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OSLAVÍME 1 150. VÝROČÍ OD PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE
S příchodem léta a července se také blíží státní svátky. Sobota 6. července – to je svátek za upálení
mistra Jana Husa a pátek 5. července je státní svátek k připomínce příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V letošním roce slavíme v souvislosti s tímto
svátkem nádherné výročí – je to už 1 150 let!
Každoročně jsou s tímto svátkem spojené velkolepé oslavy ve Velehradě – tato obec je dosud
ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy, kde právě Cyril s Metodějem přišli. Letošní
oslavy budou velkolepé! Podtitulek akce, pod kterým je akce propagována, zní: „Dny lidí dobré vůle“.
Oslavy budou probíhat 4.–5. července 2013 v Modré u Velehradu a připraven je bohatý program,
jak pro děti, dospělé, tak i pro vozíčkáře a lidi s tělesným postižením. Čtvrteční program se nese v duchu
akcí pro všechny, večer je zakončen projektem „Večer lidí dobré vůle“. Páteční program je pak slavností
Cyrila a Metoděje, den začíná ranní mší (6:00–7:00) a pokračuje v 10:30 hod. slavnostní poutní mší
svaté, kde bude i hlavní celebrant – papežský legát – kardinál Josip Bozanic, arcibiskup záhřebský.
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové a celá slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a
Českým rozhlasem Praha.

Lucie Škabrahová
zdroj informací: http://www.velehrad.eu
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LETNÍ KINO BYSTŘIČKA OMEZILO PROVOZ
Po padesáti letech provozu letního kina na přehradě Bystřička dochází k omezení provozu. Omezení
provozu se týká promítání klasických filmů na 36 mm celuloidových pásech. Bohužel je to častý jev
ve vesnických kinech, kde nejsou finanční prostředky na obnovu promítací technologie na novou,
digitální. V letošním roce tak bude letní kino hostit pouze divadelní a festivalová
vystoupení. Bude zde ovšem snaha, aby se provoz kina na další období zachoval, a to zapůjčením
odpovídající technologie k promítání filmů.
Světlana Hrabinová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI
Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. července.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
VALAŠSKÁ RALLY 2013
Upozorňujeme občany, že ve dnech 4. a 5. července se pojede motoristická soutěž Valašská rally 2013.
Přestože průjezd této soutěže v naší obci byl zakázán, závody do naší obce přece jen nahlédnou. V pátek
5. července se zde pojedou dvě rychlostí zkoušky, resp. u Malenů je cíl těchto rychlostních zkoušek.
Trať bude uzavřena od 15:13–17:40 hodin. Z tohoto důvodu dojde k omezení autobusové
dopravy spojů Vsetín–Bystřička. Spoj ze Vsetína s odjezdem ve 14:40 hod. bude veden
po náhradní trase přes Jablůnku a končit bude u Kočíbů. Spoj z Malé Bystřice s odjezdem
v 17:22 hod. od Kočíbů bude veden přes Bystřičku a Jablůnku do Vestína. Ostatní spoje pojedou bez
omezení.
Více informací naleznete v aktuálních informacích na obecních webových stránkách.
PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY
Na internetových stránkách naší obce, v sekci Aktuální informace, naleznete zpravodaj Ministerstva
vnitra České republiky „Prevence do každé rodiny“. Zpravodaj poskytuje rady a tipy, jak např. zabezpečit
domov v době letní dovolené nebo co dělat, pokud se vydáváte do zahraničí vlastním autem.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!
Přejeme všem občanům, ale i chatařům a návštěvníkům Malé Bystřice
příjemnou letní dovolenou a dětem krásné prázdniny!
Úřední hodiny obecního úřadu budou přes letní prázdniny nezměněny, stejně jako otevírací doba místní
knihovny.
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Na tomto místě uveřejňujeme báseň od jednoho z našich milých přispěvatelů, kterému
tímto děkujeme!
Zajásali důchodci, nohy už je nebolí,
po delším čase otevřela se zase hospoda V Údolí.
Libujou si velice a chválí obec, že jim přiřkla menší místnost,
kde se můžou k sobě více tisknout.
Tak teď budou pobíhat jako v rojnici
mezi hospodou a hasičskou zbrojnicí.
Teď, když jsme přečkali jarní pluty a spoza Santova vykukla sluneční záře,
všem se rozjasnily tváře,
období smutku bylo už dosti,
teď si užijem trochu radosti.
Můžem se věnovat tělocviku, při kterém budou praštět kosti.
Jeden rád klábosí, druhý rád zpívá,
třetí rád sedí dlouho u piva,
čtvrtý na kvapné odchody s oblibou hřeší,
kdo tyto problémy jednou vyřeší?
Tak teď vidíte, že i důchodci mají své žabomyší starosti
a vše je dáno tím, že si tělocvikem neprotáhnou ty kosti.
Prostě dát radosti ze života průchod,
dřív než nám Kalousek ubere důchod.
Teď když se rozvadí Nečas i Putin,
s jednů ženu být proč já se nutím?
A už slyším, jak ozve se ze sta hrdel,
Kdo by Ti na stáří utíral pr***?
Po osmdesátce na lavičce sedět,
na rodné údolí hledět.
To je ten nejlepší lék,
zdraví vás F. L. Věk!
Dodatek:
Tak vidíš, básníku, jak sou všichni proti Tobě,
lepší už Ti bude jenom v hrobě.
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JARNÍ AKCE NA SANTOVĚ
Na Santově proběhly na jaře čtyři nádherné akce, které se určitě všem, kteří se jich zúčastnili, velmi líbily.
A pro ty, kteří se akcí zúčastnit nemohli, nabízíme aspoň malou ochutnávku, aby nebyli o nic ochuzeni –
Velikonoční jarmark, Upalování čarodějnic, Stavění máje a Kácení máje na Santově. Za fotografie
patří velké poděkování panu Hašpicovi ze Santova. Děkujeme!
Fotografie naleznete v plném rozlišení na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
POZVÁNKA NA „SVATOJÁNSKÉ OHNĚ 2013“

POZVÁNKA NA DĚTSKÉ ODPOLEDNE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC
V měsíci červenci oslaví své narozeniny:
paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 90 let
paní RŮŽENA VOJÍŘOVÁ – 85 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

Zpravodaj 6/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. července 2013.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

8

