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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVIL 30 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ 

V sobotu 19. července uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů oslavu věnovanou svému výročí – 
v letošním roce slaví náš sbor 30 let od svého založení. Akce byla spojena s dětským zábavným 
odpolednem a večerní hudební zábavou. 

Součástí odpoledního programu byly různé soutěže a hry určené pro děti, stejně jako skákací hrad, umělá 
pěna, do které děti (ovšem našly se i výjimky mezi dospělými) s radostí naskákaly, či projížďky na koních. 
Rovněž zde byla k vidění vystavená hasičská a zemědělská technika. Své kolegy hasiče přijely podpořit 
také „sousední“ hasičské sbory z Bystřičky, Oznice, Jablůnky a Valašské Bystřice. Všechny sbory společně 
se později odpoledne vydaly na „spanilou jízdu“ obcí, kterou si užili i ti nejmenší, kteří mohli s hasiči 
nasednout do hasičských vozů a projet se. Třeba se mezi nimi najdou budoucí hasiči a hasičky…   

Zajímavé „životní“ výročí si v sobotu připomněl i jeden z členů sboru, pan Pavel Teplý. Ten je služebně 
nejstarším členem sboru, jelikož do něj vstoupil již v samotném roce založení sboru, tedy v roce 
1984. 

Večerní hudební program pak měla na starosti kroměřížská kapela Karaoke, která celý den uzavřela 
příjemným valčíkem „Jarošovský pivovar“.  

Nezbývá než našemu sboru a jeho členům poděkovat za velmi vydařenou akci a popřát mu minimálně 
dalších 30 let úspěšné existence! Velké díky také směřuje k ostatním hasičským sborům, které nenechaly 
své kolegy na holičkách a přijely je podpořit, stejně jako ke skupině Karaoke, která nám úžasně hrála a 
zpívala. A snad se nejpozději při dalším kulatém výročí zase všichni potkáme! 

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

 

Členové SDH Malá Bystřice spolu s členy SDH Bystřička, SDH Oznice, SDH Jablůnka a SDH Valašská Bystřice 
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VYRAŽTE NA ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK „STARÉHO DOBRÉHO WESTERNU“ 

Tradiční starý dobrý western se uskuteční 1. a 2. srpna 2014 na Bystřičce v letním kině. Za chloubu 
tohoto western festivalu lze považovat skutečnost, že během posledních ročníků se pozvedl mezi nejlepší 
a největší festivaly tohoto zaměření v České republice.  

V průběhu těchto dvou dnů 16. ročníku westernové hudby si můžete na 2 hudebních scénách vybrat 
z třiceti kvalitních, ale i amatérských, profesionálních i poloprofesionálních hudebních skupin z České a 
Slovenské republiky. 

V pátek se můžete od 16:00–20:00 těšit na Kanonýry, Real American Country Revival, Candy Floss a 
Petru Černockou. Od 20:00–24:00 bude tzv. country bál pod širým nebem v podání Gymplerů a 
Vodopádu. Celým odpolednem a večerem se ujmou role moderátorů René Mikulenka a Honza Gottfried. 

V sobotu zahrají na scéně v letním kině od 13:00–16:00 skupiny Hop Trop, dále Willie Jones Band 
a Pozdní sběr. Od 16:00–20:00 k poslechu i tanci bude hrát Karel Zich Revival Band, Blueground & 
Klára, Monogram a Gympleři. Gala večer završí vystoupení Františka Nedvěda & Tierbreak, dále se 
představí Karel Kahovec a George & Beatovens, Rangers–Plavci a také Tomáš Linka & Přímá Linka.  

Na scéně u Mokrošů v programu Poledního rozjímání od 11:00–15:00 vystoupí Jack‘s Band, Šli 
náhodou kolem, Portrait a Potokap. Dále od 15:00–18:00 v programu Bluegrass a trampárny vystoupí 
Taverna, Přístav a Svaťa Kotas a přátelé.  

V průběhu sobotního odpoledne proběhne předání ocenění „Association for Main Scene of 
Country Music“ za životní přínos country hudbě. 

 

Lucie Škabrahová 

Zdroj: http://starydobrywestern.cz  

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU 

Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. srpna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Obecní úřad Malá Bystřice touto cestou děkuje  

paní Radmile Novosadové,  

která v červnu 2014 ukončila své působení jako 
místní knihovnice, za její dlouholeté služby a 
přeje jí mnoho zdraví a spokojenosti v dalších 
letech! 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.starydobrywestern.cz/
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INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek a sobotu 10. a 11. října 2014. Na internetových 
stránkách obce, v sekci Aktuality, je vyvěšen harmonogram úkolů a lhůt, informace pro zmocněnce a také 
informace o počtu volených zastupitelů v naší obci. Ten se oproti předchozím volbám nemění, počet 
zastupitelů je 7. 

Do 5. srpna 2014 do 16:00 hodin probíhá na Městském úřadě ve Vsetíně příjem kandidátních 
listin. V případě, že bude kandidovat nezávislý kandidát, resp. sdružení nezávislých kandidátů, je nutné 
spolu s kandidátní listinou odevzdat petice s podpisy voličů. Pro naši obec je počet podpisů 
na peticích stanoven následovně: pro nezávislé kandidáty – 16 podpisů, pro sdružení nezávislých 
kandidátů – 22 podpisů.  

 

ÚSTŘEDNÍ INFORMAČNÍ PORTÁL ČR VĚNOVANÝ 100. VÝROČÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Vojenský historický ústav zřídil na webové adrese www.100.army.cz ústřední informační portál České 
republiky věnovaný 100. výročí první světové války. Portál slouží jako ústřední kalendář akcí a také jako 
informační rozcestník, který široké veřejnosti zpřístupňuje aktuální informace o dění, které souvisí 
s tímto důležitým výročím. 

 

 

 

 

 

 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

http://www.100.army.cz/
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DŮCHODCI PŘIVÍTALI LÉTO 

Naši důchodci vůbec nezahálí a opět vymýšlejí společné akce. V červnu se již tradičně potkali při 
smažení vajíček. Kromě toho se pravidelně, každou poslední středu v měsíci, setkávají 
na hasičské zbrojnici. Přejeme tedy nádherné letní dny a mnoho dalších krásných setkání! 
 

 

 

 

 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN 

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny: 

 pan BEDŘICH KŘENEK – 82 let 

 pan JOSEF PETRŮSEK – 85 let 

 paní ANEŽKA STRNADOVÁ – 70 let 

  

 

 

 

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

OPUSTILI NÁS… 

 

Ve středu 16. července nás navždy opustil ve věku 70 let vážený 
pan Oldřich Hurtík. Rozloučíme se s ním ve středu 
23. července v obřadní síni ve Valašském Meziříčí.  

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

 
 

 
 

Zpravodaj 7/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


