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Váţení čtenáři, váţení spoluobčané, 

dostáváte do rukou první číslo tištěné podoby obecního internetového zpravodajku. Přáním 
tohoto zpravodaje a i jeho redakce je informovat Vás o všem důleţitém, co se v naší obci a jejím 
okolí událo, děje či chystá. Chceme Vás ale také bavit a potěšit Vás. 

Budeme rádi za jakékoliv vhodné náměty, postřehy nebo příspěvky, které můţete odevzdávat 
na obecním úřadě nebo přes internetové stránky obce, kde má tento zpravodajek svůj „domov“. 
Tam také můţete vyuţít moţnosti zaslání této tisknutelné verze na Vaši e-mailovou adresu. 

Děkujeme vedení obce, které dalo tomuto projektu „zelenou“ a podporuje nás v této činnosti. 
Věříme, váţení čtenáři, ţe po přečtení tohoto zpravodajku oceníte naši snahu a ţe si brzo uděláte 
čas přečíst si jeho další pokračování… 

Redakce zpravodajku 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI 

Letos poprvé se vydaly skupinky koledníků z naší obce na Tříkrálovou sbírku, která se konala 
pod záštitou Charity Valašské Bystřice. Tato sbírka probíhala ve dnech 8. – 9. ledna. 

Celková vybraná částka z naší obce činila 7 306 Kč. Společně s Valašskou Bystřicí výtěţek činil 
93 008 Kč. Z této celkové částky půjde 40% na humanitární pomoc organizovanou Arcidiecézní 

charitou Olomouc a zbylých 60% zůstane 
Charitě ve Valašské Bystřici. Z této částky 
Charita věnuje 10 000 Kč na pomoc Haiti. 

Poděkování patří především všem, kteří jste 
neodmítli otevřít své dveře koledníkům a 
přispět do charitativní pokladničky. Obrovské 
poděkování také patří vedoucím skupinek 
koledníků – Markétě Novosadové a Radce 
Zezulkové, které se o úspěch této akce 
zaslouţily velkou mírou, a samozřejmě také 
všem koledníkům, kteří se do této akce zapojili 
a nenechali se odradit ani nepříjemným a 
chladným počasím. 

Lucie Škabrahová 

ROČNÍK 1    LEDEN, ÚNOR 2010    ČÍSLO 1 



2 
 

 

 

OPUSTIL NÁS PAN FARÁŘ JEŢÍK 

Prvního února letošního roku navţdy odešel z tohoto světa farář z Velké Lhoty, pan Vladislav Jeţík. 
Aspoň pár větami bychom chtěli přiblíţit ţivot tohoto evangelického faráře. 

Narodil se 18. 1. 1923 v Hrabové. Svůj ţivot zasvětil evangelické církvi. Ve Velké Lhotě, v kostelíčku, kde 
svého času kázal i slavný Jan Karafiát, slouţil v letech 1952-1992. Před tím kázal v Teplicích-Trnovanech 
a po jistou dobu působil jako Administrátor evangelického sboru ve Stříteţi nad Bečvou. 

S panem farářem Jeţíkem jsme se rozloučili při bohosluţbě, která se konala 6. února v evangelickém 
kostelíčku ve Velké Lhotě. 

Světlana Hrabinová 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Spolu se svými ratolestmi jsme si mohli zpestřit jeden ze sobotních dnů 
karnevalem, který se konal 6. února 2010 v místní restauraci V Údolí. 

Mohli jsme zde spatřit mnoho krásných a zajímavých masek jako 
kuřátko, princeznu, batmana, čarodějnici, karkulka a mnoho dalších. 

Cele dopoledne se táhlo v duchu různých her a zábavy. Prostě karneval 
jak se patří. Vrcholem celého odpoledne bylo vyhlášení nejkrásnější 
masky, kterou si vybralo obecenstvo v podobě rodičů a příbuzných 
dětí. Fotografie z karnevalu jsou umístěny na internetových stránkách 
obce. 

