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HASIČSKÝ DEN U PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SPOLKU 

V sobotu 16. července pořádali místní hasiči hasičský den, a to u příležitosti založení místního 
hasičského spolku. Hasiči ani návštěvníci se nedali odradit upršeným počasím a společně si užili 
u hasičské zbrojnice zajímavý program. Pro děti byly v sále hasičské zbrojnice připraveny hry 
a další zábavné aktivity, pro dospělé dobré pití a pochoutky z grilu. K vidění byla vystavená 
hasičská (a to i ta historická) a zemědělská technika či tatra, která se účastnila Rallye Dakar.   

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie. Reportáž můžete rovněž 
najít v týdeníku Jalovec (v úterý 26. července). 

 

Světlana Hrabinová (text i foto) 

 

MUZEUM MÁ I PO ZBYTEK PRÁZDNIN PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm každoročně pořádá o prázdninách řadu 
zajímavých akcí určených pro děti i dospělé. Níže naleznete seznam akcí, které můžete ještě stále 
navštívit: 

 30. 7.–31. 7. – Dny řemesel a setkání kovářů 

 5. 8.–7. 8. – Janošíkův dukát 

 13. 8.–14. 8. – Starodávný jarmark 

 20. 8. – Hravá dědina 
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 21. 8. – Rozmarné léto 

 27. 8. – Myslivosti zdar 

 28. 8. – Z druhé strany Radhoště 

Lucie Škabrahová 

zdroj: vmp.cz  

 

PROGRAM LETNÍHO KINA NA BYSTŘIČCE 

 

 

POZVÁNKA NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MEZI ŽENATÝMI A SVOBODNÝMI 

V sobotu 30. července se uskuteční již sedmý ročník tradičního fotbalového utkání mezi 
ženatými a svobodnými. Výkop je naplánován na 14:00 hod. 

 

POZVÁNKA POUŤ VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI 

Tradiční pouť ve Valašské Bystřici se letos uskuteční v neděli 14. srpna 2016. 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU 

Odvoz popelnic v srpnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. srpna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://vmp.cz/
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NOVÁ TECHNIKA PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 

Krajským úřadem Zlínského kraje z programu „Dotace pro jednotka SDH obcí“ byla obci Malá 
Bystřice přidělena dotace ve výši 30 000 Kč na nákup nové požární techniky. Pro potřeby jednotky 
SDH obce bylo zakoupeno nové motorové kalové čerpadlo a 2 ks rozvaděčů. Celkem tato nová 
technika stála 46 752 Kč. 

 

 

 

VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE – V OKOLÍ REST. V ÚDOLÍ 
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ORDINACE MUDR. PETRUŽELY VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI 
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BÁSEŇ NAŠICH DŮCHODCŮ 

V červencu jsou tři oslavenci, 

jeden tlustý a dva tencí. 

První by chtěl písně hráti, 

druhý zase hubou mlátí. 

 

Třetí chtěla by zpívat 

 a na druhé chlapy se dívat. 

Ostatní chovají se tiše, 

nic nejedí, málo pijí a kručí jim v břiše. 

 

No jak by se měla usměrnit tahle cháska, 

no to je zapeklitá otázka. 

Řešme ale všecko v klidu 

a zvolme si soudce z lidu. 

 

A kdo má umíněnou palici, 

toho pošleme na trestnou lavici. 

Káravých slov bylo dosti, 

uvažujme, jak si protáhnout kosti. 

 

Pozorujme v letu ptáka, 

jó, Santov, ten nás láká. 

A kdo už nemůže nebo je líný, 

na kyselicu ať mu tečou sliny. 

 

Jako by člověka švihnoul prutem, 

co takhle vyjet tam autem? 

Po okolních horách se dívat 

a třeba valašskou píseň zpívat. 

 

Přes zimu jsme se doma naseděli dosti, 

tak proč si nedopřát trochu radosti. 

A když už máte jenom z teho čtení propocená tílka, 

tak si myslete, že jsou to jen myšlenky jednoho snílka. 

 

F. L. Věk 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN 

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny: 

 pan BEDŘICH KŘENEK – 84 let 

 pan JOSEF PETRŮSEK – 87 let 

  

 

 

 

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

OPUSTILI NÁS… 
 

V neděli 3. července nás navždy opustila ve věku 79 let vážená 
paní Božena Novosádová. Rozloučili jsme se s ní v pondělí 
11. července v kostele Nanebevzetí panny Marie ve Valašské 
Bystřici.  

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 7/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna 2016.  www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

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

