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NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU SE NEBÁLI PŘIJÍT ANI TI NEJMENŠÍ… 

I letos si k nám na Malou Bystřici našel Mikuláš s andělem a čerty cestu a přišel obdarovat místní děti. 
Mikulášské odpoledne se uskutečnilo v neděli 8. prosince od 15:00 na hasičské zbrojnici. 
Programem provázela hudební skupina REMIX, která měla pro děti připravenu spoustu her. Protože 
to byla hudební skupina, nikdo se nevyhnul zpívání koled a dětských písniček. Paní zpěvačka vytáhla 
k mikrofonu dokonce i některé tatínky! Kromě zpívání si děti také užily spoustu tance a pohybových her. 

Protože byly děti opravdu hodné a šikovné, v závěru odpoledne se dočkaly příchodu Mikuláše, který pro 
ně měl bohatou nadílku. Každé dítko bylo pokáráno za to, jak zlobilo, ale také pochváleno za to, jak bylo 
šikovné. Děkujeme všem dětem a rodičům za účast, také hudební skupině REMIX za skvělý 
program a Obecnímu úřadu za podporu a pomoc při takových akcích.  

Tak Mikuláši, těšíme se s dětmi opět za rok! 

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

 

Lucie Škabrahová 

Fotografie: Lucie Škabrahová 

 

ROČNÍK 4    PROSINEC 2013         ČÍSLO 12 
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FOTOGRAFIE Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY 
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PROVOZ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA BYSTŘIČKA V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

Zdravotní středisko Bystřička ordinuje v době vánočních svátků následovně: 

MUDr. Pavel Varmuža, praktický lékař 

 pondělí 23. 12. 2013 – 9:30–12:00 hod. (zastupuje MUDr. Hromada) 

 pátek 27. 12. 2013 – od 9:30 hod. 

 ve dnech 30. 12. a 31. 12. 2013 a 2. 1. a 3. 1. 2014 otevřeno 

MDDr. Martin Baník, zubní lékař 

 od 23. 12.–3. 1. – dovolená, neordinuje se 

 ordinace otevřena od 6. 1. 2014 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU 

Koncem měsíce října byly dokončeny práce na vybudování bezdrátového rozhlasu. Tato akce byla 
dotována z 90 % z dotací EU na podkladě partnerské smlouvy s obcí Jablůnka, která řešila stejný 
problém a která byla garantem celého projektu a měla na starosti agendu vedenou s výběrovým řízením a 
s obhájením oprávněnosti dotací. Celý systém vybudovaný v Malé Bystřici je napojen na Jednotný systém 
vyrozumění a varování, který využívá údajů povodňového hlásiče v lokalitě Bošovo, zároveň je napojen 
na hlásný systém HZS Zlínského kraje (odtud je každou první středu v měsíci vysílán signál sirény). 
Systém varování nebyl v naší obci budován proto, že by tu hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí, nýbrž 
jako nutná podmínka pro získání dotací v rámci projektu ochrany majetku, životů občanů atd. 

Téměř souběžně ale začaly probíhat práce na výměně sloupů vysokého napětí a v některých 
lokalitách v blízkosti stávajících starých trafostanic (lokalita u kravína a u odbočky k Hajným v lokalitě 
U Bošů) došlo k tomu, že konzoly, které byly umístěny na starých konstrukcích bývalých trafostanic, již 
nemohly být podle nových předpisů obnoveny, a tak došlo k přerušení vedení.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Pro zprovoznění ve směru na horní konec bylo nutné provést náhradní (novou) kabelovou trasu tak, aby 
se mohlo alespoň v lokalitách U Zezulků, Bošovo, U Hajných a U Malenů svítit. Po odpojení starého 
vedení ze sloupu nad r. d. 66 potom byla provedena nová kabeláž pro znovu-zapojení světla pod č. p. 53. 
Zároveň byla trasa prodloužena až na Příčnici a nová světla přibyla u odbočky ke kravínu, v zatáčce za 
stodolou U Kočíbů a nové světlo přibylo také v lokalitě Malenov pod č. p. 59 a 48. Celková délka 
nových kabelových přípojek a nového vedení je 490 m. V rámci rekonstrukce byla také 
vyměněna nefunkční svítidla a na Santově byl instalován nový časový spínač, neboť původní přestal plnit 
svou funkci. Náklady na nutnou rekonstrukci, doplnění sítě a výměnu svítidel činí téměř 
100 tis. Kč. V současné době jsou již všechny světelné body v provozu. V roce 2014 budeme 
uvažovat o další rozšíření sítě veřejného osvětlení. 

