
1 
 

 
 
 
 

 

DALŠÍ DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ! 

Období masopustu není zábavou jen pro ty velké, ale i pro ty menší! A to v podobě dětského 
karnevalu, který se u nás v Malé Bystřici uskutečnil v sobotu 1. března 2014 v sále hasičské 
zbrojnice. 

Přišla mezi nás spousta krásných masek. Od kominíka, víly, pavoučka, kočky, námořníka, policisty, 
Batmana až po hasiče. Děti celé odpoledne soutěžily, malovaly a hrály si. A hodně jim v tom pomáhali 
i tři šikovní trpaslíci. Děti byly moc šikovné a aktivně se zapojovaly do všech soutěží. Vyzkoušely si 
malování na sádrové obrázky, balancování, skládání puzzle, poznávání pohádkových dvojic či pojídání 
indiánků a mnoho dalšího. Protože byly všechny masky moc hezké, každá maska byla odměněna za to, že 
se zúčastnila.  

Děkujeme všem rodičům a dětem, které se nestyděly mezi nás přijít a aktivně si s námi hrály. Budeme se 
těšit na další akci pro děti! 

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 
 

Lucie Škabrahová 
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VELIKONOCE NA VALAŠSKU VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ 

Nechte se inspirovat pravými velikonočními zvyky a přijměte pozvánku na program 
rožnovského Valašského muzea v přírodě. 

Hlavní program připravený pro širokou veřejnost odstartuje v areálu Dřevěného městečka 
v sobotu 19. 4. a potrvá až do Velikonočního pondělí 21. 4. Otevřeno v tyto dny bude od 9.00 do 17.00. 
Po všechny tři dny je zde připravena bohatá nabídka velikonočního zboží, ukázky zdobení kraslic a 
pletení tatarů. Každý den velikonočního víkendu má svůj specifický program. 

V sobotu 19. 4. (Bílá sobota) je pro návštěvníky připraven velikonoční jarmark s řemeslnými 
ukázkami a k poslechu budou hrát cimbálové muziky Javořina a Kotár. V neděli 20. 4. (Boží hod 
velikonoční) budou tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů s nabídkou kraslic, 
pomlázek atd. Na palouku dřevěného městečka v 10.30 a 11.30 vystoupí v programu „valašské 
Velikonoce“ soubor Vsacan ze Vsetína a v 11.30, 14.30 to bude soubor LELUJA z Provodova s pásmem „ 
Od fašanku po sv. Ducha“. Program je připraven také v kostelu sv. Anny, který je součástí Dřevěného 
městečka. V 11. hod. si zde můžete zajít poslechnout varhanní koncert Anny Dohnalové, ve 12.30 a 14.00 
vystoupení Zašovského chrámového sboru. Celým Dřevěný městečkem budou chodit po obchůzkách 
Klapotáři z Loučky, v Billově chalupě bude vaření jarní polévky a budou se zde barvit kraslice. U rybníčka 
bude hrát cimbálová muzika Pramínka z Kopřivnice. I na Velikonoční pondělí 21. 4. (Červené 
pondělí) je připraven šmigrust s programem a k poslechu budou hrát cimbálové muziky Soláň a Jánoš. 
Na palouku dřevěného městečka bude vystupovat dětský folklorní soubor Olšinka z Orlové s programem: 
jarní zvyky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Škabrahová 

Zdroj: www.vmp.cz 

http://www.vmp.cz/
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU 

Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. dubna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

NOVÁ VERZE WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE 

V měsíci únoru byly upraveny a vylepšeny webové stránky obce. Změna se netýká pouze vizuální podoby 
webových stránek, ale také jejich obsahu. Informace poskytované na stránkách by nyní měly být ještě 
více přehledné, než tomu bylo na staré verzi webových stránek, a samozřejmě aktuální. Nově naleznete 
na webu sekci „Vyhlášky a nařízení“, která obsahuje důležité obecní předpisy vztahující se k naší obci. 
Mezi další novinky patří zpracovaný digitální povodňový plán či monitoring hladinoměry v naší obci, 
které mohou mít své využití především v případě přírodních katastrof či jiných nepříznivých klimatických 
situacích. Podrobněji zpracovány byly také části historie obce, symboly obce či např. nově život v obci. 

