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ZPRAVODÁJEK VYKROČIL DO PÁTÉHO ROČNÍKU!
Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, jak už se stalo mým zvykem, se s Vámi podělit o pár krátkých slov v úvodním čísle nového
ročníku Malobystřického zpravodaje. Obecní zpravodájek s příchodem nového roku „oslavil“ už
páté narozeniny! Je opravdu velkým potěšením a velkou motivací do další práce, když vidím, že
o zpravodájek neustále projevujete takový zájem a že se stal součástí Vašeho života v naší malé obci.
Mohu Vám slíbit, že i nadále se budeme snažit připravovat aspoň trochu zajímavé 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. Obrovské poděkování posílám
k panu Hašpicovi ze Santova, který nikdy nezapomene a vždy se velmi rád podělí o nádhernou
fotografii či krásné přání s Vámi všemi. Velký dík také patří všem, kteří mi ochotně poskytli své fotografie
k článku do týdeníku Jalovec, kde o naší obci vyšlo pěkné dvojčíslo. Samozřejmě nesmím zapomenout na
mou kamarádku a „redaktorku“ zpravodájku, Lucku Škabrahovou, která mi od vzniku zpravodájku
moc pomáhá, připravuje velkou část článečků a fotografií. A přestože toto poděkování nepatří zcela
ke kompetencím zpravodájku, děkuji i všem rodičům a hlavně dětem, kteří se na nás „nevykašlou“
a s nadšením a radostí se účastní akcí, které pro ně během roku připravujeme. A díky tomu máme
alespoň čím zaplnit řádky zpravodájku . A proto patří velké poděkování i paní místostarostce, jež
má tyto akce na starosti. V neposlední řadě děkuji všem čtenářům zpravodájku, že zájem
o zpravodájek přetrvává!
Doufám, že rok 2014 bude nabitý událostmi, akcemi a dobrými zprávami, o kterých Vás
budeme moci informovat! A co nás letos čeká a nemine? V březnu si připomeneme 75 let od začátku
okupace českých zemí nacistickým Německem. S tím souvisí i další výročí – od této doby jezdíme
vpravo (jízda vpravo byla zavedena za protektorátu Čechy a Morava). V dubnu Česká republika oslaví
15 let od vstupu do NATO a v květnu 10 let od vstupu do EU. V červnu si možná nějakou pořádnou
bouřkou připomeneme Prokopa Diviše, který před 260 lety postavil první bleskosvod. A 17. listopadu
vyvrcholí oslavy pětadvaceti let od pádu komunistického režimu. A jen tak pro zajímavost, naše
obec slaví 394 let!
Závěrem Vám jen připomínám, 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 či báseň. 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!
Ze srdce každému z Vás přeji, ať je pro Vás a Vaše blízké rok 2014 rokem úspěšným, rokem zdraví a
rokem samých dobrých zpráv!
S přáním všeho dobrého, Světlana Hrabinová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Již pátým rokem se naše obec spojila s Valašskou Bystřicí a společně uspořádaly pod záštitou Charity
ve Valašské Bystřici Tříkrálovou sbírku. Celorepublikově se tato sbírka koná již čtrnáctým rokem
(od roku 2000).
Vaše domovy navštívila skupinka koledníků ve dnech 10. a 11. ledna 2014. S prosbou o příspěvek se
do naší charitativní kasičky podařilo vybrat nádhernou částku – 9 277,- Kč, která se tak stala
v porovnání s předchozími roky nejvyšší částkou, kterou se podařilo při této charitativní akci vybrat.
Celkově se za Malou a Valašskou Bystřici vybrala částka 111 640,- Kč. Výtěžek sbírky použije Charita
ve Valašském Meziříčí primárně na pomoc osobám bez přístřeší a prostředků – jedná se o podporu
projektu Azylového domu ve Valašském Meziříčí. Ve Valašské Bystřici využijí sbírky pro zkvalitnění péče
o klienty Charitního domu nákupem polohovacích antidekubitních pomůcek, lednice na pleny a zástěn
na dvoulůžkové pokoje. Dary budou také použity na přímou pomoc lidem v nouzi.
Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste neváhali a otevřeli své dveře a také svá srdce a pomohli
potřebným. Poděkování pak směřuje k paní Radce Zezulkové za pomoc při zorganizování sbírky a vedení
skupinky koledníků a samozřejmě také našim šikovným koledníkům, kterými v letošním roce byli:
Nikolka a Patrik Hlaváčovi, Adélka Zezulková a Hanička a Tomáš Kotrlovi.

