
 
 
 
 

 

 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA SE OPĚT VYDAŘILA 

Tak jako se rok s rokem sešel, máme tu opět prosinec. K prosinci neodmyslitelně patří Vánoce, Silvestr, 
ale ještě neţ dojdeme k tomu konci, máme tady jeden menší svátek a to Mikuláš. Všem dětem moc 
dobře známý! A tak jako kaţdoročně, ani letos nezapomněl na naše dítka a zavítal do Malé Bystřice. 
Mikulášská besídka se udála 3. prosince 2011 v Restauraci v Údolí. 
 
Celé to čekání na onu chvíli, kdy nás i se svými společníky navštíví, si děti zkrátily příjemným 
odpolednem plným her a zábavy. Neţ vše pořádně začalo, program úmyslně narušili Jarek Mitáš a Milan 
Melichařík s ukázkou historického bojového šermu. Poté uţ byl prostor na zábavné odpoledne. Všechny 
děti se aktivně zapojovaly a pořádně „vyřádily“. Nakonec nám společně namalovaly a nalepily krásného 
Mikuláše, který se líbil i tomu opravdovému. 
                                            
Vrcholem večera byl příchod Mikuláše. Samozřejmě si sebou přivedl i dva čerty a andílka. Děti od něj 
dostali dárečky za to, jak byly po celý rok hodné.  Naštěstí čerti nebyli zlí, a nikoho neodnesli z besídky 
do pekla.  
 

Děkujeme všem rodičům a dětem za jejich účast! Doufáme, že stejně jako nám, se i Vám 
besídka líbila a brzo se všichni potkáme na podobně vydařené akci (například karneval). 

Za celé odpoledne si zaslouţí velkou pochvalu Lucka Škabrahová, Petra Lukášová, Terka Sukowská, 
Milan Melichařík, Jarek Mitáš a Světlana Hrabinová, kteří se postarali o program a průběh celé akce. 
Poděkování patří také Obecnímu úřadu v Malé Bystřici za podporu a pomoc při chystání besídky a 
v neposlední řadě Restauraci V Údolí a jejímu personálu, který připravil vynikající prostředí a atmosféru. 

Doufáme, že i příští rok si k nám Mikuláš najde cestu a přijde se na nás podívat! 

 

Lucie Škabrahová 

 

Kompletní fotoreportáţ najdete na našich stránkách, v sekci Fotogalerie. 
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FOTOGRAFIE Z BESÍDKY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Do konce roku 2012 plánujeme rozšíření bezdrátového rozhlasu, ale za předpokladu, ţe se podaří 
najít pokračovatele realizace, jelikoţ firma Via projekt končí svou činnost. V případě, ţe by se tak nestalo, 
rozhlas by se rozšiřoval v rámci finančních moţností postupně. 

Podařilo se udrţet spojení posledním autobusem (odjezd 22:25) ze Vsetína, ale jen spojením přes 
Bystřičku. Je otázka, kolik lidí z naší obce této moţnosti bude vyuţívat a jak dlouho bude tato úprava 
fungovat. Sám jsem si ověřil počet frekventantů v intencích minulého jízdního řádu. Těţko se hledají 
argumenty, kdyţ chybí cestující. Bohuţel - pokud doprava autobusem do určitého místa stojí téměř tolik, 
kolik stojí cesta soukromým vozem, nelze se divit, ţe lidé pouţívají tohoto náhradního způsobu. Podařilo 
se udrţet i poslední autobus z Valašského Meziříčí (odjezd 22:20). Jen nastala změna u odjezdu autobusu 
z Malé Bystřice v 19:05 směr Bystřička. Ten bude mít odjezd z Malé Bystřice aţ v 21:00 hod. a pojede aţ 
do Valašského Meziříčí. Pokud ale nebudou do budoucna autobusové linky vyuţívány tak, aby byly pro 
provozovatele rentabilní, bude hůř, a na osobě starosty a intervencích uţ nebude vůbec záleţet. 

