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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA SE DĚTEM LÍBILA
Dne 4. prosince 2010 byla v naší obci kaţdoroční Mikulášská besídka pro děti. Letos se konala
na hasičské zbrojnici a těšila se velké účasti dětí a jejich rodičů.
Celé odpoledne se neslo v duchu čekání na to nejdůleţitější, kvůli čemu všechny děti přišly, kvůli
Mikuláši. Pro děti bylo připraveno spoustu her, do nichţ se aktivně zapojovaly. Ať uţ šlo o pojídání
indiánků, nebo strefování míčků do košů, děti byly strašně šikovné. Ale ani rodiče se nenechali zahanbit.
V soutěţi „Tvoří celá rodina“ se všichni činili o co nejpěknější vyobrazení Mikuláše. Někteří z rodičů
předvedli opravdu velkou dávku fantazie.
Po dlouhém očekávání nadešel vrchol večera, a krásnou písní, kterou děti zazpívaly, přivolaly Mikuláše,
anděla a čerta. Kaţdé z dětí bylo od Mikuláše obdarováno a pokáráno za to, jak zlobilo, nebo pochváleno
za to, jak je šikovné.
Děkujeme všem rodičům a dětem za jejich účast! Doufáme, ţe stejně jako nám, se i Vám
besídka líbila a brzo se všichni potkáme na podobně vydařené akci.
Za celé odpoledne si zaslouţí velkou pochvalu Lucka Škabrahová, Petra Lukášová, Marek Petrůsek a
Světlana Hrabinová, kteří se postarali o program a průběh celé akce. Poděkování patří také Obecnímu
úřadu v Malé Bystřici za podporu a pomoc při chystání besídky a v neposlední řadě Hospodě na Santově
a jejímu vedení, které připravilo vynikající občerstvení pro děti a jejich rodiče.
Doufáme, ţe i příští rok si k nám Mikuláš najde cestu a přijde se na nás podívat!
Lucie Škabrahová

Kompletní fotoreportáţ najdete na našich stránkách, v sekci Fotogalerie.
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RODÁCI Z MALÉ BYSTŘICE SE PŘEDVEDLI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V NEVADĚ
Přes hory vysoké, vody hluboké se k nám donesly zprávy o úspěchu rodáků z Malé Bystřice! Aleš
Studenka a Jaroslav Štůsek, čeští reprezentanti v armwrestlingu (páce), se nezalekli konkurence a
bojovali na Mistrovství světa v armwrestlingu, které se konalo ve dnech 4.-12. prosince v Nevadě v USA.
Jaroslav Štůsek se postupně umístil na 4. místě v kategorii master 90 kg na levou ruku, na 4. místě
v kategorii grand-master 90 kg na levou ruku, a konečně na 6. místě v kategorii grand-master 90 kg
na pravou ruku.
Aleš Studenka vybojoval 26. místo z 36 účastníků v kategorii 100 kg na pravou ruku.
Za redakci zpravodájku přejeme Slávkovi i Alešovi mnoho dalších úspěchů a vyhraných klání v novém
roce!

Aleš Studenka

Jaroslav Štůsek
Světlana Hrabinová
Zdroj fotografie a textu : www.paka.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU
Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 3., 17. a 31. ledna.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a odhrnuli od nich sníh.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Důchodci se rozloučí se starým rokem
Nejen mládeţ, ale i naši důchodci společně oslaví příchod nového roku a rozloučí se s tím starým.
Svá pravidelná měsíční setkání letos završí ve středu 29. prosince v hospodě „V Údolí“.
 Pozvánka na ekumenické modlitební shromáţdění
Staršovstvo sboru ČCE ve Velké Lhotě si dovoluje oznámit, ţe v úterý 11. ledna 2011 se uskuteční
Ekumenické modlitební shromáţdění v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Malé
Bystřici. Shromáţdění bude kázat br. farář Jan Krupa.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN
V měsíci lednu oslaví své narozeniny:
paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 82 let
paní BLAŢENA KONVIČNA – 65 let
paní LIBUŠE KUSOVÁ – 86 let
pan MIROSLAV ZÁRUBA – 86 let
pan LUDVÍK NOVOSÁD – 83 let

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

Zpravodaj 11/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

