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ZPRAVODÁJEK MÁ PŘED SEBOU TŘETÍ ROK!
Váţení spoluobčané a váţení čtenáři,
stejně jako vloni jsem si dovolila podělit se s Vámi o pár úvodních slov v novém ročníku zpravodaje. Náš
zpravodajek právě vstupuje do třetího ročníku své existence. A jsem velmi ráda, ţe tomu tak je.
Věřte, ţe mi dělá ohromnou radost skutečnost, ţe kaţdý měsíc o něj projevujete svůj zájem, ať uţ
na internetových stránkách obce, kde má svůj „domov“, nebo na Obecním úřadě Malé Bystřice, kde je
k dostání jeho tištěná podoba. Váš zájem je hnacím motorem pro tuto činnost, která, i kdyţ se to nezdá,
zabere nějaký ten volný čas. Ovšem práce na zpravodájku je pro mě příjemně stráveným časem.
Doufám, ţe čtení zpravodájku Vám činí stejnou radost, jako mně jeho příprava.
Dovolte mi také, stejně jako vloni na tomto místě, PODĚKOVAT VŠEM LIDEM, kteří přispívají
do zpravodájku svými příspěvky a také těm, kteří mají podíl na tom, ţe se vydává. Děkuji představitelům
obce (zejména panu Ptáčkovi), ţe mi kaţdý měsíc připravují důleţité informace pro Vás, pro občany obce,
a také děkuji za to, ţe se starají o přípravu tištěné verze (i kdyţ občas zapomenou, ale to se stává, jak se
říká „i v lepších rodinách“…). A pochopitelně nesmím zapomenout na mou kolegyňku a kamarádku
Lucku Škabrahovou, která připravuje velkou část článečků a také někdy připomene mé „hlavě děravé“, ţe
se blíţí uzávěrka. A děkuji i Vám, občanům a čtenářům, ţe projevujete o zpravodajek zájem!
Na závěr si vás dovolím upozornit ještě na jednu důleţitou věc. Zpravodájek je součástí obce a obec
tvoříte Vy, čtenáři a občané! 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 2012
I v letošním roce se letos uskutečnila celorepubliková Tříkrálová sbírka. U nás v obci proběhl jiţ třetí
ročník této sbírky a to pod záštitou Charity z Valašské Bystřice. Skupinky koledníků z naší obce
navštívili vaše domovy ve dnech 6. a 7. ledna.
Koledníkům se povedlo vybrat nádhernou částku 8 966 Kč, coţ je o 1 416 Kč více neţ v loňském roce.
Celkově s Valašskou Bystřicí bylo vybráno 111 832 Kč. Výtěţek z letošní sbírky charita pouţije
na přímou pomoc rodinám v sociální nouzi a především pro vybavení charitního domu
ve Valašské Bystřici, jehoţ stavba probíhá.
Velké poděkování patří vám všem, kteří jste neodmítli otevřít své dveře koledníkům a přispět
do charitativní pokladničky. Obrovské poděkování patří také Markétce Novosádové a paní Zezulkové
za zorganizování sbírky, Světlance Hrabinové za vedení skupinek a samozřejmě také všem koledníkům,
jmenovitě Nikolce Hlaváčové, Haničce Kotrlové, Lucce Škabrahové, Terezce Sukowské a Mirečce
Mitášové.

Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ÚNORU
Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27. února.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a odhrnuli od nich sníh.