Co se týče oprav cest, které jsou v mnohých lokalitách ve velmi špatném stavu, je třeba upozornit na to, 
ţe v rámci probíhajících KPÚ (komplexních pozemkových úprav) má být do oprav a prakticky 
do budování nových cest po starých trasách, k zpřístupnění lokalit a pozemků, investováno z prostředků 
MŢ aţ 85 milionů. Je tedy těţko nyní rozhodovat, do oprav kterých cest investovat. Nicméně do roku 
2013 je poţádáno o dotaci na opravu MK Pohořelé ke Štangli a od lokality U Dobšů směrem na Lúčinu a 
Santov-křiţovatka. Na opravu cest je pouţíváno i prostředků a materiálu dodaného pořadateli 
motoristických soutěţí. Ke stíţnosti na cestu kolem Smětáků směrem k Jalůvkům se bude obecní 
zastupitelstvo vyjadřovat na zasedání dne 28. 12. Ale oprava vyţaduje relativně teplé počasí a opravu 
prameniště nad č. p. 115. Na opravu cest přispěly v roce 2011 i těţařské firmy. 

Další motoristická soutěž pod názvem Mezinárodní Mistrovství ČR v rally 2012, dříve známá 
jako Valašská rally, se má konat v sobotu 24. března 2012, mezi 13:00-18:00 hodinou. O souhlasu 
s pořádáním bude rozhodovat obecní zastupitelstvo dne 28. 12. 2012. Průbě trasy je na stránkách obce a 
na úřední desce u budovy Obecního úřadu od 21. prosince. 

V místní knihovně v Malé Bystřici je mnoho nových a kvalitních titulů, které by jistě mohly zaplnit 
oblasti vašich zájmů, tak neváhejte a přijďte. 

V závěru letošního roku bylo investováno z prostředků obce cca 150 tisíc do znovuzprovoznění, moţná 
by se dalo i říct zkulturnění Restaurace V Údolí. Na stavebních, úklidových a instalačních pracích se 
podíleli, kromě odborných profesí, i občané naší obce a to mnohdy bez nároků na odměnu, jen s cílem, 
aby objekt znovu slouţil svému účelu. Znovu tak v obci vznikly prostory, kde se mohou občané scházet. 
Novému pronajímateli, který do výbavy interiéru investoval i své prostředky, a také personálu, přejeme 
úspěch v podnikání. Zároveň vyslovuji dík všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k znovuotevření 
tohoto objektu. Zkušební provoz byl nastartován soukromou Mikulášskou besídkou za účasti nejbliţších 
příbuzných zúčastněných dětí. Bez příbuzenského vztahu byl jen Mikuláš, čert a moţná anděl. I přes 
nepřízeň některých lidí se nikomu nic zlého nestalo a i zdejší H2O je sloţeno především z vodíku a 
kyslíku a nikomu neubliţuje. 

Pro zkvalitnění zimní údržby místních komunikací hodlá obec zakoupit čelní radlici a universální 
hydrauliku. Podle druhu a technických moţností této radlice se odvíjí i cena (aţ 300 000 Kč). Vzhledem 
k tomu, ţe traktor je téměř nový a dostatečně silný, nejednalo by se v ţádném případě o špatnou investici. 

V závěru roku také udeřila sucha a některé lokality v obci se ocitly bez vody. Díky našemu SDH 
pod vedením p. Petra Novosáda a díky pochopení starostů Bystřičky a Valašské Bystřice bylo moţno za 
pouţití naší techniky (rok výroby 1964) dopravit do postiţených lokalit aspoň uţitkovou vodu. Jménem 
obce všem jmenovaným děkuji. Zase jeden z příkladů, ţe i stará technika můţe slouţit dobré věci. 

V závěru letošního roku vám chci popřát dobrý pocit z toho, co se vám podařilo dobrého a 
pokud se nepodařilo všechno tak, jak jsme si představovali, nevadí, příští rok bude líp. Jen 
neztrácet naději. 

Pokoj lidem dobré vůle. 

Bořivoj Ptáček 

starosta obce 

 
 
 

SLOVO STAROSTY 
KONEC ROKU 2011, VÝHLED DO ROKU 2012 



 
 
 
 
 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU 

Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. ledna.  

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

 

ZUBNÍ ORDINACE BYSTŘIČKA OBNOVUJE ČINNOST 

Obecní úřad Bystřička a Zubní ordinace Bystřička oznamují, ţe zubní ordinace MDDr. Martina 
Baníka zahajuje svou činnost 2. ledna 2012. Objednávky se přijímají na telefonních číslech: 
608 551 054 a 571 411 155. 

 
 
 
 

 
 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 

V měsíci lednu oslaví své narozeniny: 

 paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 83 let 

 paní LIBUŠE KUSOVÁ – 87 let 

 pan MIROSLAV ZÁRUBA – 87 let 

 pan LUDVÍK NOVOSÁD – 84 let 

 

 

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

 

  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 12/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2012.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