Nejkrásnější maskou byla zvolena tato Karkulka, které tímto 
gratulujeme!  

Petra Lukášová 

fotografie Tereza Sukowská 

 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ JE PRACOVIŠTĚ Czech POINT 

Obecní úřad oznamuje občanům, ţe v budově obecního úřadu je zřízeno pracoviště Czech POINT. Co to 
ale ten Czech POINT je? Je to výraz pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Cílem 
tohoto projektu je usnadnit především vám, občanům, komunikaci se státem, zejména veřejnou správou. 
Na obecním úřadě je moţno získat výpisy z: 

 katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví podle čísla listu vlastnictví, podle čísla 

popisného, podle čísla parcel a také částečné výpisy; 

 ţivnostenského rejstříku 

 obchodního rejstříku 

 rejstříku trestů 

 karty řidiče 

 a umoţňuje také zaloţení datové schránky 

Tyto ověřené výstupy jsou zpoplatněny. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU 

Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. března. Ţádáme občany, 
aby v den odvozu nachystali popelnice a zpřístupnili k nim cestu. 

SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů se uskuteční dne: 
sobota – 24. dubna 2010. 

PLATBA DANĚ Z NEMOVITOSTÍ 

Upozorňujeme občany, ţe změnou zákona o dani z nemovitostí došlo od 1. ledna 2010 ke zvýšení 
některých sazeb této daně. Tato změna se dotkne všech plátců. 
Podle sdělení finančního úřadu ve Vsetíně NENÍ VHODNÉ TUTO DAŇ NYNÍ PLATIT. Finanční 
úřad provede hromadně přepočet a poté vše sdělí v průběhu dubna. 
Seznamy s novou výší daně budou také k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Daň je splatná do 31. května 2010. 

STROM ŢIVOTA 

Uveřejňujeme k nahlédnutí tzv. strom ţivota obyvatel Malé Bystřice. Tento strom se tvoří na základě 
věku a počtu obyvatel. Interval mezi jednotlivými roky tvoří 5 let. 
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 Máme nového hospodského v restauraci V Údolí 

Od 1. ledna letošního roku má místní restaurace V Údolí nového hospodského. „Štafetu“ po Dagmar 
Zimkové převzal pan Dušan Štefl. Nezbývá nám, neţ mu popřát spoustu úspěchů a spokojených 
zákazníků!

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 



 
 

 
 
 Na Santově mají domácí zabíjačku 

V hospodě Santov mají od 17. února ve svém jídelníčku domácí zabíjačku. Všichni jste zváni, přijďte 
ochutnat! 

 
 Důchodci měli bál 

Senioři naší obce přivítali nový rok 2010 podle svého. V lednu uspořádali bál, který se konal v sále 
hasičské zbrojnice. Jedlo se, pilo, všichni se dobře bavili a tak to má být. Přejeme jim ještě spoustu 
takových povedených akcí. 

 
 
 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN 

V měsíci březnu oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE ŠPANIHELOVÁ – 70 let 

 pan JOSEF MIKEL – 86 let 

 

V letošním roce uţ narozeniny oslavili: 

 paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 81 let 

 pan JOSEF MELICHAŘÍK – 75 let 

 pan JAN HANULIAK – 75 let 

 paní LIBUŠE KUSOVÁ – 85 let 

 pan MIROSLAV ZÁRUBA – 85 let 

 pan LUDVÍK NOVOSÁD – 82 let 

 paní VĚRA STREITOVÁ – 75 let 

 pan MIROSLAV KOČÍB – 84 let 

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

OPUSTILI NÁS … 

 

 

V sobotu 14. února 2010 nás navţdy opustil ve věku 84 let váţený pan 
Josef Škabraha. S panem Škabrahou jsme se rozloučili v sobotu 
20. února v kostelíčku ve Velké Lhotě. 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 1/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 
Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2010.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 