ZIMNÍ ÚDRŢBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Ţádáme občany a rekreanty, kteří vyuţívají santovskou cestu, aby dobře zváţili své moţnosti při jízdě
automobily a opatřili svá vozidla přinejmenším sněhovými řetězy. Cesta je v zimních měsících udrţována
pouze mechanicky (rozhrnováním sněhu bez posypu). Chodníky v obci v současné době není moţné
udrţet v provozu, protoţe naše technika není uzpůsobena na „sněhovou kaši“. Ta pak přimrzne nebo
odklizené chodníky zasypou radlice cestářů.
Snaţíme se udrţovat cesty sjízdné alespoň pro vozidla se sněhovými řetězy, nicméně příroda bývá
mnohdy mocnější. Je třeba počítat s tím, ţe vozidla záchranné sluţby se ve vypjatých situacích nemusí
dostavit aţ k pacientovi a je potřeba uváţit riziko, ţe se značně prodluţuje doba, kdy je moţné poskytnout
případnou první pomoc.
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Pro upozornění na moţné nebezpečí při vjezdu na zasněţenou místní komunikaci na Santov budou
začátku cesty z obou stran (od Hajdůšek a od Kočíbů) opatřeny tabulkami s doporučením na pouţití
řetězů.
Nařízení č. 2/2006 o podmínkách zimní údrţby najdete na internetových stránkách obce (sekce
Úřední deska) nebo na úřední desce Obecního úřadu.
POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz odpadu se pro rok 2012 nemění. Částka je ve výši 450 Kč za osobu pro osoby
s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce.
Od poplatku jsou osvobozeni:
děti do 1 roku věku
kaţdé třetí a další dítě do 18 roku věku
občané s prokazatelně dlouhodobým pobytem mimo obec po dobu delší šesti měsíců
Chatařům bude zaslána sloţenka, nicméně platit je moţné i přes internetové bankovnictví:
číslo účtu: 10723-851/0100 – pozor na zadávání, pomlčka se v případě, kdy za ní nenásledují
alespoň čtyři čísla, nezadává! Vyuţijte nápovědu ve vašem bankovním systému!
variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty),
36 (popisné číslo objektu)
Občany Malé Bystřice prosíme, aby vyuţívali pro platbu poplatku úředních hodin.
Znění vyhlášky je uvedeno na internetových stránkách obce, v sekci Úřední deska.
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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PRO ZÁBAVU
Jako novinku jsme si pro vás v letošním roce připravili rubriku „Pro zábavu“, kde najdete jednoduché
kříţovky pro vaše pobavení. Kříţovky jsou tematicky zaměřeny na věci a pojmy týkající se naší obce či
okolí. Správné řešení najdete v dalším čísle zpravodájku. Příjemnou zábavu!
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Jezdecká potřeba pro jezdce na zvířeti (umožňuje sezení na zvířeti)
Název rally, která se u nás pořádá
Bývalý hotel u přehrady Bystřička
Pískovcový skalní útvar v Naučné stezce Klenov
Přírodní katastrofa, zvýšení hladiny vodního toku, zaplavení území vodou
Jaké přízvisko má jezírko na Sedle?
Příjmení bývalého starosty obce
Jeden z nástrojů vyobrazených ve znaku obce (ten první)
Nejvyšší vrchol (místo) obce
Barva ve znaku naší obce
Jeden z jehličnatých stromů či keřů, jeho název zní i v naší lidové písni "Na Santově kopec..."
Název zrekonstruované restaurace, kterou najdeme ve středu naší obce
Vrchol pod Vsackým Cábem
Křestní jméno současného starosty
Sousední obec
Nástroj pro okopávání vyobrazený ve znaku obce
Domácí zvíře
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci únoru oslaví své narozeniny:
pan FRANTIŠEK MIKULENKA– 71 let
pan MIROSLAV KOČÍB– 86 let
paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 80 let
paní BOŢENA NOVOSÁDOVÁ – 75 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v ţivotě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
Ve čtvrtek 12. ledna nás navţdy opustila ve věku 64 let
váţená paní Dana Hurtíková.
S paní Hurtíkovou jsme se rozloučili v úterý 17. ledna
v obřadní síni ve Valašském Meziříčí.

Všem příbuzným vyslovujeme
upřímnou soustrast.

hlubokou

a

Zpravodaj 1/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. února 2012.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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