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MIKULÁŠ ZAVÍTAL NA MALOU BYSTŘICI I LETOS
Mikulášské odpoledne pro děti se uskutečnilo v sobotu 5. prosince 2015 v sále hasičské
zbrojnice. Děti si čekání na Mikuláše zkrátily hrami, které pro ně připravili čertíci. Děti navštívil
i samotný Lucifer, který se snažil děti především postrašit, ale ukázalo se, že kromě toho, že rád jí,
tak si i rád hraje, takže si celé odpoledne společně s dětmi náramně užil. Děti se aktivně zapojovaly
do všech her a také si mohli něco vyrobit – vycpaného sněhuláčka či jinou vánoční ozdobu.
Vrcholem besídky byl příchod Mikuláše spolu s andělem a čertem, kteří pro děti přinesli bohatou
mikulášskou nadílku. Anděl měl ve své knize „hříchů a pochval“ pečlivě zapsané to, jak děti byly
po celý rok zlobivé, nebo naopak poslušné. Naštěstí se všechny děti vrátily ke svým rodičům, žádné
si čert neodnesl a budeme se tak na ně moct těšit i příští rok!
Ještě než se všichni rozprchli domů, rozdali jsme připravené lampiónky a společně s Mikulášem,
andělem, čertíky a dětmi jsme pokračovali na parkoviště U Kočíbů, kde bylo připravené
rozsvicování stromečku. K vidění byl i nádherný ohňostroj. Zde se všichni mohli naladit vánoční
atmosférou z tonů hrajících koled a písní a z vůně lahodného svařáku či punče.
Tímto patří poděkování obci za zorganizování besídky a dobrovolným hasičům
za uspořádání rozsvicování stromečku a přípravu akce na parkovišti.
Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová (text i foto)
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NOVÉ KNIHY V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Všichni jste srdečně zváni do obecní knihovny, kde si můžete vybrat z velkého množství knih.
V listopadu knihovna dostala nový výměnný soubor knih, ve kterém dorazilo přes 130 knih.
Mimoto knihovna nakoupila zajímavé knihy i do vlastního fondu. Půjčit si můžete např.:
 Dívka, již jsi tu zanechal (Jojo Moyes),
 Druhý život Marýny G. (Vladimíra Klimecká) – kronika velké valašské rodiny; na osudech
čtyř žen projdeme celé 20. století a uvidíme přitažlivý obraz našeho kraje,
 Důchodkyně nestřílejte (Marcela Mlynářová),
 Než milenec na střeše, lepší manžel v hrsti (Alena Jakoubková),
 Nízký tlak (Sandra Brown) – mladá žena se snaží odhalit vraha své sestry a stane se terčem
neznámého útočníka, zároveň se musí vyrovnat se složitými rodinnými vztahy i se svými
city,
 Pegas (Daniela Steel) – román z období nástupu Adolfa Hitlera k moci; jedná se o příběh
o odvaze, lásce a přátelství dvou mužů, z nichž jeden je židovského původu,
 Sedmilhářky (Lianne Moriarty),
 Vic než touha (Nora Roberts).
Zimní večery se dají trávit nejen čtením, ale také hraním her. I ty v naší knihovně naleznete. Půjčit
si můžete např. Zlaté česko – otázky a odpovědi, Příroda v kostce, Ubongo – honba za diamanty
nebo Párty alias velká sázka. Jedná se o hry minimálně pro dva hráče a jsou určené spíše větším
dětem či dospělým. Pro ty menší máme v knihovně spoustu pohádek, nejnovějším přírustkem jsou
příběhy Čtyřlístku. Připomínáme, že návštěva knihovny a půjčovné jsou v knihovně zdarma.
Dana Tomanová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU
Odvoz popelnic v lednu přístího roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. ledna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.
Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2016 naleznete na internetových stránkách
obce či v budově obecního úřadu.

INFORMACE K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM
V Malé Bystřici proběhla v minulých letech pozemková úprava. Tato pozemková úprava nabyla
právní moci dne 20. února 2015.
Majitelé pozemků a nemovitostí v Malé Bystřici jsou proto povinni podat přiznání k dani
z nemovitosti, ve kterém uvedou nová parcelní čísla a výměry pozemků. Nová přiznání je nutné
podat do 31. ledna 2016.
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PODĚKOVÁNÍ
V lednu 2016 odchází do starobního důchodu
zaměstnanec obce Malá Bystřice pan Pavel Teplý.
Jménem zastupitelstva obce děkuji p. Pavlu Teplému
za práci, kterou vykonal pro obec jako zaměstnanec
obce a zastupitel ve volebních obdobích.
Přeji mu dlouhé a spokojené užívání zaslouženého
důchodu.
Děkuji mu za zaškolení nového zaměstnance obce,
kterým je pan Josef Válek.
Ing. Miloslav Studenka, starosta obce
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Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2016 přeje občanům Malé Bystřice zastupitelstvo obce a zaměstnanci
obecního úřadu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN
V měsíci lednu oslaví své narozeniny:
paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 87 let
paní BLAŽENA KONVIČNÁ – 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody
a spokojenosti v životě.
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starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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