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NOVĚ ZVOLENÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SI ROZDĚLILO SVÉ FUNKCE
Nově zvolené obecní zastupitelstvo má za sebou první ustanovující zasedání, které se konalo
v pondělí 10. listopadu 2014. Na tomto zasedání se rozhodovalo o volbě nového starosty/starostky
a místostarosty/místostarostky. Zároveň se ustanovily jednotlivé výbory a komise.
Během tohoto zasedání, které bylo zahájeno končícím starostou obce Bořivojem Ptáčkem, bylo
rovněž každému nově zvolenému členovi obecního zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení.
Noví zastupitelé pak následně museli splni povinnost a složit slib.
Tajná volba určila, že novým starostou pro období 2014–2018 byl zvolen Ing. Miloslav
Studenka. Místostarostkou obce je nově Ing. Alena Válková. Na zasedání bylo rozhodnuto
o zřízení finančního a kontrolního výboru a 3 komisí (stavební, sociální a kulturní, zemědělská a
životního prostředí) – výbory i komise tedy zůstávají stejné jako v předchozích letech. Jednotlivé
výbory i komise jsou tvořeny vždy třemi členy. Odsouhlasené složení výborů a komisí je následující:
 kontrolní výbor – předseda Radek Kotrla
o členové: Zbyněk Mikel, Lucie Kotrlová
 finanční výbor – předsedkyně Radmila Zdráhalová
o členové: Mgr. Světlana Hrabinová, Martin Havlík
 stavební komise – předseda Pavel Krátký
o členové: Libor Hanuliak, Jan Štůsek
 sociální a kulturní komise – předseda Pavel Teplý
o členové: Mgr. Šárka Konupčíková, Irena Davidová
 komise zemědělská a životního prostředí – předseda Ondřej Hrabina
o členové: MVDr. Vít Hrbáček, Zdeněk Zdráhala
Kontakní údaje (telefonní číslo, e-mail, mobilní číslo na starostu obce) zůstávají nezměněné, pouze
místostarostka obce bude mít nové telefonní číslo, které v případě potřeby naleznete (stejně jako
ostatní) na internetových stránkách obce či úřední desce před budovou obecního úřadu. Zároveň
upozorňujeme, že pravděpodobně dojde ke změně dopoledních úředních hodin, úřad bude
otevřen nově až od 9. hodiny ranní (do 12:00 hodin). Tuto informaci rovněž získáte v nejbližších
dnech na zmíněných informačních místech.
Světlana Hrabinová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI
Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. prosince.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
POZVÁNKA NA ZABÍJAČKU
Zveme Vás na tradiční valašskou „zabíjačku“ prasete, která se uskuteční v sobotu 29. 11. 2014
před Restaurací V Údolí. K prodeji by měly být zabíjačkové speciality z prasete, uvnitř bude
k dostání pivo a nealkoholické nápoje. K zábavě po celou dobu trvání bude hrát hudba.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V sobotu 6. prosince 2014 jsou všichni velcí i malí zváni na mikulášskou besídku, která se
uskuteční od 15:00 hodin v sále hasičské zbrojnice.
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VÁNOČNÍ JARMARK
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jako každým rokem pořádá sérii
vánočních akcí. Jednou z nich je také Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 13. prosince
v čase od 9:00–16:00 hodin v areálu Dřevěného městečka. Připravena bude pestrá nabídka dárků
z dílen lidových řemeslníků. Akce nabízí rovněž bohatý doprovodný program, ve kterém se
představí např. Vrchavský orchester Juraja Pecníka, mikulášská družina z Valašských Klobouk,
lucky ze souboru Radhošť a tetičky z Hutiska. V areálu Valašské dědiny pak návštěvníci mohou
navštívit oživené expozice. Více informací naleznete na webových stránkách www.vmp.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:
pan JAN ŠTŮSEK – 65 let
pan OTTO MIKEL – 86 let

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

Zpravodaj 11/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2014.

www.malabystrice.cz

malabystrice@iol.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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