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ZPRAVODÁJEK VKROČIL DO DRUHÉHO ROČNÍKU! 

Váţení spoluobčané a váţení čtenáři, 

není tomu tak dávno, kdy jsem přišla na obecní úřad naší obce se smělým plánem psát obecní zpravodaj. 
Zprvu jsem ani já sama nevěřila tomu, ţe by se to mohlo povést. Věřte nebo ne, ale nějakou práci to dá, 
pokud chcete, aby vaše práce vypadala aspoň trošku k světu. Taky jsem se obávala toho, jestli zpravodaj 
najde zalíbení mezi občany a jestli to nebude zbytečnost. Ovšem výsledek mě velmi mile překvapil. Však 
můţete posoudit sami. 

Zpravodájek naší obce začal pravidelně vycházet kaţdý měsíc. Svůj domov má na internetových 
stránkách obce, avšak pro ty, kteří připojením k internetu nedisponují, se začala připravovat vţdy tištěná 
podoba toho oficiálního. Mám obrovskou radost, ţe jak na internetových stránkách, tak i na obecním 
úřadě, kde je k dispozici tištěná verze, je o zpravodájek velký zájem. Svědčí to o tom, ţe to, co se zprvu 
zdálo být pouhým přáním, se stalo skutečností. Zpravodájek se stal součástí ţivota v naší obci a 
věřím, ţe tak jako já si váţím vašeho zájmu, tak vy oceňujete snahu ze strany zpravodaje. 

Důvod, proč čtete tyto řádky, je jasný. Zpravodájek úspěšně vkročil do druhého roku své 
existence. Pracovat na něm se stalo pro mě příjemnou zábavou i koníčkem. Proto chci popřát 
zpravodájku, aby i nadále měl vaši přízeň a jeho čtení vám dělalo radost. 

Dovolte mi na tomto místě PODĚKOVAT lidem, kteří se o vydávání zpravodaje zaslouţili nejvíce. 
Děkuji panu Studenkovi, který stál při vzniku zpravodájku a pravidelně ho zásoboval informacemi, děkuji 
panu Ptáčkovi, který je zdrojem informací v současnosti a podporuje zpravodájek. A snad největší díky 
patří mé kamarádce a "kolegyňce z redakce" Lucce Škabrahové, bez které by spousta článečků nebyla a 
bez které bych určitě všechno nestíhala včas. 

Na závěr si vás dovolím upozornit ještě na jednu důleţitou věc. Zpravodájek je součástí obce a obec 
tvoříte vy, čtenáři a občané! Proto neváhejte podělit se o jakýkoliv nápad, myšlenku či postřeh z dění 
v obci, tip na výlet či kulturní akci, fotografii, báseň či recept na nějakou dobrotu. Za kaţdý takový 
příspěvek budeme velmi rádi! Vše pak můţete odevzdat na obecním úřadě, kde si to vyzvednu, anebo 
zaslat na mou emailovou adresu, která je uveřejněna na internetových stránkách. Předem za jakýkoliv 
příspěvek tohoto typu děkuji! 

 

S přáním všeho dobrého 

Světlana Hrabinová 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 

Tak jako v loňském roce, i letos se uskutečnila celorepubliková Tříkrálová sbírka. U nás v obci proběhl 
druhý ročník této sbírky a to pod záštitou Charity z Valašské Bystřice. Sbírka se konala  
8. ledna 2011. 

Koledníci se vydali na dlouhou cestu po naší obci. A povedlo se jim vybrat částku 7 550 Kč. Celkově 
s Valašskou Bystřicí bylo vybráno 100 833 Kč. Zatím se neví, na jaké potřebné účely Charita letos peníze 
dá, ale dá se předpokládat, ţe to bude velmi podobné jako vloni, kdy 40 % z celkové částky Charita 
odevzdala na humanitární pomoc a 60 % zůstalo Charitě ve Valašské Bystřici. 

Pro vaši informaci jsme zjistili, na co tyto peníze byly ve valašskobystřické Charitě pouţity. Jednalo se 
například o koupi invalidních vozíků, polohovacích lůţek, dále pak vybavení Charitního domova 
pokojného stáří či pomoc v sociální nouzi. 

Děkujeme koledníkům, kteří se do akce zapojili, Markétce Novosádové za zorganizování sbírky, Radce 
Zezulkové za pomoc při organizaci sbírky a Světlance Hrabinové za vedení skupinky. Velké poděkování 
samozřejmě patří všem, kteří příspěli do naší tříkrálové pokladničky a neodmítli koledníkům otevřít 
dveře a přispět na pomoc potřebným. 

 

Lucie Škabrahová 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ÚNORU 

Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. února.  

Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a odhrnuli od nich sníh. 

 
 
 
NOVÉ PODMÍNKY POŢÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A 
SPOTŘEBIČŮ PALIV 

Dnem 1. ledna 2011 vstoupila v platnost nová nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách poţární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ze dne 1. 3. 2010. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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V tomto nařízení jsou kromě jiného stanoveny lhůty kontrol a čistění spalinové cesty v období jednoho 
roku.  

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel oprávnění v oboru kominictví. 
Je nutné ji provést nejméně 1x ročně. Čištění spalinové cesty slouţící pro odtah spalin 
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je moţné provádět 
svépomocí. 

 
 
 
 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 

V měsíci únoru oslaví své narozeniny: 

 pan FRANTIŠEK MIKULENKA– 70 let 

 pan MIROSLAV KOČÍB– 85 let 

 

 

 

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

 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 1/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. února 2011.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


