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ŠMOULÍ KARNEVAL PRO DĚTI
V letošním roce si pro děti připravila dětský karneval parta šikovných a hravých Šmoulů, a to
v sobotu 13. února v sále Hasičské zbrojnice. Děti nezahálely a přišly v zajímavých maskách.
Navštívili nás princezny, rytíř, hasiči, červená karkulka, čaroděj a další. Celkem přišlo 11 krásných
masek. Děti se zapojovaly do všech aktivit, mezi které patřilo kreslení, skládání puzzle či pojídání
sladké mlsounovy mňamky. Kromě toho se děti vyřádily v prolézání překážek, ale dostaly také
chviličku na odpočinek – mohly ukázat, kdo je z nich největší lenoch. Protože to všem dětem
v maskách slušelo a byly šikovné, dostaly od Šmoulů na závěr odpoledne dáreček.
Děkujeme všem rodičům a dětem, které za námi přišly v krásných maskách, a budeme se těšit příští
rok!
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová (text a fotografie)
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POVINNOST POUŽÍVAT REFLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PRO CHODCE
Od soboty 20. února vešla v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (novela
má označení č. 48/2016 Sb.), která nařizuje chodcům povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za
snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici, nebo na okraji vozovky v místě, které
není řádně osvětleno veřejným osvětlením. Při začátku platnosti zákona bude policie tyto reflexní
prvky rozdávat, aby tak podpořilabezpečnost chodců.
Cílem je především prevence vážných a smrtelných nehod, způsobených tím, že chodec dřívě nebyl
na silnici dostatečně viditelný. Mezi roky 2012–2015 zemřelo na silnicích 523 chodců, z toho 303
v noci. V minulém roce takto zemřelo 72 lidí, kteří nebyli v noci vidět. Vhodný reflexní prvek tak
může zachránit nemalý počet životů. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Tomuto tématu se věnuje i nová kampaň BESIP s názvem „Vidíme se?“.
Lidé se často mýlí v tom, že považují za bezpečnostní prvek reflexní vestu. Pro chodce však stačí
malý reflexní prvek v podobě výrazné pásky, která jde vidět po osvícení autem. Umístěný by měl
být na ruce nebo na ruce směrem do vozovky. Nyní už bývají bezpečnostní prvky našité i přímo na
bundách, batohu, či na tašce.
Co z toho tedy vyplývá? Mít na sobě reflexní prvek je pro chodce povinností tehdy, když se
pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za šera, mlhy apod.) po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Z hlediska
vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré využít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič
nemá možnost chodce bezpečně rozeznat.
Lucie Škabrahová
zdroj: www.uamk.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU
Odvoz popelnic v březnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. března.
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 webových stránkách obce či
v budově obecního úřadu.

PŘEHLED SBĚRU ODĚVŮ ZE SBĚRNÉHO KONTEJNERU ECO TEXTIL
V přiložené tabulce naleznete přehled sběru oděvů, textilu a obuvi ze sběrného kontejneru ECO
TEXTIL, který je umístěn u budovy obecního úřadu. Přehled se týká roku 2015.
V průměru bylo vysbíráno 72 kilogramů, celkově za celý rok se jednalo o 868 kg.
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN
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KVĚTEN
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ČERVENEC

SRPEN
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ŘÍJEN
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PROSINEC

38 kg

68 kg
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58 kg

19 kg
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97 kg
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CENÍK SLUŽEB OBCE
Na sedmém zasedání obecního zastupitelstva 7. prosince 2015 byl schválen ceník služeb obce tak,
jak ho navrhl finanční výbor. Jedná se o ceník s částkami za pronájem obecních prostor a
poskytování služeb obce. Částky jsou stanoveny tak, aby kryly pouze vzniklé náklady.
Pronájem Restaurace V Údolí
 období říjen–duben = 500 Kč
 období květen–září = 400 Kč
Pronájem hasičské zbrojnice
 období říjen–duben = 1 200 Kč
 období květen–září = 600 Kč
Provoz traktoru
 500 Kč/motohodina
Dovoz pitné vody traktorem
 250 Kč/cisterna pitné vody
Provoz hasičského auta
 200 Kč/cisterna užitkové vody pro občany Malé Bystřice
 300 Kč/cisterna užitkové vody pro chataře na území katastru obce
Zároveň musí být dodrženo, že služby traktorem a hasičským autem lze uskutečnit pouze po
dohodě se starostou obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN
V měsíci březnu oslaví své narozeniny:
paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 85 let
pan SVATOPLUK TEPLÝ – 70 let
paní VLASTA FUSKOVÁ – 83 let
paní MARIE SLOVÁČKOVÁ – 70 let
pan VĚRKA ILDŽOVÁ – 70 let

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

Zpravodaj 2/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2016.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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