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VALAŠSKÝ KOPEC 2010
Jak uţ jsme vás v minulém čísle zpravodájku informovali, během víkendu 24. a 25. července se konají
v naší obci automobilové závody LIQUI MOLY BERG CUP 2010 neboli Valašský kopec – Memoriál
M. Fajkuse. Nyní vám tedy přinášíme podrobnější informace.
V obci budou mít závodníci podél cesty a na parkovišti U Kočíbů depo. Tréninkové jízdy jsou po oba
dny stanoveny na dobu od 8:00 hodin, závodní jízdy pak od 13:00 hodin a samotné vyhlášení
vítězů přijde na řadu přibliţně v 19:00 hodin.
Uzavírka trati prozatím nebyla stanovena, ale počítejte s přibliţnou dobou neprůjezdnosti od 7:30
do 17:30 hodin.
Počet přihlášených jezdců se prozatím pohybuje kolem počtu 90 a slibuje tak krásnou podívanou. Navíc,
pro fanoušky bude k dispozici u depa a nad startem připraveno občerstvení a na sobotní večer plánu
organizátoři taneční zábavu.
Doufáme, ţe závody proběhnou bez komplikací a najdou si i u vás
svou přízeň. Při návštěvě tohoto druhu sportu je ale na místě
dbát na svou bezpečnost (poslouchejte pokyny pořadatelů,
vyhýbejte se místům nad tratí, zachovávejte dostatečný odstup
od tratě a nevybírejte si místa pod úrovní tratě, před stromy,
zdmi či domy)!
Lucie Škabrahová

Mapa trati
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HYGIENICI UPOZORŇUJÍ, ŢE BYSTŘIČKA MÁ HODNĚ SINIC
Vysoké teploty minulých dnů a s velkou pravděpodobností i dnů nadcházejících lákají k návštěvě
koupališť či přírodních vodních nádrţí. To bylo asi také důvodem kontroly vody z hlediska její kvality,
kterou provádí Krajská hygienická stanice.
Bystřička přehrada, která se nachází v těsné blízkosti naší obce a je tudíţ první volbou k osvěţení, z těchto
kontrol nevyšla s dobrým hodnocením. Došlo v ní k přemnoţení sinic, důsledkem toho byla ohodnocena
stupněm 4 – voda není vhodná pro koupání. Vyhnout by se jí měli lidé přecitlivělí a především malé děti.
Jako vhodnější variantu hygienici doporučují vodní nádrţ Horní Bečva (stupeň 2). Nejlepší kvalitu má jiţ
tradičně „Štěrkáč“ v Novém Hrozenkově.
Zdroj: www.tvbeskyd.cz
Světlana Hrabinová

JAROSLAV ŠTŮSEK V RUSKU DVAKRÁT STŘÍBRNÝ
Radostné zprávy se k nám donesly aţ z dalekého Ruska! Po loňském úspěchu na mistrovství světa
v armwrestlingu (páce) v Itálii, kdy Jaroslav Štůsek (na snímku vlevo) z Malé Bystřice získal zlatou
medaili, uspěl i na letošním mistrovství Evropy. To se konalo ve dnech 2. – 5. června v ruské Moskvě.
Náš rodák zde vybojoval v kategorii grandmaster do 90 kg dvě stříbrné medaile, a to jak na levou, tak
i pravou ruku!
Čtenářům i Slávkovi se jménem redakce omlouváme, ţe zprávu uveřejňujeme téměř s měsíčním
zpoţděním, avšak musíte uznat, ţe z Ruska je to přece jen dálka. Za redakci zpravodájku přejeme
Slávkovi mnoho dalších úspěchů!

Zdroj: www.jalovec.cz
Světlana Hrabinová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU
Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. srpna. Ţádáme občany,
aby nachystali popelnice.
INFORMACE K PODZIMNÍM VOLBÁM DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
 Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou celorepublikové volby do zastupitelstev obcí. V naší obci
bude jeden volební okrsek, v jeho rámci bude zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo pro období
2010 – 2014.
 Počty podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstva obce Malá Bystřice:
- pro nezávislé kandidáty: 17 podpisů,
- pro sdruţení nezávislých kandidátů: 24 podpisů.
 Kandidátní listiny se podávají na Městském úřadě Vsetín – Registrační úřad Vsetín nejpozději
do 16:00 hodin dne 10. srpna 2010.
 Další podrobnosti budou vyvěšeny na úřední desce.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „RATATASHOW“
Vzhledem k tomu, ţe prázdniny jsou v plném proudu a počasí je letos opravdu letní, dovolujeme si
vás aspoň malou „ochutnávkou“ nalákat na kulturní akce, které se v našem okolí chystají.
První z nich je jiţ šestá BYSTŘIČSKÁ RATATASHOW, která se uskuteční jiţ tuto sobotu,
24. července, v areálu Letního kina Bystřička.
Od 17:00 hodin se postupně představí skupina historického šermu Valmont ze Vsetína, zatančí
taneční skupina Benkari a spolu s nimi se můţete těšit na další lákadla, jako jsou dobová hudba,
ohňová show, orientální tanečnice a kejklíři. Najde se zde od kaţdého něco, a to jak pro malé, tak
i velké návštěvníky!
 Pozvánka na „STARÝ DOBRÝ WESTERN“
Ve dnech 6. a 7. srpna 2010 se na Bystřičce přehradě uskuteční 12. 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 6. srpna v 16:00 hodin na první hudební scéně Letní kino. A hned
první festivalový den vystoupí hvězda s velkým „H“ – Lenka Filipová. Sobotní program začne jiţ
ve 12:00 hodin, v úvodním hudebním bloku vystoupí Wabi Daněk. Za vrchol se dá nazvat
20. hodina, kdy se na scéně postupně vystřídají Gympleři, Věra Martinová, Tomáš Linka & Přímá
linka a Tučňáci & Míša Tučná.
Druhá scéna U Mokrošů bude „fungovat“ v sobotu od 10:00 hodin. Ze známých jmen se v tomto
bloku můţete těšit na vsetínské Ţambochy.
Návštěvníci si mohou vybrat z několika variant vstupného, které zůstává ve stejné výši jako
v loňském roce. Páteční program 200,- Kč, sobotní program 300,- Kč, permanentka v předprodeji
300,- Kč a permanentka na místě 350,- Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny:
pan JOSEF PETRŮSEK – 81 let
pan BEDŘICH KŘENEK – 78 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody
a spokojenosti v ţivotě.
Zpravodaj 6/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna 2010.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

