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ZPRAVODÁJEK JE S VÁMI UŽ ŠESTÝM ROKEM!
Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,
dovolte mi na úvod prvního čísla nového ročníku Malobystřického zpravodaje podělit se s Vámi
o pár myšlenek. Náš obecní zpravodáj s příchodem roku 2015 slaví už šesté narozeniny! Dělá
nám velkou radost, že o zpravodájek neustále, i po této době, projevujete zájem. Jsem ráda, že se
podařilo to, aby se i v naší malé obci stal zpravodaj součástí jejího života – tak, jak tomu bývá
v jiných obcích. Proto se i nadále budeme snažit každý měsíc připravovat něco zajímavé pro
zpříjemní volné chvilky.
Dovolte mi také na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří přispěli nebo přispívají svými
příspěvky, fotografiemi či podněty k tvorbě zpravodaje. Doufám, že jim to „vydrží“ i nadále a že se
k nim ještě někdo další přidá. Děkuji představitelům obce (především bývalému i současnému
starostovi), že každý měsíc připravují důležité informace. Také jim děkuji za to, že se starají
o tištěnou verzi. Obrovské poděkování posílám na Santov, k panu Hašpicovi, který se vždy velmi rád
podělí o nádhernou fotografii či krásné přání s Vámi se všemi. A samozřejmě nesmím zapomenout
na Lucku Škabrahovou, která pro Vás připravuje velkou část článků a fotografií. V neposlední řadě
děkuji všem čtenářům zpravodájku, že zájem o zpravodájek přetrvává!
Věřím, že nový rok 2015 bude nabitý událostmi, akcemi a dobrými zprávami, o kterých Vás budeme
moct informovat! Čím bude rok 2015 výjimečný a zajímavý? Letošní rok je jubilejním pro Valašské
muzeum v přírodě, jelikož slaví již 90 let od svého založení – hlavní akcí „valašského“ roku tedy
budou Rožnovské slavnosti. Letos také uplyne 70 let od konce 2. světové války. Západočeská
Plzeň se spolu s belgickým Monsem stala Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015.
A v červenci si připomeneme 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa.
Závěrem jen připomínám, že se s námi můžete podělit o zajímavý postřeh z dění v obci, tip na výlet
či kulturní akci, fotografii či báseň. Příspěvky a náměty můžete odevzdat na obecním úřadě, nebo
zaslat na e-mailovou adresu, která je uveřejněna na internetových stránkách. Předem za jakýkoliv
příspěvek tohoto typu děkuji!
Ze srdce Vám přeji, ať je rok 2015 pro Vás i Vaše blízké rokem úspěšným, rokem zdraví a
spokojenosti a rokem dobrých zpráv!
S přáním všeho dobrého, Světlana Hrabinová

