
1 
 

 
 
 
 

 
 

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ… 

Vídeň je často turisty vyhledávaná oblíbená oblast, jejíž největší kouzlo přináší příchod Vánoc, a to díky 
předvánočním trhům, které se zde každoročně konají na několika místech. Předvánoční trhy začínají 
ve Vídni již od poloviny listopadu. Vídeňský trh neboli Christkindlmarkt je typický svou 
jedinečnou atmosférou dotvářenou směsicí nejrůznějších vůni linoucích se ze stánků a tisíci barevných 
žárovek všude kolem. Samotná Vídeň je nádherná těsně po setmění, kdy se městské uličky rozsvítí 
svými skvostnými výzdobami. Historické stavby, budovy slavných, nezapomenutelné vídeňské speciality 
– to vše byl cíl zájezdu, kam se Malobystřičani společně s CK Valaškou v neděli 2. prosince vydali. 

Po příjezdu do Vídně jsme se nejdříve podívali k budově Hundertwasserhausu, který je známý svou 
netypickou stavbou. Na střeše rostou stromy, různé hrany domu vyčnívají a zdi jsou zbarveny netypickou 
barvou. Naše cesta pokračovala k areálu zámku a muzea Belveder, který je proslaven tím, že se zde 
točila spousta pohádek. Procházka krásnou zámeckou zahradou nás vtáhne tak trošku do pohádky. 
Po prohlídce zámku zvenčí jsme se vydali už do centra města. Cestou na Maria-Theresien Platz jsme 
si prohlédli pár významných budov, jako je muzeum, nebo originální Sachrova cukrárna. Navštívili 
jsme přímo na náměstí kostel Stephansdom a udělali menší procházku městem. Nesmím zapomenout 
zmínit památky, které jsme viděli před slavnými trhy. Byly to: Burgtheather (slavné divadlo), 
Volksgarten (velký park s botanickou zahradou), Hofburg (neboli Dvorní hrad býval rezidencí 
rakouského císaře, v současnosti zde sídli rakouský spolkový prezident) či budova parlamentu. Čas 
utíkal jako o závod, a proto byl nejvyšší čas vydat se k radnici a na slavné vánoční trhy. Zdálky svítící 
nápis „Frohe Weichnachten“ nám značil, že jsme správně. Nespočet stánků s vánočním zbožím a 
voňavý punč různých příchutí – přesně tohle jsou vídeňské trhy.  

Po ochutnání místních specialit a příjemně stráveném čase ve Vídni jsme se vydali zpátky domů. Zájezd 
se povedl, děkujeme všem „účastníkům zájezdu“ a doufáme, že se všichni vánočně naladili 
nezapomenutelnou Vídní. Snad se nás příště na podobném zájezdě sejde ještě více! 

Pro ty, kdo by si rádi připomněli předvánoční Vídeň, nebo ty, kteří ve Vídni nebyli a chtěli by se podívat, 
jsme připravili fotoreportáž, kterou naleznete na internetových stránkách obce, v sekci 
Fotogalerie. 

 

Lucie Škabrahová 

Fotografie: Lucie Škabrahová 
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FOTOGRAFIE Z PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ 
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OPĚT K NÁM PO ROCE ZAVÍTAL MIKULÁŠ … 

Ani letos se děti nezalekly pověstných strašidelných čertů a dorazily k nám na Mikulášskou besídku 
do restaurace „V Údolí“ v sobotu 8. prosince 2012. Pro děti bylo připravené odpoledne plné her a 
zábavy, do nichž se kupodivu zapojovali beze strachu i ti nejmenší občánci. Ať už šlo o pojídání indiánků, 
skládání puzzle, nebo nošení míčků na lžíci, děti byly moc šikovné a rodiče je v tom samozřejmě 
podporovali. 

Vrchol večera představoval příchod očekávaného Mikuláše. Samozřejmě, že nepřišel sám, vzal si s sebou 
na pomoc čerty a andílka. Čerti přišli dokonce tři, takže se děti měly opravdu čeho bát. Po celý rok totiž 
děti pozorovali a právě na besídce jim řekli, jak zlobily, aby se do příštího roku zlepšily. Ale na druhou 
stranu měl anděl s sebou seznam všech dobrých skutků, které děti udělaly, a tak je měl Mikuláš i za co 
pochválit. 

Všem děkujeme za účast a doufáme, že i příští rok si k nám Mikuláš najde cestu a přijde se na nás 
podívat!  

Kompletní fotoreportáž naleznete rovněž na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

Lucie Škabrahová 
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FOTOGRAFIE Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY 
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 
dle zákona č. 275/2012 sb., o volbě prezidenta republiky a o změně  

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
 
 

 
Starosta obce Malá Bystřice podle ust. § 34 odst. 1,3, zákona o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuje: 
 
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 

hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb Ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Malá Bystřice pro voliče bydlící v obci Malá Bystřice 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem). 

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti (§ 28 odst. 5 z. č. 275/2012 Sb.) 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU 

Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. ledna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

NOVÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA ODPADY 

Od 1. ledna 2013 vejde v platnost nová vyhláška o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zde se 
rozšiřuje okruh poplatníků (čl. 2 nové vyhlášky) a je nutno s tím počítat.  

Poplatníkem je fyzická osoba (zejména osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo osoba, která má 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů) nebo fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu (určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům); tato osoba má stanovenu 
výši poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Obecní úřad Malá Bystřice bude také trvat na prokázání důvodu pro osvobození podle čl. 6. 
Od poplatku se osvobozují: 

 dítě do konce kalendářního měsíce, kdy dovrší tří let věku 

 každé třetí a další nezaopatřené dítě do konce kalendářního měsíce, kdy dovrší 18 let věku 

 občané s pobytem na ohlašovně 

 občané, kteří se prokazatelně zdržují v zahraničí déle než 6 měsíců v roce 

Základní celková výše poplatku, tj. 450 Kč, se nemění. Tento poplatek je splatný 
nejpozději do 30. DUBNA 2013! 

Celou vyhlášku naleznete na internetových stránkách obce (v sekci Úřední deska). 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 

V měsíci lednu oslaví své narozeniny: 

paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 84 let 

paní MILENA HRABINOVÁ – 65 let 

pan ROBERT BAČA – 75 let 

 

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

OPUSTILI NÁS… 

 

V sobotu 1. prosince nás navždy opustil ve věku 84 let 
vážený pan Ludvík Novosád.  

S panem Novosádem jsme se rozloučili v pátek 
7. prosince v kostele Nanebevzetí panny Marie 
ve Valašské Bystřici. 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a 
upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 
Zpravodaj 12/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2013.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


