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NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V ÚDOLÍ
Obec zakoupila novou autobusovou zastávku, kterou následně zaměstnanci obce smontovali a
umístili k restauraci V Údolí. Jedná se o výrobek s označením Nela od firmy Deta spol s.r.o. Cena
zastávky včetně její dopravy byla 53 119 Kč.

Obecní úřad Malá Bystřice (text i foto)

1

SOS TELEFONY PRO SENIORY
Telefon pro seniory s SOS tlačítkem jsou dnes na trhu běžně k zakoupení. Měl by být s jednoduchým
ovládáním a velkými tlačítky. Po seniory je primární jednoduché zavolání, případně poslání SMS.
Také je důležitý dobře čitelný displej, aby i lidé, kteří hůře vidí, mohli přečíst obsah na displeji a
hlasité zvonění. Praktické je i SOS tlačítko, které může zaujímat několik funkcí. Zmáčknutím tlačítka
se může odeslat SMS zpráva na předem nastavená čísla, nebo rovnou zavolat záchranná služba.
Některé SOS tlačítka dokážou také odeslat polohu, kde se druhému člověku zobrazí, kde se senior
právě nachází. Pořizovací cena těchto mobilních telefonů je v rozmezí 900 až 1 700 Kč.
V Rožnově pod Radhoštěm pořídili místním seniorům 30 SOS telefonů, které jim bezplatně zapůjčili.
Tyto telefony jsou vybavené speciálním tlačítkem, po jehož zmáčknutí se dovolají přímo na
městskou policii. Cílem je usnadnit přivolání akutní pomoci seniorům, kteří žijí sami a hrozí jim
nebezpečí.
Lucie Škabrahová
zdroj: Valašský deník

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI
Odvoz popelnic v prosinci letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. prosince.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

OPRAVA CEST V OBCI
Byla opravena cesta do Pohořelé v délce 350 m, šíře 3 m v ceně 438 tisíc Kč. Dále byla opravena
cesta za obecním úřadem v délce 80 m v ceně 104 tisíc Kč. Oprava byla provedena třikrát
penetračním živičným nátěrem.

SMS INFOKANÁL OBCE
Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce,
který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
• a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
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Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:
• online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
• SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA
mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy,
např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS
odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
• nebo osobně na obecním úřadě obce.
Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě
obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:
pan OTTO MIKEL – 89 let
paní JAROSLAVA ŠRÁMKOVÁ – 70 let

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

Zpravodaj 11/2017 připraven se souhlasem OÚ M alá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: M gr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2017.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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