ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 5/2003
PŘEDBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ LETNÍ SEZÓNY 2003
TÁBOŘIŠTĚ DOLINKY
Tržba
Náklady
ZŮSTATEK

154615,- Kč
81492,- Kč
73123,- Kč

PARKOVIŠTĚ U KINA
Tržba
Náklady
ZŮSTATEK

34020,- Kč
21240,- Kč
12780,- Kč

LETNÍ KINO
Tržba
Půjčovné
Příplatek na fond čs. kinem.
Náklady
ZŮSTATEK

BYSTŘIČSKÁ OLYMPIÁDA
aneb
„Ještě se nepráší od vesel“
SOBOTA
27. 9. 2003

305100,- Kč
157623,- Kč
5085,- Kč
83816,- Kč
58576,- Kč

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Dovolujeme si upozornit občany, že jednotlivé pytle pro svoz
tříděného odpadu si lze zakoupit na obecním úřadě.

TJ SOKOL BYSTŘIČKA

TJ Sokol Bystřička pořádá 20. 9. 2003 v 13.00 Turnaj v minikopané. Startovné 200 Kč. Mužstvo mininálně 5 osob.

Přehrada Bystřička se za 95 let své existence stala neodmyslitelnou součástí Valašska. Ke svým břehům přiláká každoročně tisícovky návštěvníků, kteří její jméno s naprostou
samozřejmostí spojují s možností rekreace, sportovního
a kulturního vyžití.
Po 95-ti letém provozu projde „omlazovací“ kůrou, jejíž součástí je její úplné vypuštění. A právě na počest této události,
na oslavu jejího výročí a na rozloučenou se starou přehradou a sezónou 2003 se obec Bystřička, ve spolupráci s agenturou 1A, rozhodla uspořádat zábavné odpoledne pro širokou veřejnost.
Zábavné odpoledne je sestaveno z netradičních soutěží,
kterých se zúčastní pětičlenná družstva (policie, hasiči, sokoli, vodáci...). Čeká na ně šest náročných disciplín na souši
a hlavně na vodě.
Program:

Oprava koryta potoka Bystřička
Obecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ
Blanka Žambochová
tel.: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz
Bankovní spojení: KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100;
IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739

•
•
•
•

Běh s tragačem na čas
Běh na vodních pontonových lyžích
Přetahování pramic
Závod vodních lyžařů na ponton. lyžích
tažených pramicemi
• Přejezd na kole po lávce
• Souboj lodí na vodě
Pro diváky je vyhlášena soutěž o nejoriginálnější plavidlo.
Jako rozloučení se starou přehradou a sezónou 2003 proběhne hromadná spanilá plavba všech přítomných plavidel
osvětlených loučemi a lampióny.
Celé zábavní odpoledne bude doprovázet živá i reprodukovaná hudba. Akce bude zakončena slavnostním ohňostrojem a taneční zábavou konanou přímo na pláži.
Předpokládáme širokou účast návštěvníků ze širokého
okolí. Zároveň si dovolujeme na tuto akci pozvat všechny
obyvatele obce. Těšíme se na Vaši spoluúčast.

