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VELIKONOČNÍ JARMARK NA SANTOVĚ
V sobotu 8. dubna se na Santově konal velikonoční jarmark, který byl nejen důvodem něco pěkného
vidět a koupit si (rukodělné výrobky, velikonoční ozdoby či domácí delikatesy), ale také setkat se
s přáteli a užít si první jarní vycházky do probouzející se přírody.
Kompletní fotoreportáž od pana Hašpici naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Adolf Hašpica (fotografie)
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FARMÁŘSKÉ TRHY VE VSETÍNĚ STARTUJÍ JIŽ V SOBOTU 13. KVĚTNA
Přijďte ochutnat a zakoupit tradiční domácí farmářské výrobky od místních českých výrobců na
Dolním náměstí ve Vsetíně. Sobotní termíny farmářských trhů pro rok 2017 jsou 13. a 27. května,
10. a 24. června, 8. a 22. července, 5. a 19. srpna, 2., 16. a 30. září, 14. a 28. října.

Lucie Škabrahová
zdroj: http://www.dkvsetin.cz/farmarske-trhy-vsetin/

HASIČI VARUJÍ, ŽE PÁLENÍ TRÁVY SE MUSÍ HLÁSIT
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a
lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a
dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení
ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a
nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Chystáte se na pálení? Dbejte zvýšené opatrnosti a pálení ohlaste! Zákon o požární ochraně
stanovuje tzv. ohlašovací povinnost.
Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci Evidence pálení na webových stránkách HZS
Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU
Odvoz popelnic v květnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 15. a 29. května.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

ZÁJEZD DO JESENÍKŮ
Obecní úřad žádá všechny občany, kteří se přihlásili na zájezd do Jeseníků v neděli 28. května, aby
jej zaplatili do 30. dubna. Cena zájezdu je 250 Kč. Pokud tak neučiní, budou osloveni náhradníci.

PRODEJNA JEDNOTA V MALÉ BYSTŘICI
Hospodářská ztráta prodejny Jednota v Malé Bystřici byla dle sdělení vedení Jednota Vsetín v roce
2016 350 tisíc Kč. Obec byla vedením družstva vyzvána, aby tuto ztrátu uhradila. Na posledním
jednání zastupitelstva obce bylo dohodnuto, že v tomto roce podpoří obec provoz prodejny částkou
100 000 Kč. Do budoucna se předpokládá, že na zajištění provozu malých obchodů bude možné
získat dotace, o které by obec požádala.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN
V měsíci květnu oslaví své narozeniny:
paní JAROSLAVA SLOVÁČKOVÁ – 75 let
paní MARIE HANULIAKOVÁ – 82 let

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

Zpravodaj 4/2017 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2017.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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