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DĚTI MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ VYDAŘENÝ KARNEVAL!
V sobotu 4. února 2012 se jako kaţdoročně v naší obci uskutečnil Dětský karneval. Rodiče spolu se
svými dětmi tentokrát v maškarádách zavítali do Restaurace v Údolí. Navštívilo nás 15 nádherných
masek, které byly opět rozmanité a originální – princezna, Sněhurka, hasič, Šmoula a Šmoulinka,
mušketýr a další…
Celým odpolednem provázeli čtyři veselí šašci, kteří děti zabavili zábavnými hrami. Rodiče a příbuzní
měli stejně jako v předešlých letech moţnost hlasovat o nejkrásnější masku. Nejkrásnější maskou
v letošním roce se stala Včelka Mája v podání Michala Novosáda. Míšovi moc gratulujeme!
Zároveň děkujeme všem zúčastněným malým i velkým, kteří se nestyděli mezi nás přijít, zástupcům
Obecního úřadu za uskutečnění karnevalu a všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli!
Těšíme se na další karneval!
Kompletní fotogalerii najdete na stránkách naší obce v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová
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FOTOGRAFIE Z KARNEVALU
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU
Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. března.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

DUBNOVÝ SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Upozorňujeme občany, ţe v dubnu proběhne další sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů,
konkrétně se jedná o sobotu 21. dubna.
SNĚHOVÁ KALAMITA
Během posledních dní hrozila kalamitní situace ve sjízdnosti místních komunikací v naší obci. V případě
kalamitní situace je téměř nemoţné dodrţovat zimní údrţbu stanovenou vyhláškou.
V některých okolních obcích byl tento krizový stav dokonce vyhlášen. Díky úsilí pana Pavla Teplého a
pana Petra Novosáda byla sjízdnost udrţena a není tak nutné činit další opatření.
ÚDRŢBA A REKONSTRUKCE VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Během roku 2012 bude v obci probíhat výměna a rekonstrukce vedení vysokého napětí. Dá se
předpokládat častější vypínání elektrického proudu, a proto se na tuto moţnost připravte. Přesné
termíny úprav zatím nejsou stanoveny, určitě o nich budete ale včasně informování.
VALAŠSKÁ RALLY 2012
Informujeme občany, ţe částí naší obce opět proběhne motoristická soutěţ Valašská rally,
tentokrát uţ 31. ročník. Motoristická soutěţ se koná ve dnech 23. a 24. března, v naší obci by pak
měla probíhat 24. března.
Počítejte s tím, ţe dojde k omezení spojů:
 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 Roţnov p. Radhoštěm – Bystřička – Růţďka – Valašské Meziříčí:
spoj č. 28 a 34 pojedou do Roţnova aţ 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)
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PRO ZÁBAVU
V aktuálním čísle zpravodájku Vám přinášíme správné řešení tajenky z minulého čísla. V příštím čísle se
můţete těšit na další tajenku k vyluštění!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN
V měsíci březnu oslaví své narozeniny:
paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 81 let
pan JOSEF LABAJ – 65 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v ţivotě.
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