 

PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ – VALAŠSKÁ RALLY 

V sobotu 5. dubna 2014 budou omezeny některé autobusové spoje z důvodů konání motoristických 
závodů Valašská rally. Opatření se týká linky Vsetín – Bystřička a linky Rožnov p. Radhoštěm – Bystřička 
– Růžďka – Valašské Meziříčí. 

 Linka 940019 Vsetín – Bystřička: 

 spoj č. 15, odjezd 14:40 ze Vsetína, bude zrušen v celém rozsahu 

 spoj č. 22, odjezd 17:15 z Bystřička přehrada, bude zrušen v celém rozsahu 

 ostatní spoje nebudou omezeny 

 Linka 940089 Rožnov p. Radhoštěm – Bystřička – Růžďka – Valašské Meziříčí: 

 spoje č. 28 a 34 pojedou do Rožnova až od zástavky Valašská Bystřice – kostel, a to 
v časech 15:42 a 17:32 

 spoje č. 25 a 31 jsou zrušeny v celém rozsahu (Hajdůšky – Bystřička, Valašská Bystřice – 
Hajdůšky) 

 

STUDIJNÍ CENTRUM BASIC 

Studijní centrum BASIC pomáhá dětem a studentům jakéhokoli věku zvládat 
problémy se čtením, psaním či pravopisem pomocí individuálního 
doučování založeného na specializované studijní technologii. Toto 
doučování je dodáváno vyškolenými soukromými učiteli. 

Studijní centrum BASIC působí v České republice a na Slovensku již 10 let. 
V současné době působí na více jak 20 místech (mimo jiné ve Vsetíně). Využívá 
ve svém programu objevy z oblasti vzdělávání od humanisty a spisovatele L. Rona 
Hubbarda, které popisují konkrétní překážky, na které může student během učení 
narazit a jak je zvládnout. 

 

Studijní centrum BASIC je součástí mezinárodní sítě vzdělávacích organizací Aplikované scholastiky, 
která působí v 64 zemích světa již bez mála 40 let. 

Pro více informací můžete kontaktovat ředitelku pobočky ve Vsetíně, paní Pavlu Gáškovou (tel.: 
734 442 120, e-mail: vsetin@basic.cz), nebo navštívit webové stránky centra www.basic.cz.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

mailto:vsetin@basic.cz
http://www.basic.cz/
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ – INFORMAČNÍ LETÁK 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a 

velkoobjemových odpadů z domácnosti. 
 

Sběr bude proveden v sobotu 26. 4. 2014 u budovy 
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9:00 hod. 

 
Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady 

odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.   
 

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekr. 

chaty nebo chalupy v k. ú. Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady 

z domácností v následujícím sortimentu: 

 

NEBEZPEČNÉ: 
- olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, 
znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré 

kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly 
a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, 

rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky. 
 

VELKOOBJEMOVÉ: 
- matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a 
boty a pod. 

 
Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku!!! 
 
Jelikož budou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto 

odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!!!! 
 
Shromážděte tyto komodity blízko místní komunikace tak, aby pro ně bylo možno v rámci 

svozového plánu přijet obecním traktorem. 
Pokud budete mít utvořenu místní skládku, uvědomte laskavě OÚ nebo p. Teplého osobně 

a dohodněte si (v případě těžkých předmětů s případnou pomocí k naložení) místo odvozu 
(tel. 571 443 570, 731 681 099 nebo 734 522 279). 
 

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v říjnu 2014!!! 

 
Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, 

střešní krytina apod.) nebude sbírán. 
 
 
 

Zpravodaj 3/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2014.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