Tříkráloví koledníci – Patrik Hlaváč, Radka Zezulková,
Tomáš a Hanička Kotrlovi, Nikolka Hlaváčová

Lucie Škabrahová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ÚNORU
Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. února.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a odhrnuli od nich sníh.
POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz odpadu se pro rok 2014 nemění. Částka je stanovena na 450 Kč za osobu pro
osoby s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce.
Od poplatku jsou osvobozeni:


dítě do 3. roku věku



každé třetí a další dítě do 18. roku věku



občané s pobytem na ohlašovně



občané s prokazatelně dlouhodobým pobytem mimo obec po dobu delší šesti měsíců

Chatařům bude zaslána složenka, nicméně platit je možné i přes internetové bankovnictví:


číslo účtu: 10723-851/0100 – pozor na zadávání, pomlčka se v případě, kdy za ní nenásledují
alespoň čtyři čísla, nezadává! Využijte 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 využívali pro platbu poplatku úředních hodin.
Znění vyhlášky je uvedeno na internetových stránkách obce, v sekci Úřední deska.
MÍSTNÍ POPLATKY: V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH LZE DOHODNOUT SPLÁTKOVÝ
KALENDÁŘ
V odůvodněných a naléhavých případech (např. špatná finanční situace) je možné se na obecním
úřadě, v době úředních hodin, dohodnout na splátkovém kalendáři těchto poplatků. Je nutné, aby žádost
o povolení splátkového kalendáře byla odůvodněná.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
POZVÁNKA NA MASOPUST VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ
V sobotu 22. února se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm koná tradiční
Masopust. Akce začíná v 9:00 (končí v 16:00 hodin) v areálu Dřevěného městečka. Těšit se můžete
na tradiční masopustní obchůzky i pestrou nabídku zabijačkových výrobků.
POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES
Dobrovolní hasiči Malé Bystřice budou již čtvrtým rokem pořádat hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 8. února v sále hasičské zbrojnice. Podrobnější informace budou brzy k dispozici.
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Na tomto místě uveřejňujeme báseň od jednoho z našich milých přispěvatelů, kterému
tímto děkujeme!
O letošní zimě mohl by básník psát knihu,
půl ledna a nikde žádného snihu.
Teploty podobné jarnímu vánku,
důchodce to probouzí ze zimního spánku.
Kolem chalupy každý cos kutí,
jen vevnitř sedět a z okna hledět není jim po chuti.
A což teprve chataři, s těmi to úplně cuká
a v bytech prožívají úplná muka.
Tak si jen počkejte tři měsíce,
bude se nás tam hemžit na tisíce.
Jako když kopneš do bubnu,
budem tam coby dup v půli dubnu.
Odhučí jarní vody potokem, na krkoch oveček zacinkají zvonce,
a probudí i ty nejtvrdší spáče z horního konce.
Údolím profrčí tři motorová kola
a k jarní schůzce do kupy nás zvolá.
A kdo nebude přijíti líný,
možná uslyší i hlas mandolíny.
Rozhodně nemíníme doma furt sedět
a tímto o sobě dáváme vědět.
F. L. Věk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci únoru oslaví své narozeniny:
paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 82 let
paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 81 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
Ve středu 25. prosince nás navždy opustil ve věku 51 let vážený
pan Miroslav Kočíb.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 1/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. února 2014.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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