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PORTÁŠSKÉ SLAVNOSTI VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI JIŽ PO ČTVRTÉ! 

Tradiční portášské slavnosti ve Valašské Bystřici představují přehlídku folklorních souborů, 
hudební vystoupení či představení historických bitev. Letošní portášské slavnosti se uskuteční ve dnech 
12.–14. července 2013.  

Tento termín je ještě poměrně za dlouho, ale už teď probíhají přípravy v obci v plném proudu. K tomu, že 
se tyto slavnosti konají už po čtvrté, se totiž ještě pojí 10. výročí obnovení portášského sboru.  
Portáši, tzv. tradiční ochránci valašských hranic, pro návštěvníky mají připraven bohatý 
program.  Perličkou je představení s názvem „Ve stínu Slavkova“. Jak už z názvu vypovídá, příběh bude 
mít hodně společného s historickou bitvou u Slavkova.  

Součástí slavností by mělo být také bohaté vyžití pro děti, plné her a soutěží. Neváhejte a zpříjemněte 
si začátek prázdnin právě návštěvou slavností!  

Více informací o Portáších naleznete na internetové adrese www.portasi.cz.  

 
Lucie Škabrahová 

 

 

 
 
 
zdroj: http://valassky.denik.cz/kultura_region/slavnosti-ve-valasske-bystrici-budou-letos-patrit-vyroci-
portasu-20130522.html 
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SBÍRKA VÍČEK OD PET LAHVÍ – NADĚJE NA UZDRAVENÍ! 

Víčko od PET láhve – pro většinu je to jen součást láhve, která se zahodí a stane se z toho odpad. 
Pro některé nemocné a handicapované to však může znamenat alespoň malou kapku naděje na zlepšení 
jejich životní situace. V naší republice bylo vyhlášeno už několik takových sbírek, kdy byl za nasbíraná 
víčka pořízen např. invalidní vozíček pro handicapované, či dlouhodobý léčebný pobyt pro nemocné.   

Po vyslyšení nápadu z řady občanů – tedy jednoho z vás, jsme se rozhodli takovou sbírku 
uskutečnit i v naší obci. Přispívat můžete jakýmikoliv víčky od PET láhví, např. od minerálek, octu, 
oleje, či mléka.  Sběrná krabička na tyto víčka bude v obchodě Jednota k dispozici 
od 20. května. Zatím nevíme, komu konkrétně budou víčka pomáhat, avšak po spojení s organizací, 
která tato víčka zprostředkuje potřebným, vás budeme detailněji informovat.  

Jako přiklad, kdy víčka pomohla, uvádíme příběh malého Danečka, jehož maminka uspořádala 
podobnou sbírku víček.  

„Malý Danielek se narodil předčasně ve 29. týdnu těhotenství. Za tento předčasný porod mohla 
autonehoda, kterou zavinil polský řidič, který z místa nehody ujel. Ještě měsíc jsme vydrželi na 
kapačkách, pak přišel porod. Danielek se narodil jako zdravé miminko, doktoři ho nechali, ať si dýchá 
sám, oddýchal tři dny pak mu praskly plíce. Lékaři nedávali miminku žádné naděje na přežití, tak 
nedělali nic a čekali na konec, nechali ho dvě hodiny bez kyslíku s plícema plnýma krve, nemohl se 
okysličovat mozek. Ale Danielek se rozhodl žít a bojovat navzdory osudu, který si s ním zahrával. Jako 
zázrakem se začal Danečkův stav pomaličku zlepšovat a druhý den se ho podařilo stabilizovat díky 
léčiteli, pro doktory to bylo nepochopitelné. Po téměř čtyřech měsících byl propuštěn domů. Po dvou 
měsících se začal Danielek zpožďovat ve vývoji. O další čtyři měsíce později byla zjištěna u Danečka 
velmi těžká forma epilepsie a je mu taktéž diagnostikována dětská mozková obrna. Danielek vyhrál 
nad epilepsií alternativní léčbou a záchvaty se již vůbec neobjevují, EEG je čisté, jako u zdravého dítěte, 
což je další velký zázrak. Danielek má nyní velkou šanci jít dopředu, když ho nebrzdí epilepsie. 
Intenzivní rehabilitace může udělat pokrok v Danielkově vývoji. Bohužel tato rehabilitace je velmi 
nákladná – 2 týdny v rehabilitačním centru Adeli na Slovensku stojí 90 tisíc korun. Daneček první 
etapu léčby podstoupil v 15ti měsících. Rehabilitace posunula Danečka zase tam, kde byl před útokem 
epilepsie, dohnal vše, co zapomněl, povolila spasticita. Danielek obrovsky ožil, pořád se směje, zase je 
vidět jakou má radost ze života a zesílil, díky jejich unikátnímu cvičení. Další rehabilitaci by měl 
Danielek podstoupit zase v dubnu, proto se snažíme získat finanční prostředky na tuto léčbu všemi 
možnými cestami. Je zde šance, že díky těmto rehabilitacím bude možná jednou i chodit….“ 

