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TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI 

Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického 
hasičského cvičení. A co víc, dokonce ho pořádala přímo v naší obci. Siréna se rozezněla přesně ve 
13:00 hodin v sobotu 21. listopadu. Následně se začalý sjíždět jednotlivé výjezdové skupiny na 
předem neznámé místo zásahu. Cílem této odborné přípravy bylo procvičit spolupráci 
zúčastněných jednotek, kterými letos byly jednotky: SDH Bystřička, SDH Dušná, SDH Jarcová, SDH 
Malá Bystřice, SDH Mikulůvka, SDH Oznice a SDH Růžďka. 

Kompletní fotoreportáž spolu s připraveným videem z akce naleznete na internetových stránkách 
obce, v sekci Fotogalerie. 

 

Světlana Hrabinová 
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POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ PROGRAMY VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ 

Blíží se doba adventu, se kterou je spojena spousta akcí. Valašské muzeum v přírodě si i letos pro 
vás připravilo několik programů, jak si předvánoční čas zpříjemnit a naladit se na příjemnou 
vánoční atmosféru.  

První advent bude v Rožnově pod Radhoštěm započat již v pátek 27. listopadu rozsvícením 
vánočního stromečku na Masarykově náměstí.  

Následující mikulášský víkend bude v areálech Valašského muzea připraven program na oba dva 
dny. V sobotu 5. prosince bude ve Valašské dědině prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou a 
v neděli 6. prosince se v areálu Dřevěného městečka (v Janíkově stodole) uskuteční program tzv. 
Večer při svíčkách, zaměřený na předvánoční rozjímání.  

V sobotu 12. prosince se v areálech Dřevěného městečka a Valašské dědiny uskuteční tradiční 
vánoční jarmark, v rámci kterého budou oživené expozice na Valašské dědině. Můžete tak svým 
blízkým koupit originální dárky z dílen lidových výrobců. Mimo to v areálech proběhne koledování 
a obchůzky lucek a čertů. 

Následující víkend 19. a 20. prosince bude v Dřevěném městečku k vidění Živý betlém, podle 
kterého se představí lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše.  

Vánoční čas Valašského muzea v přírodě bude zakončen Štěpánskou koledou v sobotu 
26. prosince ve 13:00 a 15:00 v Dřevěném městečku v kostele sv. Anny. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.vmp.cz  

 

ZAJÍMAVÉ AKCE V MASARYKOVĚ VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ VE VSETÍNĚ 

Knihovna ve Vsetíně je známá tím, že pořádá spoustu besed, přednášek, či zajímavých kurzů. Jedna 
z cílových skupin, na které knihovna také myslí a snaží se pro ně pořádat bohaté programy, jsou 
senioři.  

Nejbližší kurz, který má knihovna v plánu pro seniory je na téma „Valašsko, můj kraj“ a to 
v termínech 23. 11., 25. 11., 30. 11. a 2. 12., v čase od 16:OO do 18:00 hodin (pondělky, středy). 
Tento kurz probíhá bezplatně.  

Dalším zajímavým kurzem je „Angličtina pro začátečníky“, která bude probíhat v turnusech 
podzim/jaro 2016. Kurz je koncipován na 30 vyučovacích hodin a cena činí 1 000 Kč. 

Kurzy jsou určené seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Na kurzy je potřeba se předem 
přihlásit u kontaktní osoby: Mgr. Kateřiny Janoškové, tel.: 575 755 136. 

Z přednášek, besed a kurzů, které probíhají pravidelně, se můžete zúčastnit programů na vánoční 
tématiku, tématiku Valašska či přednášek různých cestovatelů. Aktuální program naleznete na 
webových stránkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.mvk.cz  

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI 

Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 28. prosince.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.vmp.cz/
http://www.mvk.cz/
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INFORMAČNÍ SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Nejbližší informační semináře o kotlíkových dotacích se budou konat: 

 ve Valašském Meziříčí – 2. prosince, 15:00–17:00 hod., velká zasedací místnost v 1. patře 
budovy radnice ve Valašském Meziříčí, 

 ve Vsetíně – 9. prosince, 15:00–17:00 hod., zasedací místnost č. 123 v 1. patře Městského 
úřadu ve Vsetíně. 

Prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací bude do konce roku 2017 realizována podpora 
domácnostem ve Zlínském kraji při výměně stávajících kotlů na pevná paliva na ekologičtější 
způsoby vytápění. Bližší informace naleznete na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-
zlinsky.cz. 

Podpora by měla být poskytována fyzickým osobám, majitelům rodinných domů z celého 
Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tyto 
kotle budou moci být vyměněny za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva splňující přísná pravidla 
na účinnost a nízké emise, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Součástí výměny 
může být také kombinace nového zdroje tepla se solárně termickou soustavou pro přitápění nebo 
přípravu teplé vody. Podpora bude poskytována formou dotace ve výši 70–85 % celkových 
uznatelných nákladů. Maximální výše celkových uznatelných nákladů je stanovena na 150 000 Kč. 

 

http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/


4 
 



5 
 

 
 

 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC 

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny: 

 pan OTTO MIKEL – 87 let 

 paní LUDMILA ŠPANIHELOVÁ – 70 let 

 pan JOSEF ČERNÍK – 65 let 

 

  

 

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

 

Zpravodaj 11/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

http://www.malabystrice.cz/
mailto:starosta@malabystrice.cz