Po dokončení rekonstrukce vedení veřejného osvětlení je možné konečně provést doladění bezdrátového 
rozhlasu v celém rozsahu. Baterie reproduktorů jsou totiž napájeny z vedení veřejného osvětlení a je 
nutné, aby veřejné osvětlení bylo funkční alespoň 5 hodin denně. Je třeba zohlednit, že v době od 23:30 
do 4:00 hod. je veřejné osvětlení vypnuto. Kontrolu funkce provedl starosta dne 18. prosince a zjištěné 
závady a připomínky ke kvalitě příjmu budou předány dodavateli díla k provedení nápravy. 

 

RESTAURACE V ÚDOLÍ JE OPĚT K PRONAJMUTÍ 

Dne 18. listopadu byl ukončen nájemní vztah s provozovatelem restaurace V Údolí a celý areál 
je opět ve správě obce. Obecní zastupitelstvo na svém 22. zasedání vzalo tuto skutečnost na vědomí a 
zveřejní svou nabídku na pronájem objektu na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
Po konzultaci s vedením MAS Střední Vsetínsko se však objevily i jiné možnosti, jak areál využít. 

Podobný případ řešila sousední obec Růžďka a zatím bez problémů a ke spokojenosti občanů. Paní 
starostka se se starostou naší obce podělila o dosavadní problémy s pronájmy a také o dosavadní 
zkušenosti (zatím několikaměsíční) s aktuálním provozem. Starosta Malé Bystřice se tak domnívá, že 
spolehlivé lidi, kteří by byli ochotni se podílet na provozu, včetně složek a místně-občanských iniciativ, 
bychom našli i u nás v obci. V sousední obci řídí provoz spolehlivá osoba jako zaměstnanec obce. Mají 
ovšem poněkud jiné podmínky. Objekt se nachází ve středu obce, která má více než 900 obyvatel a tím 
pádem i větší klientelu. U nás máme ale zase jiné přednosti. Je to určitě námět do seriózní debaty. 
Několik posledních nájmů v restauraci V Údolí nedopadlo vydařeně a tak by bylo dobré hledat i jiné 
možnosti smysluplného využití.  

Pokud se mezi čtenáři Zpravodájku najdou lidé, kteří by měli nápad, co by bylo možné podniknout 
ve věci využití, ale také by měli tip na řešení či kontakt na firmu či osobu, která by byla schopna najít 
pro objekt jiné než komerční uplatnění, nechť se ozvou na obecním úřadě v Malé Bystřici. 

 

DOTAZNÍK PRO OBČANY REGIONU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY STŘEDNÍ VSETÍNSKO 

Do svých poštovních schránek v blízké době obdržíte dotazník od MAS Střední Vsetínsko, který má 
sloužit pro zpracování integrované strategie území pro region Středního Vsetínska na období 2014–2015. 

Cílem tohoto anonymního dotazníku je zhodnocení stávající situace v regionu, a to 
na základě poznatků a připomínek občanů regionu. Dotazník bude občanům rozeslán poštou, jak již bylo 
řečeno, je zcela anonymní. Je možné jej vyplnit písemně (na připravený formulář a odeslat jej 
na zpáteční adresu poštou, nebo jej doručit na obecní úřad v Malé Bystřici), nebo elektronicky 
na webové adrese http://masstrednivsetinsko.cz/dotaznik. 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU 

Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27. ledna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh. 

Kompletní rozvrh odvozu popelnic v novém roce 2014 naleznete na internetových stránkách či 
v budově obecního úřadu. 

 

http://masstrednivsetinsko.cz/dotaznik
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 

V měsíci lednu oslaví své narozeniny: 

paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 85 let 

pan ROBERT BAČA – 76 let 

 

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

 

 

 
Zpravodaj 12/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2014.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


