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NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI ZASAHOVALI PŘI POŽÁŘU CHATY VE VELKÉ LHOTĚ 

Ve středu 18. února byl náš sbor dobrovolných hasičů ve večerních hodinách povolán k hašení 
požáru chaty v obci Velká Lhota, poblíž přehrady Bystřička. Hasiči z Valašského Meziříčí byli 
o požáru informování krátce po deváté hodině večerní. Na místo dorazily také hašiči z Jablůnky, 
Valašské Bystřice, Bystřičky a následně také z Rožnova pod Radhoštěm a Malé Bystřice. 

Požár, který likvidovalo těchto šest jednotek a 9 hasičských vozů, byl rozsáhlý a velmi intezivní, 
plameny velmi rychle pohltily téměř celý objekt. Hašení tak bylo prováděno pouze z okolí objektu. 
K hašení bylo zapotřebí asi 200 metrů hadic, zároveň musela být zavedena kyvadlová doprava vody 
od přehrady, jelikož spotřeba vody byla opravdu velká. 

Až po hodině hašení se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Na dohašení a postupnou 
likvidaci zůstal i náš sbor. Definitivní ukončení zásahu bylo ohlášeno až po šesté hodině ranní 
následujícího dne. Předběžná výše škody se odhaduje na 900 000 Kč. 

 

Světlana Hrabinová 

zdroj a foto: http://www.hzscr.cz 
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Projekt a organizace „Celé Česko čte dětem“ existují již od roku 2006. Vznikla proto, aby si 
společnost uvědomila, jak obrovský význam a vliv má pravidelné čtení dětem. Projekt vychází 
z myšlenky o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte, trénování paměti a 
představivosti, vytváření pevného pouta mezi rodiči a dítětem. Předčítání má pozitivní vliv pro 
pozdější formování návyků čtení, ale také na myšlení nebo schopnost porozumět jazyku. Cílem 
projektu je oslovovat rodiče, učitelé a vychovatele a seznamovat je o tom, jaký má čtení knih dětem 
vliv na jejích emoční vývoj. Je doporučeno číst dětem 20 minut denně. Na webových stránkách 
organizace www.celeceskoctedetem.cz najdete mnoho zajímavých informací. 

Tímto můžete přijmout i naši nabídku a navštívit obecní knihovnu, kde určitě naleznete spoustu 
zajímavých knih jak pro ty menší, tak také ty větší nebo dospělé. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.celeceskoctedetem.cz 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU 

Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 9. a 23. března.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 

Zastupitelstvo obce schválilo nový územní plán obce, který si můžete prohlédnout na webových 
stránkách obce, v sekci Úřední deska. 

 

NÁVRH KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, 
pobočky Vsetín byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce 
Malá Bystřice a části katastrálních území obcí Valašská Bystřice a Velká Lhota. Dne 20. února 2015 
proběhl v Katastru nemovitostí převod na nová označení pozemku. S tím souvisí skutečnost, že 
k 31. lednu 2016 budou všichni občané obce Malá Bystřice povinni podat nové daňové 
přiznání k dani z nemovitostí na finanční úřad. 

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Další svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů je naplánován na sobotu 2. května. Bližší 
informace budou v nejbližší době vyvěšeny prostřednictvím informačních letáků. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN 

V měsíci březnu oslaví své narozeniny: 

 paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 84 let 

 paní VLASTA FUSKOVÁ – 82 let 

 paní MARIE ŠPANIHELOVÁ – 75 let 

  

 

 

 

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

 
 
 
 

Zpravodaj 2/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 
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