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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

V sobotu 13. prosince proběhlo na parkovišti U Kočíbů první „novodobé“ rozsvěcení vánočního 
stromečku v naší obci. Celou akci si vzal na starost místní sbor dobrovolných hasičů. 

Stromeček se rozsvítil přesně v 17:00 hodin, kdy se na nebi zároveň objevily i nádherné světelné 
efekty z malého ohňostroje. Kdo se potřeboval zahřát, mohl si dát např. teplý vánoční svařák, kdo si 
chtěl popovídat, určitě našel v houfu lidiček svého známého či příbuzného. A nechyběly 
samozřejmě ani vánoční písně a koledy.  

Nezbývá než doufat, že tímto se začala další z příjemných a povedených tradic v naší obci a že se 
stromeček rozsvítí i příští rok! 

 

 

Světlana Hrabinová (text a foto) 

ROČNÍK 5    PROSINEC 2014    ČÍSLO 12 
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I LETOS SI K NÁM MIKULÁŠ SE SVÝMI POMOCNÍKY CESTU NAŠEL… 

Letošní Mikulášská besídka se odehrála v sobotu 6. prosince 2014 v sále hasičské zbrojnice. Než 
nadešla ta nejvíce očekávaná chvíle, příchod Mikuláše, děti si zkrátily odpoledne pomocí her, 
do kterých se aktivně zapojovaly, a zábavy. 

Pro děti byly připravené různé hry na rychlost, ale i zručnost. Děti si mohly v rámci našeho 
„uměleckého kroužku“ vybarvit Mikuláše, čerta, anděla, a nebo si vyrobit vánoční ozdobu. A kdo 
neměl v předvánočním období dost sladkostí, rád se zapojil do populárního pojídání indiánků a 
zákusků. 

Nakonec se všichni dočkali a vánoční koledou jsme přivolali Mikuláše i se svými pomocníky – čerty 
a andílkem. Většina dětí byla statečná a bohatou nadílku dostala opravdu zaslouženě, jelikož 
některé děti se poctivě připravily a Mikulášovi zazpívaly nebo řekly básničku. 

Děkujeme všem rodičům a dětem za jejich účast! Doufáme, že stejně jako nám, tak i vám se besídka 
líbila a brzy se všichni na podobné akci znovu potkáme! 

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

 

Lucie Škabrahová (text a foto) 
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TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVÍČENÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA BYSTŘIČKA 

V sobotu 22. listopadu 2014 jste někteří jistě zaslechli zvuk sirény. Jednalo se o cvičný poplach 
našich dobrovolných hasičů. Naše jednotka byla spolu s dalšími obcemi (Bystřička, Oznice, Jarcová) 
zařazena do odborné přípravy. Účelem odborné přípravy bylo procvičit spolupráci 
zúčastněných jednotek při hašení požáru v areálu letního kina Bystřička. Během nácviku bylo 
využito předností, ale i překážek, které okolí přehrady Bystřička nabízí. Jednalo se především 
o nepříjemné vysoké převýšení, se kterým se hasiči museli potýkat, ale také o využití dálkové 
dopravy vody z přírodního zdroje, přenosných čerpadel a CAS. Ověřovalo se: dojezdový čas, velení 
při zásahu, využití radiostanic, vytvoření dálkové dopravy vody či parametry čerpadel (jejich výkon 
a výtlak). Nácvik rovněž pomohl k prohloubení odborných znalostí a také praktických dovedností. 

Naše jednotka předvedla výborný dojezdový čas – na místo dorazila jako první, zvládla průjezd 
složitým úzkým terénem a lokalizovala požár. 

Jednotka vyjela ve složení: velitel jednotky Petr Novosád, strojníci Radek Kotrla, Zdeněk Zdráhala a 
Tomáš Novosád a hasič Ondřej Hrabina. 

Všem zúčastněným tímto děkuji za dobrý výkon při cvičení a doufám, že znalosti, které jsme tímto 
cvičením získali, zúročíme při opravdovém požáru… 

 

Petr Novosád, SDH Malá Bystřice (text) 

OÚ Bystřička (foto) 

Poznámka redakce: Kompletní fotoreportáž spolu s videi z akce naleznete na internetových 
stránkách obce, v sekci Fotogalerie. Naleznete zde rovněž pár fotografií „SDH v akci“, kde náš sbor 
pomáhá v různých situacích (hašení požárů, doprava vody do studen, odstraňování popadaných 
stromů a jiné).  

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU 

Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. ledna.  

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. 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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PENĚŽITÉ DARY PRO JUBILANTY V NAŠÍ OBCI 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. zasedání peněžitý dar ve výši 700 Kč pro občany naší 
obce ve věku 65—84 let, který bude udělen při životních jubileích 65, 70, 75, 80, 81, 82, 83 a 84 let. 
Pro občany starší 85 let byl schválen dar ve výši 1 000 Kč, který bude předáván každý rok. 

 

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. 

 

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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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN 

V měsíci lednu oslaví své narozeniny: 

 paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 86 let 

 paní MARTA ŠRÁMKOVÁ – 65 let 

  

 

 

 

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

 

 
Zpravodaj 12/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. ledna 2015.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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