ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2011
Výstavba kanalizace
Práce pokračují dle schváleného harmonogramu. V nejbližších dnech započnou výkopy na Konvici.
MTB maraton Valašská 24 2011
Víkend 25.-26. 6. 2011 byl ve znamení maratonu Valašská 24. Že bude závod těžký avizoval déšť už několik
minut před startem. Přesto, že po půlhodině přestalo
pršet, absolvovalo závodní pole čítající 171 jezdců v několika kategoriích první kolo po mokré, přesto doposud
pevné, trati. Trať se však brzy rozjezdila, a tak se stala
velmi kluzkou hlavně ve sjezdech. Poté co se počasí
umoudřilo a okruh hezky vysychal, přišly do první třetiny závodu další přeháňky, které již z okruhu udělaly
bystřičské bahenní lázně. Prudce se ochladilo a závodní
stroje odmítaly poslušnost. Bláto se dostávalo všude.
Ti, kteří mají s bystřičkou tratí a počasím zkušenosti
a chtěli zajet výsledek, však byli připraveni. Rožnovský
ultramaratonec Svaťa Božák (Svaťa Božák Ultracycling)
a jeho doprovodný tým nezaváhali. Božák udával tempo
závodu v kategorii jednotlivců. Jako druhý se ztrátou

18-letý borec z Bystřičky Filip Peredarjuk. V Jihlavě se
mu závod sice moc nepovedl, ale doma nechtěl ponechat nic náhodě. V polovině závodu po 12-ti hodinách
figuroval sice na 34 pozici, ale 24hodinovka není závod
na padesát kilometrů. Svou touhou doma zabodovat se
hlavně v noci pomalu posouval dopředu a pro 12 místo
si doslova doběhl, neboť v posledním prudkém sjezdu
před cílem zlomil rám. Ti kteří viděli Filipův závěrečný
spurt v tretrách, museli uznat, že mu zbylo ještě hodně
sil. O to větší radost měl z ocenění nejlepšího závodníka
a občana Bystřičky. Letošní Valašská 24 MBT byla sice
velmi náročná, ale strávený víkend s lidmi společných
zájmů je vždy příjemný. A jak hodnotili závod někteří
závodníci? S úsměvem na rtu a aktuálním sloganem:
„Nevadí, že prší, hlavně, že je zima.“
Zbyněk Fojtíček, starosta

Slavnostní zavěšení zvonu a vysvěcení zvoničky (6. 7. 2011)

Zvonička – anketa
Své náměty na to, při jakých příležitostech by mělo být
zvoněno, můžete odevzdávat na obecním úřadu.

jednoho a půl kola dojel za Božákem slovenský jezdec
Rastislav Balko (Beer inside team), jako třetí pak David
Granát (RockMachine Cyklomax). V dalších kategoriích
podávali vynikající výkony jezdci domácí Valašské 24.
V kategorii čtveřice muži nad 40 let družstvo ve složení
Marian Anděl, Aleš Synek, Pavel Fojtů a Vladimír Galda
zatím v seriálu nemá konkurenci. Nebylo tomu jinak ani
na Bystřičce, kde si pro první místo dojel před druhým
týmem Ľ esprite equipe. Pro bronz si dojel Slovenský
tým Cyklopizitiv Žilina. V jednotlivcích nad 40 let se
domácí jezdec Valašská 24 a nestor dvacetičtyřhodinovek
Čestmír Kubíček, umístil na druhé pozici s výkonem 22
kol. Před ním o pět kol byl loňský vítěz Luboš Kristan,
který je však o hodně mladší a Česťa se opravdu nemá
za co stydět. V jednotlivcích ženy nad 40 let první příčku
vybojovala opět domácí borkyně z Valašské 24 Hanka Kubíčková. Dvojice muži do 40 let tým Valašská 24 ve složení
Lukáš Herián a Zdeněk Galda opět nenašla přemožitele
a zopakovali své prvenství z Jihlavy i na domácí půdě.
Na MTB maratonech své zkušenosti zatím sbírá teprve

Loučení s prázdninami
V sobotu 27. 8. se na hřišti U Lukášů uskuteční již
tradiční Loučení s prázdninami, kterého se zúčastní
i přátelé z partnerské Bystričky.
Poskytnutí dotace na Rekonstrukci
veřejného osvětlení
Bystřička dále jen
projekt PF02-11DT1/405
V červnu 2011 proběhla
v obci Bystřička realizace
projektu Rekonstr ukce veřejného osvětlení
Bystřička. Tento projekt
PF02-11DT1/405 je spolufinancován z prostředků
Zlínského kraje, a to v
celkové výši 296.000,-Kč.
Celkové vynaložené náklady tohoto projektu byly
593.712,-Kč.

