ROČNÍK 7

PROSINEC 2016

ČÍSLO 12

PO ROCE K NÁM OPĚT ZAVÍTAL MIKULÁŠ
Mikulášské odpoledne pro děti se uskutečnilo v sobotu 3. prosince 2016 v sále hasičské zbrojnice.
Pro děti bylo jako každým rokem připraveno příjemné odpoledne plné her, zábavy a dobré nálady.
Mikuláš a jeho pomocníci, andílek s čerty, přinesli bohatou mikulášskou nadílku. Přestože měly
některé děti namále, tak se nakonec všechny vrátily ke svým rodičům, čerti si nikoho neodnesli a
děti tak za námi mohou přijít i příští rok, my se budeme určitě těšit.
Všem, kteří se na organizaci besídky podíleli, a také těm, kteří přišli, patři velké poděkování.
Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Světlana Hrabinová (text i foto)
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Již třetím rokem se na parkovišti u Kočíbů v sobotu 10. prosince, rozsvítil vánoční stromeček.
O celou akci se postaral Sbor dobrovolných hasičů Malá Bystřice, kterým patří poděkování.
V atmosféře vánočních koled a teplého svařáku se nejdříve rozsvítil stromek a chvíli poté se na nebi
rozzářil krásný ohňostroj. Členové sboru dobrovolných hasičů připravili bohaté občerstvení, kdo si
nedal svařák, tak se zahřál alespoň čajem a okusil domácího frgálu.
Rozsvěcování stromečku se stává příjemnou předvánoční tradici, i letos se akce těšila velké
návštěvnosti. Věříme, že se potkáme i v příštím roce.

Lucie Škabrahová (text i foto)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LEDNU
Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 9. a 23. ledna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.
Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2017 naleznete na webových stránkách obce či
v budově obecního úřadu.

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU
Vážení občané a přátelé Malé Bystřice,
přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok. Chceme Vám všem poděkovat za
Vaše přispění k rozvoji naší obce v roce 2016 a popřát Vám všechno nejlepší do nadcházejícího
roku 2017.
Ať Vám rok 2017 přinese spoustu radostných chvil a úspěchů ve Vašem životě,
Vám přeje zastupitelstvo obce Malá Bystřice.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LEDEN
V měsíci lednu oslaví své narozeniny:
paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 88 let
pan MIROSLAV VRÁBEL – 65 let
paní LIDMILA ŠRÁMKOVÁ – 80 let

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

Zpravodaj 12/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. leden 2017.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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