátek 3.8.2012 16:00 – 24:00 hod.
Country Festival – STARÝ DOBRÝ WESTERN
Přehlídka country, bluegrassových, folkových a trampských
skupin.

Pátek 6.7.2012 21:15 hod.
OŠETŘOVATEL
Režie: Frank Coraci
USA / 104 min. / český dabing /ml. přístupný / 70,‑ Kč /
Rodinná komedie. Hrají: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie
Bibb a další.
Sobota 7.7.2012 21:15 hod.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Režie: Marie Poledňáková
ČR / 119 min. / ml. přístupný / 80,‑ Kč /
Volné pokračování úspěšné komedie Líbáš jako Bůh. Hrají: Jiří
Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Nela
Boudová, Jiří Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza
Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný
Pátek 13.7.2012 21:15 hod.
PROBUDÍM SE VČERA
Režie: Miroslav Šmídmajer
ČR, 120 min, ml. přístupný, / 80,‑ Kč /
Věčně svobodný profesor češtiny se dostává do minulosti, aby
napravil co zameškal během svých studií. Komedie s Jiřím Mád‑
lem v hlavní roli.
Sobota 14.7.2012 21:15 hod.
PERFEKT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Režie: Alice Nellis
ČR / 108 min. / ml. do 12 let nevhodný / 80,‑ Kč
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Vojta Kotek a Bob Klepl
v originální české komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Pátek 20.7.2012 21:15 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Režie: Joe Goen, Ethan Goen
USA / 109 min. / ml. přístupný / český dabing / 80,‑ Kč /
Chipmunkové si jedou užít prázdniny na luxusní výletní loď.Ani‑
movaná rodinná komedie
Sobota 21.7.2012 21:15 hod.
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Režie: Steven Spielberg
USA / 98 min./ ml. přístupný / český dabing / 70,‑ Kč /
Dobrodružství populárního belgického komiksového hrdiny
Tintina a jeho věrného psa Snowyho.Animovaný dobrodružný
rodinný film
Pátek 27.7.2012 21:15 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Režie: Jan Prušinovský
ČR‚ Komedie, 104 min./ ml. do 12 let nevhodný / 80,‑ Kč /
Filmová komedie věnovaná legendě oddílu Slavoj Houslice – tre‑
néru Josefu Hnátkovi.. Hrají O. Vetchý, L. Sobota, J. Pokorná a další.

Sobota 4.8.2012 13:00 – 24:00 hod.
Country Festival – STARÝ DOBRÝ WESTERN
Přehlídka country, bluegrassových, folkových a trampských
skupin.
Pátek 10.8.2012 21:00 hod.
SIGNÁL
Režie: Tomáš Řehořek
ČR, komedie, / ml. přístupný/ 115 min, /80,‑ Kč/
Poklid rázovité vesničky naruší dva sympatičtí podvodníci Hrají
B. Polívka, V. Dyk. K. Roden. J. Menzel ad.
Sobota 11.8. 2012 21:00 hod.
MADAGASKAR 3
Režie: Eric Darnell
USA / 92 min. / ml. přístupný / český dabing / 80,‑ Kč /
Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu.
Pátek 17.8. 2012 20:45 hod.
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier
USA / 94 min. / ml. přístupný / český dabing / 80,‑ Kč /
Pokračování slavného snímku Doby ledové zavádí diváka přibližně
do doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký konti‑
nent, kterému se říkalo Pangea. Animovaná komedie.
Sobota 18.8. 2012 20:45 hod.
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
Režie: Daniel Espinosa
USA /114 min. / přístupný od 15 let / titulky / 80,‑ Kč /
Akční thriller. Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli
a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží
udržet naživu. Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds a další.
Pátek 24.8. 2012 20:45 hod.
MUŽI V ČERNÉM 3
Režie: Barry Sonnenfeld
USA / 92 min. / titulky / ml. do 12 let nevhodný / 80,‑ Kč /
Oba agenti musí cestovat do minulosti. Snaží se zastavit mimo‑
zemskou hrozbu a zároveň se vypořádat s časovým posunem,
neboť agent K stane před sebou samým v mladším vydání.. Hrají:
Will Smith‚Tommy Lee Jones,. Jemaine Clement a další..
Sobota 25.8. 2012 20:45 hod.
KONTRABANT
Režie: Baltasar Kormákur
USA / 110 min. / přístupný od 15 let / titulky / 80,‑ Kč /
Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit. Hrají:
Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas a další.
Upozornění návštěvníkům kina:
Na základě zákona č. 241 Sb. § 8, z roku 1992 účtujeme ke vstup‑
nému příplatek 1,‑Kč (je započten ve vstupném). Program kina
naleznete i na internetové adrese: www.bystricka.cz

