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NEDĚLNÍ KONCERT NA SANTOVĚ
V neděli 19. června byl u Hospody na Santově uspořádán hudební koncert žáků ZUŠ Rožnov pod
Radhoštěm. Na pódiu se vystřídalo několik nadaných hudebníků: kytarové duo, solisté
s akordeony a skupina klarinetů. Program vyvrcholil vystoupením akordeonového souboru
„Bellowsband“ pod vedením paní učitelky Martiny Šrámkové, který zahrál hned několik známých
songů, např. od skupiny ABBA skladby „Mama Mia“ a „Money, Money, Money“, známou skladbu
„Heal The World“ od Michaela Jacksona, nebo soubor melodií z pohádky Mrazík.
Po příjemném hudebním odpoledni pokračoval program pro děti, kde se ti nejmenší mohli projet
na koni, zahrát si různé hry a udělat si obrázek z písku.
Budeme se těšit, třeba zase za rok na další příjemné hudební odpoledne rožnovských muzikantů!
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie
Škabrahová
(text i foto)

VYSTOUPENÍ DĚTSKÉ CIMBÁLOVÉ MUZIKY MALÁ KOTULA
V neděli 12. června se na Santově konalo vystoupení dětské cimbálové muziky Malá Kotula
z Nového Hrozenkova. Zazněly známé lidové písně, vystoupení mělo velký úspěch – především
zásluhou samotných dětí, které zpívaly s chutí a užívaly si to.
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Adolf Hašpica (foto)

TEMPLÁŘSKÝ HRAD NA HOŘE KLENOV
Přírodní rezervace Klenov se možná brzy dočká repliky středověkého hradu, který zde stával za
časů templářů. Vedení obce Bystřička uvažuje nad záměrem vybudovat na vrcholku Klenovských
skal částečnou archeologickou rekonstrukci původních objektů, a to v místech, kde podle průzkumů
stál původní templářský hrad, který byl na začátku 14. století zničen požárem a dodnes se z hradu
nic nedochovalo.
Již dříve chtělo vedení obce v místech starého hradu postavit rozhlednu, ale repliku středověkého
hradu považují za rozumnější a smysluplnější. V klenovské skále jsou patrné záseky, ve kterých byla
původně umístěna dřevěná konstrukce hradu. Podle plánu by se jednalo o výstavbu dvou objektů
s charakterem srubu, a to buď na stejném místě, kde stál v minulosti hrad, nebo poblíž.
Vedení obce ohledně tohoto záměru spolupracuje i s historiky a Muzeem regionu Valašsko.
Výsledkem by mohl být i otevřený dřevěný skanzen. Do stavby samotného hradu mají v plánu
zapojit i širokou veřejnost. Při této příležitosti by si návštěvníci mohli vyzkoušet otesat kousek
trámu a zažít tak atmosféru tradičního způsobu stavení hradu.
Lucie Škabrahová
zdroj: valassky.denik.cz
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PROGRAM LETNÍHO KINA NA BYSTŘIČCE

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ DEN
V sobotu 16. července se u hasičské zbrojnice bude konat hasičský den, a to u příležitosti založení
místního hasičského spolku. Více informací bude k dispozici na vývěskách.

POZVÁNKA NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MEZI ŽENATÝMI A SVOBODNÝMI
V sobotu 30. července se uskuteční již sedmý ročník tradičního fotbalového utkání mezi
ženatými a svobodnými. Více informací bude k dispozici na vývěskách.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI
Odvoz popelnic v červenci letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. července.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

3

VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE – POD ŠTÍPOU A POD JEDNOTOU

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC
V měsíci červenci oslaví své narozeniny:
pan JAROSLAV ŠRÁMEK – 70 let
paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 93 let
paní RŮŽENA VOJÍŘOVÁ – 88 let

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

Zpravodaj 6/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. července 2016.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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