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ZPRAVODÁJEK JE S VÁMI UŽ ČTVRTÝM ROKEM!
Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, jak je už téměř zvykem, se s Vámi podělit o pár krátkých slov v úvodním čísle nového ročníku
Malobystřického zpravodaje. Obecní zpravodájek s příchodem nového roku „oslavil“ už čtvrté
narozeniny! Již čtvrtým rokem je součástí života v obci, což mi dělá velkou radost! Budu se opakovat,
ale věřte nevěřte, je velkou odměnou a motivací vidět, že o zpravodaj projevujete každý měsíc takový
zájem, a to jak na Obecním úřadě Malé Bystřice, kde je k dispozici tištěná podoba, tak také na
internetových stránkách obce, kde má zpravodájek svůj „domov“. Taková práce, kde vidíte výsledky, dělá
člověku radost. I nadále se proto budeme snažit připravovat Vám aspoň trochu zajímavého počtení, které
Vám zpříjemní volné chvilky.
Dovolte mi také na tomto místě, upřímně poděkovat všem lidem, kteří přispěli nebo přispívají svými
příspěvky, fotografiemi či podněty k tvorbě zpravodaje. Děkuji představitelům obce (především panu
starostovi), že každý měsíc připravuje důležité informace, abyste mohli „nahlédnout pod pokličku“ dění
v obci. Také jim děkuji za to, že se starají o přípravu tištěné verze. Ačkoliv to zcela nepatří
ke zpravodájku, děkuji i všem rodičům a dětem, kteří se na nás „nevykašlou“ a rádi se zúčastní akcí, které
pro ně během roku připravujeme. Zde patří velké poděkovaní paní místostarostce, jež má tyto akce na
starosti. No a samozřejmě nesmím zapomenout na mou kamarádku a „redaktorku“ zpravodájku, Lucku
Škabrahovou, která mi od začátku velmi pomáhá, připravuje opravdu velkou část článečků a fotografií a
vždy se nezapomene ozvat, že se už blíží uzávěrka a měly bychom něco dělat . V neposlední řadě děkuji
všem čtenářům zpravodájku, že zájem o zpravodájek přetrvává!
Věřím, že rok 2013 bude nabitý událostmi a akcemi, o kterých Vás budeme moci informovat! Jen
tak namátkou zmíním některé události, které nás letos čekají a neminou. První den nového roku
znamenal pro Českou a Slovenskou republiku 20. let od rozdělení Československa a vznik těchto
dvou samostatných států. V době přípravy tohoto čísla zpravodaje probíhá historicky první přímá
volba prezidenta naší republiky. V letošním roce také naše země oslaví 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V listopadu pak Národní divadlo v Praze oslaví 130 let
od dne, kdy bylo operou Bedřicha Smetany „Libuše“ po požáru znovu otevřeno. No a jen tak
pro zajímavost, naše obec slaví 393 let!
Na závěr si Vás jen ještě upozorním, že každý z Vás má možnost 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 každý takový příspěvek budeme velmi rádi! Příspěvky a náměty můžete
odevzdat na obecním úřadě, kde si to vyzvednu, anebo zaslat na mou e-mailovou adresu, která je
uveřejněna na internetových stránkách. Předem za jakýkoliv příspěvek tohoto typu děkuji!
Věřím, že ta „třináctka“ bude pro nás pro všechny znamením štěstí! Ze srdce každému z Vás přeji, ať
tomu tak je, ať je rok 2013 rokem úspěšným, rokem dobrých zpráv a rokem životních hodnot, jako jsou
láska, pokora a úcta k druhému…
S přáním všeho dobrého, Světlana Hrabinová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Letos již čtvrtým rokem se v naší obci uspořádala pod záštitou Charity ve Valašské Bystřici Tříkrálová
sbírka. Celorepublikově se tato sbírka koná již třináctým rokem. Vaše domovy navštívila skupinka
koledníků (i přes nepříznivé počasí) ve dnech 4. a 5. ledna 2013. S prosbou o příspěvek do naší
charitativní kasičky se podařilo vybrat krásnou částku – 8 914,- Kč. Celkově se za Malou a Valašskou
Bystřici vybrala částka 100 594,- Kč. Tato vybraná částka bude použita na vybavení Centra služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově pod Radhoštěm, na zajištění kompenzačních
pomůcek pro pečovatelské služby a na splátku odkupu budovy ČD pro osoby bez přístřeší ve Valašském
Meziříčí.
Poděkování pak směřuje k paní Zezulkové za pomoc při zorganizování sbírky, Světlance Hrabinové
za vedení skupinky koledníků a samozřejmě také koledníkům, kterými v letošním roce byla Lucka
Škabrahová a Nikolka a Patrik Hlaváčovi.
Závěrem bych si dovolila citovat poděkování pracovnice charity z Valašské Bystřice Martiny
Holčákové, protože lépe to snad ani říct nejde: „Dovolte mi, abych vyjádřila velké poděkování všem,
kteří se na letošní Tříkrálové sbírce podíleli. Zejména Vám, kteří každoročně přispíváte nemalými obnosy
do kasiček koledníků a podporujete tak charitativní činnost v nejen v České republice, ale i v zahraničí. A
pak také všem, bez kterých by nebylo možné sbírku zrealizovat: koordinátorce Tříkrálové sbírky, kterou
je v naší obci (pozn. red. – ve Valašské Bystřici) Marie Majerová, všem dětem, které se za každého počasí
nadšeně zúčastňují tradičního koledování, vedoucím skupinek, rodičům dětí za jejich spolupráci a také
panu faráři Janu Vláčilovi, který se na průběhu sbírky aktivně podílí a s požehnáním vysílá koledníky
k Vašim domovům.“

