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PRVNÍ SETKÁNÍ KLUBU DĚTÍ A RODIČŮ SE VYDAŘILO
V sobotu 4. dubna 2015 se v naší obci uskutečnilo historicky první setkání klubu dětí a
rodičů. A jak hlásá samotný titulek, odpoledne v režii dětí a rodičů se vydařilo.
Do klubíku dorazilo celkem 9 dětí v doprovodu maminek či tatínků, takže účast byla na první
setkání moc pěkná. Na začátku jsme se maličko rozehřáli krátkým cvičením s říkankami. Poté jsme
se pustili do tvoření velikonočních „zapichovátek“. Každý si mohl vybrat, co bude tvořit, a ať už si
děti vybraly kytičku, vajíčko či skládanou ovečku, všem se výtvory moc povedly a doma určitě
hezky doplnily velikonoční výzdobu. Po „výtvarce“ došlo na zdobení medových perníčků barevnými
polevami. O perníčky se pak děti podělily s rodiči, nebo si na nich rovnou pochutnaly.
Během odpoledne měly děti na posilnění nachystáno drobné ďobání a všichni jsme mohli ochutnat
výbornou makovou buchtu od jedné z maminek, za kterou moc děkujeme .
Doufám tedy, že se příště setkáme minimálně v takovémto počtu a už se těším na veselou zábavu
s dětmi a příjemné popovídání s rodiči. Květnový klubík se sejde v neděli 10. května 2015
od 15:00 hod. Dětem doporučuji červené tričko, popř. nějakou další hasičskou výbavu.
P. S.:
Pokud máte doma
zachovalou hračku,
kterou byste mohli
(a chtěli) věnovat
do naší klubíkové
herničky, vezměte
ji prosím s sebou.
Děkujeme!

Barbora Cábová
(text i foto)
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VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Velikonoční turnaj v ping pongu se uskutečnil v sobotu 4. dubna od 16:00 hodin v restauraci
V Údolí. Účastníci turnaje chodí pravidelně trénovat, a proto souboje opravdu napínavé. Konečné
výsledky velikonočního turnaje jsou následující:
 1. místo: Miroslav Baroš (na samostatné fotografii)
 2. místo: Vladimír Kočíb
 3. místo: Jakub Kubját
Ocenění za nejstaršího účastníka turnaje obdrželi Bořivoj Ptáček a Josef Petružela v podobě piva.
Naopak ocenění za nejmladšího hráče, velké lízátko, dostal Pavel Petrůsek.
Velké poděkování patří organizátorům akce a všem výhercům. Budeme se těšit při další sportovní
akci.

Lucie Škabrahová a Marek Petrůsek (text a foto)
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VÝSTAVA „SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU“
Hmyz – pro nás v mnoha věcech nepříjemný, obtěžující, ale na druhou stranu je pro mnohé
dokonalým, produktivním a inteligentním stvořením. Na to, jak celkově hmyz žije a v čem je tak
dokonalý, se můžete přijít podívat na výstavu, která trvá až do konce května v Zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí. Tuto výstavu připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci
s Muzeem Vysočiny Jihlava a Českým svazem včelařů.
Na každé louce nebo v obyčejném lese se nachází civilizace, které jsou mnohem starší, než ta naše.
Říše s nádhernými a promyšlenými městy, perfektní silniční sítí a organizovanou společností.
Tvůrci těchto dokonalých světů jsou nenápadní, ale všichni je známe. Patří mezi ně mravenci, včely,
čmeláci, švábi a mnoho jiných druhů. Nahlédnout pod povrch tohoto mikrosvěta Vám umožní tato
výstava.
Výstava není složena jen z fotografií a textů, ale uvidíte zde modely mraveniště a termitiště, nebo
skutečné hmyzí domečky. K vidění je připraveno i několik druhů exotického hmyzu, jako jsou např.
strašilka ďábelská nebo šváb velkokřídlý.
Výstavu doplňuje samostatná část o společenském životě včel, která byla připravena ve spolupráci
se ZO Českého svazu včelařů ve Valašském Meziříčí. Zde se dozvíte, co se děje během roku ve včelím
úle a kromě historických včelích úlů a povídání o životě včel se seznámíte i s dalšími zajímavostmi,
které se týkají tohoto hmyzu.
Výstava je připravena pro celou rodinu, včetně dětí, pro které je připraveno mnoho interaktivních
prvků a zajímavých her jako jsou: triomino, skládačka, kolo, bludiště a převleky.
Lucie Škabrahová
zdroj: http://www.kudyznudy.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU
Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 8. května.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DNE 11. KVĚTNA (BOŠOVÁ)
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NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ
Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku. Vyhláškou č. 1/2015 se nově
stanovují pravidla pro pohyb psů ve veřejném prostranství v obci Malá Bystřice. Vyhlášku si
v plném znění můžete prohlédnout na webových stránkách obce, v sekci Vyhlášky a nařízení.

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE
V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 2. 5. 2015 u budovy Obecního úřadu v Malé
Bystřici od 8:00–9:30 hod.
Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho
regionu.
Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel
rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat
k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ:
 olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie,
zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a
postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla
a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče,
opotřebované pneumatiky.
VELKOOBJEMOVÉ:
 matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a
boty apod.
Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.
Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé
z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!
Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 29. 4.
2015. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu,
bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Teplý – tel.: 731 681 099).
Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec – Malenov: 29.
dubna, dolní konec: 30. dubna, Santov: 1. května 2015.
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2015.
Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.)
nebude sbírán.
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POZDRAV Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU NA SANTOVĚ OD PANA HAŠPICI

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN
V měsíci květnu oslaví své narozeniny:
pan JAROSLAV PAVLÍČEK – 65 let
paní MARIE HANULIAKOVÁ – 80 let

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

OPUSTILI NÁS…
Ve čtvrtek 2. dubna nás navždy opustil ve věku nedožitých 75 let
vážený pan Ludvík Ostřanský.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 4/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2015.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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