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VČELAŘŮM NA VALAŠSKU POČASÍ PŘÁLO, MEDU BUDE DOSTATEK
Díky přívětivému počasí na jaře bude letos kvalitního medu na Valašsku dostatek. Letošní rok se oproti
jiným tak řadí k nadprůměrným. To by se mohlo promítnout i na jeho ceně, která by mohla klesnout. K
dostání je med z květů, ovocných stromů i med lesní.
Tato vydařená sezóna má krom toho také další pozitivum - prospívá zdraví včelstev a zvyšuje jejich
odolnost vůči včelímu moru, který se objevil v oblasti Hornolidečska.

Světlana Hrabinová
Zdroj informací a obrázku: www.valassky.denik.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU
Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. srpna.
Žádáme občany, aby nachystali popelnice.
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ŢÁDOST O SNÍŢENÍ TONÁŢE NA CESTÁCH
Obecní úřad poslal žádost na Městský úřad, odbor dopravy o sníţení tonáţe na cestách směřujících
k Hospodě na Santově od Kočíbů a od Hajdůšek na 12 tun a omezení rychlosti na 30 km/h.
Domluva se samotnými dopravci je velmi špatná. Dále byla také poslána ţádost o právní pomoc
ve věci vymáhání případných pokut za správní delikty na úseku komunikací.
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
Proběhla jednání se zpracovateli komplexních pozemkových úprav a byly dořešeny nejasnosti
zúčastněných majitelů a sousedů. Proces dále pokračuje. Bylo nahlášeno cca 35 problematických míst,
která je třeba vyřešit pro budoucnost, nicméně realizace je otázkou tak dvou let.
Případné další soukromé požadavky, které vyvstanou, mohou občané řešit na Pozemkovém úřadě
ve Vsetíně, respektive dotazem na firmu Geodis Brno (Lazaretní 11a, 615 00 Brno, tel.: 538 702 040).
POPLATKY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní úřad upozorňuje, že ke konci června nebyly ještě uhrazeny poplatky za odvoz komunálního
odpadu a za psy od některých občanů a chatařů. Obecní úřad rozeslal upomínky.
Pro další roky žádáme o uvádění čísla popisného nebo evidenčního čísla, pokud zasíláte platbu složenkou
nebo pomocí bankovního převodu. Vyhláška č. 1/2011 o těchto poplatcích je vyvěšena na
internetových stránkách obce v sekci Úřední deska.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŢENATÍ SVOBODNÍ“
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 Pozvánka na „STARÝ DOBRÝ WESTERN“
Ve dnech 5. a 6. srpna 2011 se na Bystřičce přehradě uskuteční 13. ročník country festivalu
STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem této akce je jako v minulých letech country kapela
Gympleři Vsetín.
Dvoudenní program festivalu je protkán hvězdnými jmény vystupujících, ale představí se také
kvalitní amatérské kapely.
Program festivalu začíná v pátek 5. srpna v 16:00 hodin na první hudební scéně Letní kino.
A hned první festivalový den vystoupí hvězda s velkým "H" – Petra Černocká.
Sobotní program začne již ve 12:00 hodin, a hned v úvodním hudebním bloku vystoupí
Žalman & spol. Za vrchol se dá nazvat 20. hodina večerní, kdy se na scéně postupně vystřídají
František Nedvěd & Tie Break, Hana Horecká, Jonathan Maness & Cauldron Mountain a Petr
Spálený & Apollo Band.
Druhá scéna U Mokrošů bude „fungovat“ v sobotu od 11:00 hodin.
Návštěvníci si mohou vybrat z několika variant vstupného. Páteční program 250,- Kč, sobotní
program 350,- Kč, permanentka v předprodeji 330,- Kč a permanentka na místě 400,- Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny:
pan JOSEF PETRŮSEK – 82 let
pan BEDŘICH KŘENEK – 79 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody
a spokojenosti v životě.
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