Zpravodaj 3/2011 (aktuální k 25. 7. 2011) 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 srpen 2011, začátky představení 1. 8. – 10. 8 ve 21.00 hodin,
11. 8. – 27. 8. ve 20.30 hodin, hraje se za každého počasí, část kina je zastřešena

Pondělí 1.8.
PAŘBA V BANGKOKU
Režie Todd Phillips / USA / od 15 let /titulky /
80 Kč / Pokračování úspěšné komedie Pařba
ve Vegas.

Středa 17.8.
KUNG FU PANDA 2
Režie: Jennifer Yuh / USA / 91 min. / české
znění / přístupný / 80 Kč / Animovaná komedie pro všechny.

Pondělí 22.8.
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Režie: Matthew Vaughn
USA / 132 min./ od 12 let / titulky / 80 Kč /
Pátý díl úspěšné filmové série o supermanech

Úterý 2.8.
LONDÝNSKÝ GANGSTER
Režie: Villiam Monahan
USA / Velká Británie / titulky / od 15 let / 80 Kč /
„Ne každý kriminálník chce být gangsterem“
Romantický film.

Čtvrtek 18.8.
PIRÁTI Z KARIBIKU. NA VLNÁCH PODIVNA
Režie: Rob Marshall / USA / 141 min./ titulky
/ přístupný / 80 Kč / Johnny Depp se vrací
ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa

Úterý 23.8.
ZDROJOVÝ KÓD
Režie: Duncan Jones / FR /USA / 93 min /
titulky / 80 Kč / Využij každou vteřinu! Sci-fi

Středa 3.8.
WESTERNSTORY
Režie: Vlastimil Peška
ČR / přístupný / 80 Kč / Komedie ze zákulisí
příprav sezony ve westernovém městečku.
Čtvrtek 4.8.
NEHRAJE SE
Pátek 5.8., sobota 6.8.
STARÝ DOBRÝ WESTERN
Country Festival. Přehlídka country, bluegrassových, folkových a trampských skupin.
Neděle 7.8.
Pondělí 8.8.
ZCECH MADE MAN
Režie: Tomáš Řehořek / ČR / 85 min. / od 15
let / 80 Kč / Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe.
Úterý 9.8.
VŘÍSKOT 4
USA / horor / titulky / od 15 let / 80 Kč /
„Nové desetiletí. Nová pravidla“
Středa 10.8.
V PEŘINĚ
Režie: F. A. Brabec / ČR / přístupný / / 80 Kč /
V každé peřině se ukrývají dobré i zlé sny.
Hudební komedie.
Čtvrtek 11.8.
TACHO
Režie: Mirjam Landa
ČR / 102 min. / od 12 let / 80 Kč /
„Život o každém okamžiku“ Černá komedie.
Pátek 12.8.
LET´s DANCE 3D
Režie: Jon Chu
USA / 107 min. / přístupný / 80 Kč / „Opravdová 3D taneční show“
Sobota 13.8.
MÁMA MEZI MARŤANY
USA / 88 min. / přístupný / české znění / 80
Kč / Divoké a zábavné dobrodružství. Animovaná komedie.
Neděle 14.8.
ZKUS MĚ ROZESMÁT
Režie: Dennis Dugan
USA / 116 min. / přístupný / titulky / 80 Kč /
Pondělí 15.8.
Úterý 16.8.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2
Režie: David Yates / UK / USA / přístupný /
české znění / 80 Kč / Velkolepé finále filmové
série o malém čaroději s jizvou na čele.

Pátek 19.8.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Režie Ondřej Trojan / ČR / od 12 let / 137
min./ 80 Kč / Hořká komedie na motivy knihy
Petra Šabacha
Sobota 20.8
AUTA 2
Režie:John Lasseter, Brad Lewis
USA / české znění / přístupný / 80 Kč /
Hvězdné závodní auto Blesk Mc Queen a jeho
přítel jedinečný odtahový vůz Burák na cestě
za dobrodružstvím.
Neděle 21.8.
VODA PRO SLONY
Režie: Francis Lawrence
USA/ 120 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč /
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30
let minulého století o zakázané lásce.

Středa 24.8.
PAUL
Režie: Greg Mittola / USA/ 104 min. / titulky /
od 12 let / 80 Kč / Blízké setkání? Komedie.
Čtvrtek 25.8.
THOR
Režie: Kenneth Branagh / USA / 114 min. / od
12 let / české znění / 80 Kč / Poznáte ho podle
kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také
rebel. A možná se stane legendou.
Pátek 26.8.
ŽENY SOBĚ
Režie: Paul Feig / USA / 125 min / titulky /
od 15 let / 80 Kč / I komedie pro holky může
mít koule.
Sobota 27.8.
ŠMOULOVÉ
Režie: Raja Gosnell / USA / přístupný / české
znění / 80 Kč / Dobrodružství bájné modré rasy

