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ZÁJEZD DO POLSKÝCH KVĚTNÝCH ZAHRAD
V neděli 4. května uspořádala Obec Malá Bystřice ve spolupráci s CK Valaška zájezd do květných
zahrad v Polsku, v oblasti Goczalkowice. V ranních hodinách vyrazili účastníci zájezdu, přesněji
řečeno spíše účastnice zájezdu, ve známém žlutém autobuse směr Frýdek-Místek, kde přistoupil pan
průvodce, a s krátkou zastávkou ve směnárně na polské straně už nebránilo nic tomu pokračovat k cíli.
První velkou zastávkou byl komplex zahrad Kapias. V současnosti se zde nachází dva velké zahradní
areály, Staré zahrady a Nové zahrady. Historie zahrad začala v roce 1979. Majitel, Bronisław Kapias, se
rozhodl, že bude sdílet svoji vášeň a ukáže zájemcům svou pečlivě zařizovanou zahradu. Zahrada je
rozdělena na různá ústraní a zákoutí. Na značné části plochy se pěstuje několik set odrůd jehličnatých a
listnatých ozdobných rostlin, od nejmenších sazenic až k dospělým rostlinám. Součástí zahrad je
i zahradní centrum, kde si návštěvníci mohou vybrat a nakoupit rostliny podle své libosti.
Další puntík na mapě byly Pisarzowice, které se nachází opodál, a ve kterých jsou k vidění další výsledky
zahradní architektury a zahrádkářského nadšení. Nejprve to byly nádherné japonské zahrady, které
jsou tvořeny malými kopci, kameny, rybníčky a jezírky, ale také azalkami, pivoňkami či třešněmi.
Následoval kratičký přesun do zahradní školky a zahradního centra Pudelek. K dostání je zde
na 1 000 druhů a okrasných rostlin. Poslední zastávkou byla zahrada Krzysztofa Kubiczka. Obě
zahrady se specializují na pěstování azalek, rododendronů, vřesů, vřesovců, magnólií, bylinek, stejně jako
jehličnatých stromů a keřů. Zmíněné zahrady se spolu s dalšími dvěma v současnosti spojily a vzájemně
spolupracují. Jedná se totiž o rodinné podniky, které jsou situovány v těsné blízkosti v okolí města
Bielsko-Biala. A tak sousedství těchto firem nevedlo ke konkurenčnímu boji, ale naopak ke spolupráci.
Po příjemně stráveném dnu v prostředí rostlinek jsme se v odpoledních hodinách vydali k domovu.
Nezbývá než všem „kupujícím“ popřát bohatou úrodu a spokojenost s pěstováním a obci poděkovat
za organizaci zájezdu, stejně jako CK Valašce za jejich služby! A snad někdy příště zase na viděnou…
Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Světlana Hrabinová
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NOC KOSTELŮ
Více než 1 000 kostelů po celé České republice bude v pátek 23. května 2014 otevřena veřejnosti v rámci
akce Noci kostelů. Při návštěvě kostelů se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek. Další program má
každý kostel připravený individuálně podle sebe.
Cílem této akce je představit veřejnosti křesťanství, vytváří prostor k setkání, jsou určitého společenského
a kulturního obsahu a nabízí zpřístupnění běžně nepřístupných míst.
U nás můžeme připomenout nejbližší známý kostel a to je Evangelický toleranční dřevěný kostel
na Velké Lhotě. Zde je připraven pro návštěvníky následující program:


18:30–19:00 Historie kostela a sboru Českobratrské církve evangelické s průvodcem



18:45–19:30 Vyrobte si malou lucerničku – program pro děti



19:00–19:45 231 let kostela v textu i fotografiích



19:45–20:15 Světélka lásky – vystoupení dětí v kostele, scénka, písně



20:15–21:00 Meditace s hudbou v kostele

V rámci noci kostelů můžete navštívit také kostely v okolí a to např.: v Rožnově pod Radhoštěm,
ve Vsetíně či Valašském Meziříčí.

Lucie Škabrahová
Zdroj: http://www.nockostelu.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU
Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. června.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
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OSVĚTLENÍ V OBCI
Na přelomu dubna a května byly v obci doplněna dvě světelná místa, a to v lokalitě Bošovo a U Zezulků.
Světla jsou osazena úspornými žárovkami a mají sloužit k bezpečnosti chodců a řidičů.
KONTROLY KOMÍNŮ V DOMÁCNOSTECH
Připomínáme občanům jejich zákonnou povinnost provádět pravidelné kontroly komínů ve svých
domácnostech. Naši dobrovolní hasiči museli zasahovat u zahoření usazených sazí v komínovém
průchodu jednoho z domů v obci. Jen díky jejich zásahu nedošlo k nejhoršímu.
Při zásahu byly zjištěny nedostatky v nutné výbavě výstroje, a proto byla technika v průběhu května
doplněna.
OPRAVA MOSTU VSETÍN – HORNÍ JASENKA
Ve dnech 2. 6.–8. 6. 2014 bude prováděna oprava mostu v Horní Jasence a příjezd do Vsetína
po silnici III. třídy č. 05735 bude v tuto dobu uzavřen. Objížďka bude vedena přes Bystřičku a Jablůnku.
V době od 9. června do 31. října tohoto roku zde bude částečná uzavírka, kdy bude doprava řízena
kyvadlově. Více informací naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Aktuální informace.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Malá Bystřice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 08:00 do 14:00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti
Obecního úřadu Malá Bystřice.

3.

Voliči, občanu České republiky, bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který je
občanem jiného členského státu, bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a občanství
jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

4.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého pobytu.

5.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
MÁJOVÝ JARMARK
Z důvodu nepřízně počasí je termín MÁJOVÉHO JARMARKU na Bystřičce přeložen na termín
v sobotu 31. května 2014 od 8 do 16 hodin v prostorách kolem zvoničky na křižovatce „Pod Růžďkou“.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v prostorách Základní školy Pod Růžďkou.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: výrobky drobných místních řemeslníků, ukázky tvorby školáků ZŠ Růžďka,
domácí pečivo a jiné občerstvení, tvořivé stánky pro děti, pozdní přísada pro všechny pěstitele.
Pro získání podrobnějších informací volejte 776 217 121 nebo pište na mail Helen.Jezikova@gmail.com.
Výtěžek z prodeje tvorby školáků ZŠ Růžďka bude věnován na transparentní účet určený na nákup
zdravotnického materiálu a rehabilitace malého Kubíčka Guryči z Růžďky (viz akce „Víčka pro Kubíčka“),
kam bude celý výnos z prodeje našich výrobků převeden.
KÁCENÍ MÁJE NA SANTOVĚ
Hospoda na Santově Vás zve na tradiční kácení máje, které se uskuteční v sobotu 24. května 2014.
Máj padne v 16:30 hod. a k poslechu zahrají Gajdoši z kopanic. K poslechu a tanci bude pokračovat
večer skupina Svařák. Akce proběhne pouze za příznivého počasí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN
V měsíci červnu oslaví své narozeniny:
paní EMÍLIE TRUSINOVÁ – 81 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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a
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Zpravodaj 5/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. června 2014.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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