Informace

1. Tělocvičná

jednota

Obecního

Sokol Bystročice

K soutoku Blaty s Moravou

úřad v Bystročidch

- Žerůvky

pořádá

prvomájový

cyklistický

výlet

(1.5.2011, sraz účastníků v 10.00 u sokolovny v Bystročicích)

Kam a kudy jedeme: rovinatou Hanou, mezi úrodnými lány a klasickými vesnicemi

se klikatí říčka Blata. Blata je pravostranným

přítokem řeky Moravy, která protéká okresy

Olomouc,Prostějova

Přerov. Délka toku činí 45,3 km, plocha povodí měří 313,1

km2. Pramení poblíž Vilémova v nadmořské

výšce 423,8 m a vlévá se do řeky Moravy nedaleko Lobodic v nadmořské výšce

193.8 m.
Trasa výletu: Bystročice - Vrbátky - Hrdlbořice - Dub nad Moravou (poutní Kostel Očišťování
(Tovačovský

zámek) - Lobodice (národní přírodní památka Zástudánčí,

zastavení dle rozhodnutí

Panny Marie) - Tovačov

soutok Blaty s Moravou) a zpět (možná jsou i jiná

účastníků výletu).

Délka trasy: 45 km (tam i zpět).

2. Tělocvičná

jednota Sokol Bystročice - Žeruvky provede 7.5.2011 v dopoledních

Máte -Ii zájem, nachystejte

r
~

prosím šrot v tento den ráno před Váš dum.

3. Do konce dubna 2011 se ~,H "oč";

v Bystročicích

hodinách sběr železného šrotu.

ve ""

250.-kč /osobu , ""P"Ht

nebo převodem z účtu na účet obce Bystročice Č. 4070001349/6800

lze , hotovosti no Obecn/m úřadu
, var.symbol

2111 (do pozn. jméno).

4 Ve dnech 27.4. 28.4. a 29.4 2011 se bude zapisovatstav vooorněru. Nebudete- " v tuto dob, doma . můžete

nahlásit stav vodoměru

oSObně,telefonicky

(na tel .č.585941280)

nebo e-mailem na bystrocice@

volny. Cz nebo

skalilova@gmail.cz.

5. Znovu durazně upozorňujeme
občanu,

kteří poukazují na znečišťováni

na povinnost vodění psu na vodítku.

prostranství

V posledni době se také hromadí stížnosti

před svými domy právě od pejsků. Držitelé psů , uklízejte si po svých

pejscfchl Nikdo nenf povinen to dělat za Vásl

6. Připomínáme
10.00 v Bystročicích

svoz nebezpečného

a objemného

odpadu 14.5.2011 ( 8.00 - 8.30 v Žerůvkácn na návsi, 8.30-

u prodejny potravin).

7. Zveme Vás na sobotu 14. května 2011 v 16.00 do místni sokolovny,
Smolky v pořadu

~'~upoZOrňUjeme
Bystročice:

kde vystoupí členové

umělecké agentury Karla

.Operetní skříňka s líčidly". Akce je pořádána při příležitosti oslavy Dne matek.

, že informace

www.obecbystrocice.cz

Obecního

. Internet

úřadu jsou zveřejňovány

také na internetových

zdarma je také k dispozici v místní knihovně

stránkách

(budova

obce

Obecního úřadu).

v

Bystročicích dne 14.4.2011

