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PROSINEC SE NÁM BLÍŽÍ…
Sychravé podzimní počasí, krátké dny a co nevidět přijde advent – období, které předchází Vánocům.
Ano, přesně tohle značí, že za dveřmi už je další měsíc, a to prosinec. Pravou předvánoční atmosféru
dodá čerstvě napadaný sníh a osvětlené ulice vánočních stromečků a plno dalších ozdob. Tento měsíc má
hodně svátků a významných dnů, s kterými se spojují pranostiky:
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
Studený prosinec – brzké jaro.
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Lucie Škabrahová
zdroj: http://www.rceni.cz/pranostiky/prosinec
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NEŠŤASTNÁ UDÁLOST NA RALLY…
Událost, která otřásla téměř celou republikou, se stala na Uherskobrodsku v obci Bystřice
pod Lopeníkem. Podnik automobilové soutěže Rallyschow Uherský Brod bohužel skončil tragickou
událostí. Při rychlostní zkoušce vyletělo jedno ze závodních aut z trati a zabilo čtyři mladé dívky ve věku
7-20let. Další dva lidé byli zraněni a převezeni do nemocnice. Všichni v celé republice soucítí
s pozůstalými rodinami a projevují upřímnou soustrast. Bohužel životy mladých děvčat už nic nevrátí…
Dalo se tomuto neštěstí předejít? Byla to shoda okolností? Měla být lépe zajištěná pořadatelská
činnost, nebo stály dívky, kde stát neměly? To jsou otázky, které si teď všichni kladou. Měli bychom si ale
všichni uvědomit, že těchto nešťastných nehod se děje při motosportu čím dál více. Auto je jen stroj a při
vysokých rychlostech je téměř nemožné takovým neštěstím zabránit.
Buďme proto i v roli diváka při sledování rallye a podobných akcí maximálně obezřetní! Soutěži
přihlížíme na vlastní nebezpečí, trať je vyhrazena pouze autům. Dávejme proto na sebe i na své blízké při
podobných závodech velký pozor! Na Internetu se rozjela bezpečnostní kampaň, kterou můžete
naleznout na webových stránkách www.rally-bezpecne.cz, kampaň seznamuje návštěvníky
se základními bezpečnostními pravidly během rallye, které bychom měli všichni důsledně dodržovat a
předcházet tak situacím, které mohou mít tragické důsledky…
Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
dle zákona č. 275/2012 sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Starosta obce Malá Bystřice podle ust. § 34 odst. 1,3, zákona o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2.

Místem konání voleb Ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti
Obecního úřadu Malá Bystřice pro voliče bydlící v obci Malá Bystřice

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem).

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti (§ 28 odst. 5 z. č. 275/2012 Sb.)
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI
Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 3., 17. a 31. prosince.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
OBEC POŘÍDILA NOVOU ŠÍPOVOU RADLICI
Během měsíce října byla pořízena a do provozu uvedena šípová radlice. Nastavitelná radlice byla
pořízena za 150 tis. Kč a její konečné zprovoznění, které se díky p. Zezulkovi a p. Teplému, vzhledem
k pokročilému datu v kalendáři, podařilo uskutečnit bez ohledu na své osobní volno, jistě přispěje
k usnadnění zimní údržby místních komunikací v obci.
V OBCI JE NOVÉ ÚSPORNĚJŠÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Během měsíce října byla také provedena výměna svítidel stávajícího veřejného osvětlení
za nová, úspornější. Nynější instalovaná svítidla o výkonu 36 kW mají cca 3x menší spotřebu
než původní a svítivost je prakticky stejná. Návratnost této investice (170 tis. Kč) je cca 5 roků. Původní
záměr na výměnu svítidel jen kolem silnice III.tř. 05735 v počtu 25 ks, byl doplněn o výměnu
i v lokalitách mimo hlavní tepnu obce a bylo vyměněno dalších 12 svítidel. V průběhu prací spojených
s výměnou svítidel se náhle objevil problém. Již zprovozněná větev veřejného osvětlení přestala svítit, a
to právě v den konání voleb do KZ a Senátu ve volebním okrsku 77. Nalezení příčiny této závady
znamenalo, že bylo nutné nahradit prověšené dráty veřejného osvětlení za kabel a takto bude muset být
v budoucnosti opraveno, vzhledem k objektivní situaci, více úseků, hlavně tam, kde dráty kolidují
se stromy a vůbec veřejnou zelení.
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Byla provedena oprava místní komunikace od bývalého revíru č. p. 143 směrem k Palužnému potoku,
resp. k lokalitě Zajíci (60 tis. Kč.). Tato oprava, a i další zmíněná, byla obecnímu zastupitelstvu
doporučena zprávou KV OZ Malá Bystřice. Již během letních měsíců byly postupně opraveny, resp.
vyspraveny, místní komunikace U Zubřana kolem Smětáků na rozcestí k Jalůvkom, část MK Santov
ve směru na Zeťův vršek a dále ve směru Lúčina (dohromady 120 tis. Kč). V současné době probíhá
v lokalitě Za Široků (č. p. 104, Vráblovi) kolem Sedla a k cestě na Ptáčnici výstavba svážní cesty
v režii Lesů ČR s tím, že tímto způsobem (snad) ušetří obecní místní komunikace a budou vytěženou
dřevní hmotu svážet po vlastní cestě na Ptáčnici kolem chaty na Vsackém Cábu směrem na Dušnou a
dále.
NOVÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA ODPADY
Od 1. ledna 2013 vejde v platnost nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zde se
rozšiřuje okruh poplatníků (čl. 2 nové výhlášky) a je nutno s tím počítat. OÚ bude také trvat
na prokázání důvodu pro osvobození dle čl. 6. Návrh vyhlášky je uveřejněn
na internetových stránkách obce (sekce Úřední deska) a na úřední desce u budovy OÚ. Jedná se
zatím o návrh a zejména čl. 6 a 7 mohou být pozměněny. Základní celková částka, tj. 450 Kč, se ale
nemění.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

HOSPODA SANTOV ZVE NA VÁNOČNÍ JARMARK
Hospoda Santov Vás zve na Vánoční jarmark, který se uskuteční 8. prosince 2012 od 11.00 hodin.
I letos se můžete těšit na svařené víno, příjemnou společnost, krásné prostředí, a můžete si něco
zajímavého koupit a spoustu toho zažít.

TURNAJ V PING PONGU
V sobotu 8. prosince se také uskuteční turnaj ve stolním tenise (ping pongu). Bližší informace se snad
všichni dozvíte co nejdříve .
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:
pan OTTO MIKEL – 84 let
paní ANASTÁZIE SEDLÁČKOVÁ – 76 let
paní JAROSLAVA ŠRÁMKOVÁ – 65 let
Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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Zpravodaj 11/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2012.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

