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ZAVÍTALA K NÁM SNĚHURKA SE SVÝMI TRPASLÍKY
Ptáte se kam? No přece na dětský karneval, který se uskutečnil v sobotu 28. února v sále
hasičské zbrojnice. Karneval začal nejdříve představením všech 22 masek, které za námi přišly.
Zavítal mezi nás např. pavouček, hasiči, policajti, princezny, slon, ale i malincí broučci.
Po představení se ujali režie trpaslíci se Sněhurkou, kteří předváděli, co všechno umí. Přišli za námi
Stavitel, Mlsoun, Silák, Zvídal, Šmudla, Šikula a také Kýchal. Každý z nich předvedl svou „zručnost“,
která je ukryta i v jejich jméně, a to formou hry, kterou potom děti statečně opakovaly. Protože
všechny děti měly krásné masky a byly moc šikovné, dostaly karnevalovou odměnu.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří za námi na karneval dorazili, a jsme rádi, že se vás sešlo
tolik! Budeme se na vás těšit při dětské akci!
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová (text i foto)
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VALAŠSKÁ RALLY 2015
Ve dnech 10. a 11. 4. 2015 se pojede tradiční, již 34. ročník Valašské rally. Připraveny jsou tři RZ:
Helfštýn, Špičky a Vsetín. Omezení pro naši obec se bude týkat silnice ze Vsetína na Dušnou, kde
vede trať závodu, a to na místech U Buku, pokračující dále přes hřebenovou místní komunikaci
ve směru Nad Skalníkem. Start RZ Vsetín je plánovaný na 15:00 hodin, proto prosím počítejte
přepravními omezeními.

Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU
Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 20. dubna.
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.

NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Malá Bystřice má v provozu nové e-mailové adresy, které můžete využít ke kontaktu
s obecním úřadem a jeho pracovníky. Nově zřízené e-mailové adresy jsou ve tvaru:
 starosta@malabystrice.cz,
 ucetni@malabystrice.cz.
Původní e-mailová adresa, malabystrice@iol.cz, bude v provozu nejdéle do konce roku 2015, proto
prosíme o využívání nových e-mailových adres.

2

3

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
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BÁSEŇ NAŠICH DŮCHODCŮ
Vesničko v údolí,
srdce mně zabolí,
teď když má zima na kahánku,
Štípa nám zahučí v jarním vánku.
A Santov lysou hlavou zakývá,
do oken důchodců se podívá,
hybajte z pece dolů a věnujte se alkoholu,
tak na co píti coca colu.
Po mírné zimě rojí se muchy a také padla zmínka o bálu v županu.
Škoda, že není více těch Janů,
myšlenek bylo by jistě stero,
enom že už mně dopsalo pero.
F. L. Věk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny:
pan LUDVÍK OSTŘANSKÝ – 75 let

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

OPUSTILI NÁS…
V úterý 3. března nás navždy opustil ve věku 62 let vážený pan
Antonín Polášek. Rozloučili jsme se s ním v sobotu 7. března
v kostele Nanebevzetí panny Marie ve Valašské Bystřici.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 3/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2015.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

6
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