 

Sbírejte prosím víčka, která jsou pro ostatní jen odpad – pro nemocné však nadějí na lepší 
časy… 

Lucie Škabrahová 
 

 

zdroj: http://nedoklubko.cz/2013/02/17/sbirka-vicek-od-pet-lahvi-pro-danecka 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU 

Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 3. a 17. června.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

INFORMACE O SBĚRU VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

V sobotu 27. dubna proběhl v naší obci sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů. I přesto, že se 
tento sběr koná v naší obci 2x ročně, nasbíralo se téměř 10 tun těchto odpadů. Další sběr bude jako 
každým rokem proveden v říjnu. 

 

SBÍRKA OBLEČENÍ PRO CHARITU BROUMOV 

Naši občané se zapojili do charitní akce Občanské diakonie Broumov, která uspořádala v naší obci sbírku 
obnošeného a použitého textilu a jiných komodit, jako jsou např. hračky. I přes jisté organizační 
problémy se ale všechny pytle s oděvy a jinými věcmi dostaly k potřebným. Děkujeme. 

 

VALAŠSKÁ RALLY DOSTALA V NAŠÍ OBCI STOPKU 

Zastupitelstvo obce na své 18. schůzi projednalo, za účasti zástupce AMK Vsetín p. Hošáka, AK Vsetín 
p. Grygera a Barum Rally p. Regnera, jejich žádosti o povolení průjezdu automobilových závodů přes 
katastr obce, zejména přes Santov, a to v termínech 4. a 5. července pro Valašskou Rally, Barum Rally (ta 
byla pro letošní rok úplně zrušena) a 18. a 19. října pro Würth Partr Rally. 

Zastupitelstvo obce vyjádřilo nesouhlas s průjezdem Valašské Rally po místních 
komunikacích. Průjezd Würth Partr Rally byl v požadovaném rozsahu povolen. 

O povolení průjezdu se rozhodovalo i v zastupitelstvech obci Valašská Bystřice a Velká Lhota. Podle 
všeho nejsou ani představitelé těchto obcí nijak nakloněni k pořádání motoristických podniků. Svou roli 
pochopitelně sehrály i události z podzimní rally na jihu Moravy, kdy neovladatelný vůz vylétl z trati a 
zabil čtyři dívky, které závodům přihlížely. 

 

RESTAURACE V ÚDOLÍ SNAD NAŠLA NOVÉHO NÁJEMCE 

Pokud vše dopadne dobře a nenastanou nějaké komplikace, restaurace V Údolí by měla mít nového 
nájemce, a to od 1. června tohoto roku. 

 

ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA SANTOVĚ 

V měsíci červnu budou firmou Repont provedeny plánované opravy na místní komunikaci na Santově. 

 

OPRAVY KOMUNÁLNÍ TECHNIKY 

Během závěru měsíce dubna a začátku května byly po dlouhé zimě vlastními silami provedeny nezbytné 
opravy komunální techniky, které bylo nutno provést jedna pro zajištění provozuschopnosti, a také 
bezpečnosti v provozu na silnicích. 

 
 
 
 
 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Obec Malá Bystřice se připojila částkou 10 000 Kč k veřejné sbírce na pomoc obětem  
neštěstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 
Částka byla zaslána na bankovní účet a to, že splnily svůj lidský a solidární účet, potvrdil děkovný list 

starostky Frenštátu p. Radhoštěm, paní Mgr. Zdeňky Leščišinové. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN 

V měsíci červnu oslaví své narozeniny: 

 paní EMÍLIE TRUSINOVÁ – 80 let 

paní KVĚTOSLAVA SEDLÁČKOVÁ – 87 let 

paní LÝDIE TRUSINOVÁ – 75 let 

 

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

 

 

 

OPUSTILI NÁS… 

 

Navždy nás opustil ve věku nedožitých 83 let vážený pan Karel 
Vojíř.  

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj 5/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


