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STARÝ DOBRÝ WESTERN
V areálu letního kina na Bystřičce proběhně již 17. ročník známého country festivalu Starý
dobrý western. Uskuteční se v pátek a sobotu 7. a 8. srpna 2015. Přejeme příjemnou zábavu!

Lucie Škabrahová
zdroj: starydobrywestern.cz
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ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ NABÍZÍ VÝSTAVU ZÁMECKÉHO
PARKU
Výstava je uskutečněna pod záštitou Muzea regionu Valašska a probíhá celoročně. V nabídce je
možnost prohlédnout si park, který je součástí zámku, a umožňuje vám tak poznat biologické
funkce parku, které mají význam pro přežití ohrožených druhů zvířat a rostlin v městské krajině.
Park také slouží jako místo odpočinku a duševní relaxace. V rámci exkurze tohoto parku se můžete
seznámit s jeho historií, zvířaty, které zde žijí a různými druhy rostlin.
Park je umístěn uprostřed obytné zástavby a je často vyhledáván širokou veřejností. Park je téměř v
každém městě, či vesnici, ale čím je tento park ve Valašském Meziříčí tak jedinečný, že se zde
uspořádala výstava? Jsou zde totiž jak mladé, tak staré stromy, které hostí mnoho ohrožených
druhů.
Všude jinde jsou staré stromy z bezpečnostních důvodů vykáceny a nasázeny nové, čímž dochází
k vymizení vzácných druhů a hmyzu.
Výstava je připravena jak pro dospělé, tak pro děti, které si zde mohou zahrát dřevěnou nástěnnou
hru nebo některou z mnoha tematických her v nově zprovozněných PC kioscích.
Více informací o uskutečněné výstavě naleznete na muzeumvalassko.cz/modrasek/zamekkinskych/.
Lucie Škabrahová
zdroj: muzeumvalassko.cz/vystavy/vystava-zamecky-park-ve-valasskem-mezirici

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU
Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. srpna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

NOVÉ INFORMACE NA WEBOVÉM SÍDLE OBCE
Na webovém sídle obce Malá Bystřice jsme pro vás připravili novou sekci, a to „Povinně
zveřejněné dokumenty“, kde naleznete důležité dokumenty týkající se fungování obce
(rozpočtová opatření, výsledky hospodaření, atd.). Zároveň byla doplněna sekce „Vyhlášky a
nařízení“, ve které naleznete platné obecně závazné vyhlášky či nařízení.
V části „Kronika obce“ byly nově přidány záznamy z let 2003, 2004 a 2005.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Všichni jste srdečně zváni na tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými, které se
uskuteční v sobotu 1. srpna v CEDR Aréně (Pila CEDR). Slavnostní výkop 6. ročníku je
naplánován na 13:00 hodin.
O pozápasovou zábavu a večerní tancovačku od 20:00 hodin se postará DJ Tomi. Občerstvení
zajištěno.
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POZDRAV ZE SANTOVA
Pan Hašpica posílá pozdrav ze Santově, tentokrát zobrazuje střetnutí historie a současnosti na
Santově.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA BYSTŘIČCE PŘEHRADĚ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN
V měsíci srpnu oslaví své narozeniny:
pan BEDŘICH KŘENEK – 83 let
pan JOSEF PETRŮSEK – 86 let

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

Zpravodaj 7/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna 2015. www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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