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NOC VĚDCŮ PRO MALÉ I VELKÉ 

Akce s názvem Noc vědců je pořádána již několikátým rokem. Jejím úkolem je představit vědu a 
zkoumání jako atraktivní a zábavnou činnost. V rámci této akce budou otevřeny dveře do laboratoří 
a vědeckých pracovišť v celém Česku. 

Do Noci vědců se zapojila i vsetínská hvězdárna, která má pro své návštěvníky připraven zajímavý 
program. V pátek 25. září se budete moci zúčastnit v čase od 20:00 do 22:00 pozorování 
Měsíce. Na chodníku mezi Smetanovou ulicí a parkovištěm u Věžáku bude přichystán přenosný 
dalekohled, přes který můžete pozorovat večerní Měsíc. Program se bude konat pouze 
za bezmračné oblohy. Nebo můžete přijít do hvězdárny a v čase od 20:30 do 22:30, kde bude 
probíhat večerní pozorovní. Ve vsetínské hvězdárně bude připraveno pozorování nejen Měsíce, 
ale i ostatních vesmírných objektů. V případě nepříznivého počasí bude přichystán náhradní program. 

 

Lucie Škabrahová 

zdroj: http://www.mestovsetin.cz/noc-vedcu-2015/a-4276  
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BYSTŘICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 

Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice zve do Společenského domu U Pernických 
na Bystřický divadelní podzim. 

V sobotu 3. října 2015 uvede Divadelní soubor Berani z Těškovic hru Ladislava Stroupežnického 
„Naši furianti“. Hra vás zavede do idylicky vyhlížející vesničky, kde pod povrchem poklidných 
sousedských vztahů bublají dramata – bude ponocným krejčí nebo vysloužilý voják? Kdo je 
paličatější? Kdo je neznámý žhář? To vše obohaceno o krásné písničky. 

V sobotu 14. listopadu 2015 se představí Divadelní soubor z Hrachovce s hrou „Proutník pod 
pantoflem“. Šarmantní záletník Fernand de Bois se má oženit s mladinkou Vivianou, která je 
jedinou dcerou ctihodné pařížské baronky. Kámen úrazu je ovšem v tom, že nemá odvahu to přiznat 
své dosavadní milence, temperamentní šantánové zpěvačce Lucettě. Tato ústřední zápletka je 
zdrojem mnoha komediálních situací i překvapivých zvratů, jejichž dalšími aktéry jsou např. 
zamilovaný španělský generál Irrigua, písař a rádoby poeta Bouzin, anglická guvernantka Miss 
Betting … a vlastně všechny neodolatelné postavy z pera velkého francouzského tvůrce komedií 
G. Feydeaua. 

V sobotu 5. prosince 2015 pak Divadelní soubor Jana Honsy z Karolínky uvede horskou baladu 
podle románu Jarmily Glazarové v úpravě Martina Františáka „Advent“. Tragický příběh chudé 
valašské svobodné matky, která se z lásky k dítěti provdá za chamtivého sedláka. Příběh ženy 
bojující za šťastný život svého syna a za záchranu sebe samé.  

Světlana Hrabinová 

zdroj: Zpravodaj obce Valašská Bystřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU 

Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. října.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 
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PRÁZDNINOVÁ SETKÁNÍ NAŠICH DŮCHODCŮ 

Fotografie z prázdninových setkání našich důchodců 24. června a 29. července. Za fotografie 
děkujeme manželům Junkovým.  

  

 
 
 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN 

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny: 

 pan MIROSLAV VRÁBEL – 90 let 

  

 

  

 

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

 

 

 

Zpravodaj 9/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2015. www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
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