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MALOBYSTŘICKÁ KNIHOVNA V NOVÉM! 

Přijměte naši pozvánku a přijďte se podívat do naší knihovny, kde objevíte určitě spoustu novinek! 

V knihovně je nyní 1 600 knížek různých žánrů a stylů, nevyjímaje spousty pěkných knížek pro děti, 
naučných knížek, či románků pro ženy. Dalších 300 knížek všeho druhu čítá výměnný soubor, který je 
pravidelně obměňován. Během měsíce května budou dodány další nové knížky v hodnotě 
5 000 Kč. 

A proč tedy knihovna v novém? Do knihovny bylo pořízeno nové vybavení – pěkný nábytek, jako 
jsou velké přehledné poličky a stoly k počítačům, nový bude také i jeden z počítačů. A další novinkou co 
nevidět bude elektronický databázový systém na půjčování knížek, zjednodušeně řešeno 
elektronický katalog. Tento systém je už téměř ve všech větších knihovnách i knihovnách v okresu Vsetín 
a je jednodušší na údržbu a kontrolu, přehlednější, protože vše bude fungovat přes databázi v počítači. 
Koupě nového počítače i příprava elektronického katalogu se podařila zařídit pomocí příspěvku z fondu, 
který zřizuje stát a částečně přispívá i naše obec. 

Aby těch novinek nebylo málo, tak budou také brzo spuštěny nové internetové stránky knihovny, 
přes které se mimo jiného dostanete právě do elektronického katalogu. Upravené internetové stránky 
budou spuštěny co nevidět na stávající internetové adrese, kterou již všichni znáte a která je také uvedena 
na internetových stránkách naší obce. 

Knihovna nabízí bezplatnou výpůjčku knížek a použití internetu na dvou počítačích. Knížky si 
můžete buď půjčit, nebo přečíst či prohlédnout přímo v knihovně při příjemném posezení. Naší paní 
knihovnicí je Radmila Novosádová, která vás ráda uvítá mezi dalšími 35 čtenáři. 
 
Otevírací doba je od 15:00–17:00 v pondělí a středu. Neváhejte a přijďte!  

 
Lucie Škabrahová 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU 

Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. května.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ 

Připomínáme občanům, že v sobotu 27. dubna 2013 proběhne tradiční sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů, a to od 8:00 hodinu u budovy Obecního úřadu. 

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2013. Podrobnější informace 
naleznete na informačních letácích. 

 

VÝROČÍ 68 LET OD OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE 

Ve čtvrtek 2. května 2013 si naše obec připomene 68 let od osvobození Rudou armádou, které započalo 
právě 2. května roku 1945. 

 

MAPOVÝ PORTÁL NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE 

Na internetových stránkách naší obce naleznete nově sekci nazvanou Mapový portál obce. Součástí 
jsou odkazy na některé mapové portály, které mohou být užitečné. 

Geoportál obce Malá Bystřice obsahuje různé mapy, čísla domů (popisná i evidenční), dále hranice a 
čísla parcel, katastrální mapu a podkladové mapy. Jednotlivé vrstvy můžete mezi sebou různě 
kombinovat. Jedná se o on-line přístupnou službu veřejnosti. Geoportál Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým 
datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu ČUZK. Tento portál také umožňuje prohlížení 
archiválií. Zároveň v Mapovém portálu na našich obecních internetových stránkách naleznete odkaz 
pro Nahlížení do katastru nemovitostí, které je přístupné veřejnosti. 

 
 
 

 
 

Mladý pár s malým psem hledá pronájem v RD, minimálně 2+1, na 1 až 2 roky. Prosím nabídněte.  
Tel.: +420 732 867 113, email: pronajemvb@seznam.cz. 

 

 
 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN 

V měsíci květnu oslaví své narozeniny: 

 paní ZDENKA MELICHAŘÍKOVÁ – 75 let 

 

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

INZERCE 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

mailto:pronajemvb@seznam.cz
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Na tomto místě uveřejňujeme báseň od jednoho z našich milých přispěvatelů, kterému 
tímto děkujeme a všem, mladším i starším bez rozdílu, přejeme krásné nadcházející jarní 
dny!  
 

 
Ožili důchodci s příchodem jara, 

že stará chalupa dobře hoří – pravda je stará. 

Nebudeme se ohlížet za minulým rokem, 

kdy zubatá s kosou prohnala se dědinou sviňským krokrem. 

 

Těch pár let života, co nám ještě zbývá, 

možná probudí vášně, co tak pokročilý věk ještě skrývá. 

My si s těmi prosluněnými dny budeme vědět rady, 

aby všeci věděli, že jsme ještě tady! 

 

Vemte si třeba básníka, na krku má osmdesátku, 

ale z kdejaké flašky dokáže ještě vytáhnout zátku, 

že se roby líbí a rád se na ně dívá – na to je hrd, 

jinak mu zbývá už jenom prd. 

Ruku ale nemá nikdy línů, 

a tak Vám može zabrnkat na mandolínu. 

 

Jelikož ale prořídly naše řady, 

ze zpěvem a tancováním už nebudem si vědět rady, 

a tak si zesednem k sobě blíž, 

aby nás nermoutila života tíž. 

 

Ta hrstka, co nás zbývá, 

až se pominem a nebudem déle žít. 

Kdo zašle slávy důchodců, 

kdo zvedne náš štít? 

 

Odtečou jarní vody potokem 

a Štípa ze Santovem hlavy kloní, 

slyšíš, jak zvoní? 

 
F. L. Věk  

 
 
 
 
 

Zpravodaj 4/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2013. www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


