ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2005
Milí spoluobčané,
rok 2005 se sice pomalu nachyluje ke svému konci,
ale před námi je již následující rok 2006.
V tomto roce bychom chtěli zahájit stavbu chodníků
pro pěší v centru obce. Tato stavba by měla zajistit
větší bezpečnost nejen nás obyvatelů obce Bystřička,
ale i jejich návštěvníků.
Další akcí, která se chystá k realizaci je rekonstrukce autokempu Pod hrází a sociálního zařízení
na parkovišti Pod kinem. Chceme-li, aby přehrada
Bystřička byla i nadále v podvědomí cestovního ruchu
zapsána jako významné turistické centrum, je tato investice nezbytná. Přispěje však i k celkovému vzhledu
obce a především okolí přehrady, a to pro občany
i návštěvníky. Tato akce by také mohla podpořit podnikatelské aktivity v obci, rozšířit nabídku pracovních
míst a i zvýšit přínos do obecního rozpočtu. Chceme
z okolí Bystřičky vytvořit místo, kde se dobře žije
místním a kam se budou lidé rádi vracet.
Další investice si vyžádá oprava školní budovy, která je
nezbytná z důvodu naplnění hygienických norem a zlepšení
prostředí pro malé školáky.
Chceme také pokračovat v rekonstrukci místních komunikací.
Tyto akce by však byly realizovatelné pokud budou na ně
schváleny prostředky z různých dotačních titulů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v letošním roce
podíleli na přípravě a zabezpečení různých akcích, bez
jejichž pomoci by byly neuskutečnitelné.
Závěrem si Vám, všem občanům naší krásné obce
Bystřička, dovoluji popřát příjemné prožití Vánočních
svátků a úspěšný rok 2006.
Zbyněk Fojtíček

Odvoz komunálního odpadu v období
vánočních svátků
Pátek 23. 12. 2005 – komunální odpad
Pondělí 9. 1. 2006 – komunální odpad
Obecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ – Jitka Smilková
tel.: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz

Mikuláš 2005

TERMÍNY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
PRO ROK 2006:
Sousedský bál
3. 2. 2006, 20:00 hod. pátek
TJ Sokol Bystřička – Vodácký víkend
27. – 28. 5. 2006, sobota – neděle
Bystřičská čtyřiadvacítka – Závod horských kol
24. – 25. 6. 2006, sobota – neděle
II. Bystřičská ratata show
22. 7. 2006, sobota
Setkání skupin historického šermu
TJ Sokol – Bystřičská smeč
Mezinárodní turnaj v nohejbalu
29. 7. 2006, sobota
Starý dobrý western – Country festival
4. – 5. 8. 2006, pátek – sobota
Bystřičská olympiáda – Recesní sportovní akce
26. 8. 2006, sobota

Bankovní spojení: KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100;
IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739
Zpravodaj 4/2005 (prosinec 2005) připravili: Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
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Kontakt:
OPOP spol. s r. o.
Zašovská 750, Valašské Meziříčí 757 01
Tel.: 571 675 589, 571 675 108, Fax: 571 611 225
e-mail: sales@opop.cz

– shodný výkon i ostatní parametry
– moderní vzhled
– do 28. 2. 2006 dovoz i montáž zdarma
– možnost účasti v soutěži o palivo v hodnotě 10.000 Kč

Výrobní ﬁrma OPOP Valašské Meziříčí Vám nabízí výměnu těchto
typů za kotel H418.

Dosluhuje Váš kotel H4 nebo H41?
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Svoz komunálního odpadu v roce 2006 bude probíhat pravidelně
každých 14 dnů v sudé týdny v pondělí.
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