1

SLOVO STAROSTY
Vážení občané Malá Bystřice,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem zastupitelstva obce vše nejlepší v roce 2015, především
štěstí a dobré zdraví, bez kterého se lze jen těžko obejít.
Hned na začátku bych Vás rád informoval o tom, že nový územní plán obce je již zpracován.
Kladná stanoviska k němu vydaly všechny dotčené orgány státní správy, takže nyní je
na zastupitelstvu obce, aby ho schválilo. Předpokládám, že se tak stane na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
Před dokončením je též komplexní pozemková úprava v naší obci. Zde došlo ke zpoždění, které
bylo zapříčiněno dvěma odvoláními majitelů pozemků. I když tato odvolání byla zamítnuta, muselo
se čekat na vyjádření správního soudu, zda se tito majitelé pozemků neodvolali. Lhůta k vydání
rozhodnutí se tím prodloužila do 27. 2. 2015.
Od 1. ledna došlo ke změně firmy, která sváží komunální odpad. Pan Žabčík, který se o svoz
staral 20 let, ukončil podnikání. Nově bude za stejných podmínek komunální odpad z naší obce
odvážet firma p. Těhana.
V tomto roce nebude možné žádat o dotace z fondů Evropské unie, protože tyto programy
budou vyhlášené až koncem roku. Proto se v letošním roce zaměříme na údržbu a opravy
stávajícího majetku obce, např. na opravu chodníků a místních komunikací. Na opravu budovy
obecního úřadu necháme zpracovat projektovou dokumentaci.
Dále bychom pro občany obce rádi zorganizovali jeden nebo dva zájezdy za kulturními
památkami, nebo na výstavy a podobné akce. Chtěl bych Vás proto požádat Váš názor, abychom
věděli, co by Vám vyhovovalo.
Další informace o plánech a činnosti zastupitelstva obce budou zveřejňovány v našem obecním
zpravodaji.
Závěrem bych chtěl říct, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné, tj. každý občan obce má právo
se ho zúčastnit a sdělit na něm svůj názor či připomínku.
Ing. Miloslav Studenka, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMÁHÁ OPĚT I V LETOŠNÍM ROCE
I letos se v naší obci uspořádala pod záštitou Charity z Valašské Bystřice Tříkrálová sbírka. Vaše
domovy navštívili koledníci ve dnech 10. a 11. ledna 2015.
Při konečném sčítání vybraných penízků se zjistilo, že se v naší obci se vybrala částka 10 890 Kč,
což je oproti loňsku téměř o 1 700 Kč více (vloni se vybralo 9 227 Kč). Společně s Valašskou Bystřicí
celková částka činí úžasných 114 847 Kč (vloni se celková částka vyšplhala na 111 640 Kč).
Tříkrálová sbírka nadále v České republice probíhá, pořád lze přispět formou SMS zprávy, nebo
převodem peněz z účtu. Prozatimní částka, která byla v naší republice vybrána, činí v době vydání
zpravodaje 87 579 453 Kč.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky, který obdržela Charita ve Valašském Meziříčí, půjde především
na přímou pomoc lidem v akutní nouzi, dále na zakoupení dvou automobilů ve Valašském Meziříčí a
Rožnově pod Radhoštěm, na pořízení kompenzačních pomůcek a doplnění potřebného vybavení
pro pečovatelskou službu v Kelči, domova pokojného stáří ve Valašské Bystřici a Centrum denních
služeb v Rožnově p. R.
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Velké poděkování patří našim malým koledníkům (jmenovitě Haničce Kotrlové, Adélce Zezulkové
a Nikolce a Patrikovi Hlaváčovým) a paní Radce Zezulkové za vedení skupinky a především pak
vám všem, kteří jste otevřeli své dveře a hlavně srdce a byli jste ochotni přispět do tříkrálové
pokladničky na pomoc potřebným.

Tříkráloví koledníci z naší obce – Hanička Kotrlová, Adélka Zezulková,
Nikolka Hlaváčová a vedoucí skupinky Radka Zezulková

Lucie Škabrahová (text i foto)

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ÚNORU
Odvoz popelnic v únoru letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 9. a 23. února.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.
Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2015 naleznete na internetových stránkách
obce či v budově obecního úřadu.

NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ
Restaurace „U Pernických“ ve Valašské Bystřici nabízí rozvoz obědů. Cena jídla je 70 Kč, součástí
menu je také polévka dle denní nabídky. Jídla se rozváží mezi 10:30—12:00 hodin ve vlastních
jídlonosičích na předem domluvenou adresu. První objednávku jídel a veškeré změny
v objednávce je potřeba udělat osobně nebo telefonicky na číslech 734 503 894 nebo
602 769 352. Změny v objednávce je nutné nahlásit nejpozději den předem do 20:00 hodin.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015
Výše místních poplatků pro rok 2015 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno
na internetových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.
PES
Poplatek za psa je 50 Kč, viz obecně závazná vyhláška 3/2003 o místním poplatku ze psů.
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.
ODPADY
Částka je stanovena na 450 Kč za osobu pro osoby s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu
či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
příloha pro rok 2015. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.
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
Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo 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)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci únoru oslaví své narozeniny:
paní DANA TOMANOVÁ – 65 let
paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 83 let
paní VĚRA STREITOVÁ – 80 let
paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 82 let

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

Zpravodaj 1/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. února 2015.

www.malabystrice.cz

malabystrice@iol.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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