Tříkráloví koledníci – Lucka Škabrahová, Patrik a Nikolka Hlaváčovi

Lucie Škabrahová
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VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Přinášíme vám analýzu historicky první přímé volby prezidenta České republiky, jejíž první kolo se
uskutečnilo ve dnech 11. a 12. ledna 2013. V tomto prvním kole se utkalo 9 kandidátů, z nichž někteří
byli nominováni politickými stranami a někteří se volby zúčastnili na základě petičních podpisů (kterých
museli získat nejméně 50 tisíc) a byli politickými stranami pouze podporování nebo vystupovani jako
nestraníci. Prezidentem se v prvním kole volby může stát kandidát, který získá nadpoloviční většinu
všech platných hlasů. To se nestalo, proto nás ve dnech 25. a 26. ledna čeká druhé kolo, kde se střetnou
dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního a prezidentem se stane ten kandidát, který získá větší počet
hlasů.

Prvním voličem, který odvolil v historicky první přímé volbě prezidenta republiky

v Malé Bystřici, byla paní Ludmila Kalusová
Výsledky prvního kola volby prezidenta v Malé Bystřici
V Malé Bystřici si volbu prezidenta republiky nenechalo ujít 186 voličů (z 276 možných), což znamenalo
volební účast ve výši 67,4 %, čímž jsme asi o šest procent překonali republikový průměr.
Jak je vidět na přiložená tabulce, v naší obci se ve volbách umístil na prvním místě Miloš Zeman, který
získal 27 % ze všech hlasů. Následoval ho Jan Fischer s necelými 19 % hlasů a pomyslnou třetí příčku
obsadil Jiří Dienstbier s 15 % hlasů. Našim občanům se zřejmě také zalíbil Vladimír Franz, který
skončil jen těsně právě za Dienstbierem.
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Když se podíváme na výsledky okresu Vsetín, zjistíme, že zde byl na prvním místě Miloš Zeman
(25,20 %) a na druhém místě by se těsně před Janem Fisherem umístil Karel Schwarzenberg (18,15
%). V rámci okresu Vsetín jsme pak měli 9. nejvyšší volební účast.
Volby v celé republice dopadly podobně, jako ve vsetínském okrese, tudíž první kolo volby vyhrál
Miloš Zeman a druhé místo obsadil Karel Schwarzenberg. Druhé kolo volby prezidenta
republiky se koná již ve zmíněném termínu 25. ledna (14:00-22:00 hodin) a 26. ledna (8:00-14:00).
Volební lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ÚNORU
Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. února.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a odhrnuli od nich sníh.
POLICIE VARUJE SENIORY!

Kontakt: Hlásenka č. p. 1516, 755 23 Vsetín; tel.: +420 974 680 111, email: krorvs@mvcr.cz
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES
Dobrovolní hasiči Malé Bystřice budou již třetím rokem pořádat hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 9. února v sále hasičské zbrojnice. Podrobnější informace budou brzy k dispozici.

5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci únoru oslaví své narozeniny:
pan FRANTIŠEK MIKULENKA – 72 let
paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 81 let
paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 80 let
paní BOŽENA NOVOSÁDOVÁ – 76 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
Ve čtvrtek 3. ledna nás navždy opustila ve věku 80 let vážená
paní Anna Stoláriková.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

V pátek 18. ledna nás navždy opustil ve věku 83 let vážený pan
Jaromír Zajíček.
S panem Zajíčkem se rozloučíme
v evangelickém kostele v Růžďce.

v pátek

25.

ledna

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 1/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. února 2013.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

