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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŢENATÍ-SVOBODNÍ V MALÉ BYSTŘICI
Ve dne 14. července proběhl na místním fotbalovém hřišti u pily Cedr fotbalový turnaj. Své síly zde
změřil tým "Ţenatých" s týmem "Svobodných".
Abychom Vám alespoň trochu přiblíţili toto utkání, přinášíme Vám malou reportáţ ze zápasu.
Po menších komplikacích v sestavách, kdy svobodných přebývalo, avšak ţenatých chybělo, se týmy přece
jen daly dohromady a mohl začít boj. Od první minuty se bylo na co dívat. Především ţenatí vystrkovali
růţky a párkrát zahrozili, ale svobodné výborně podrţel brankář Lukáš Krátký. Ale na střelu Tomáše
Ptáčka uţ nestačil, a tak se tým ţenatých ujal vedení. Netrvalo dlouho a i svobodným se podařilo umístit
míč do branky, a to zásluhou Jaroslava Pohořelského.
Druhá polovina zápasu byla velmi napínavá, do vedení se po druhé trefě Pohořelského dostali svobodní.
Vedení si drţeli celou dobu, i kdyţ ţenatí jim nedali chvilku oddechu a zkoušeli to všemi moţnými
způsoby. Aţ minutu před koncem se Michalu Barabášovi podařilo vsítit gól a vyrovnat. Díky tomuto
stavu (2:2) se musely kopat penalty.
V těch si po celkovém průběhu zápasu zaslouţeně vystříleli vítězství ţenatí, přičemţ se kopaly dvě série
a vítěznou penaltu dal Barabáš.
Sestava "Ţenatí": Kočíb V., Ptáček T., Kubját J., Petrůsek J. st., Barabáš M., Pojer R.
Sestava "Svobodní“: Krátký L., Petrůsek M., Petrůsek J., Šrámek O., Hanuliák R., Mikel Z., Novosád
T., Tomečka O., Bělaška J.
Střely na penalty: Ţenatí (Ptáček 1, Kubját 3, Barabáš 2, Petrůsek J. 2, Pojer 0), Svobodní
(Petrůsek J. 2, Pohořelský 2, Novosád 0, Mikel 0, Bělaška 2)
Celý zápas se nesl v duchu dobré zábavy i příjemné podívané. Vítězné muţstvo si odneslo
putovní pohár (talíř).
Za samotné zúčastněné i redakci zpravodájku si přejeme, aby se tento přátelský zápas stal příjemnou
tradicí, na které se sejdeme všichni dohromady a společně si ji uţijeme!
Kompletní fotoreportáţ najdete na našich stránkách, v sekci Fotogalerie.
Lucie Škabrahová
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FOTOGRAFIE ZE ZÁPASU
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTY VALAŠSKÉ BYSTŘICE ZA DAR
Valašská Bystřice, naše sousední obec, uskutečnila v letošním roce veřejnou sbírku na pořízení nového
hasičského vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Valašská Bystřice. Tato sbírka byla ukončena
30. června. Důvodem, proč se o této věci zmiňujeme v našem zpravodájku je fakt, ţe naše obec byla
jedním z dárců.
Podle prohlášení starosty obce Valašské Bystřice, které uveřejnil ve zpravodaji Valašské Bystřice, naše
obec přispěla třetí nejvyšší částkou, konkrétně 50 000 Kč.
Starosta Valašské Bystřice vzápětí na to poslal písemné poděkování na Obecní úřad. Stojí v něm kromě
slov díků také příslib, ţe v případě situace, která by vyţadovala výjezd hasící techniky, bude hasičská
jednotka Valašské Bystřice zasahovat s nasazením takovým, se kterým by zasahovala ve Valašské Bystřici.
Toto poděkování si můţete přečíst na úřední desce Obecního úřadu.
Světlana Hrabinová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27 září.
Ţádáme občany, aby nachystali popelnice.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Druhý svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční v sobotu 30. října. Jako pokaţdé
budou zaměstnanci obce sváţet tyto odpady od jednotlivých chalup. Plán odvozu v jednotlivých částech
obce a konkrétní čas sběru bude včas uveřejněn!
STARÉ FOTOGRAFIE A POHLEDNICE – ŢÁDOST
Obecní úřad ţádá občany, kteří vlastní fotografie či pohlednice, které mají určitou historickou hodnotu
(jsou staršího data) a týkají se naší obce, aby je přinesli na Obecní úřad.
Zmíněné dokumenty se ve vaší přítomnosti na počkání digitalizují (naskenují) a budou vám ihned
vráceny. Tuto činnost obec provádí pro potřeby archivace.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Letní kino Bystřička plánuje opravy
Letní kino Bystřička plánuje na únor příštího roku částečné opravy svého areálu. Vsetínská
společnost SPKP spolu se skupinou Gympleři získaly na tyto opravy půl milionu korun. Na projektu
se finančně také podílí partnerská obec Bystřičky, Bystricka u města Martin. V plánu je rekonstrukce
pódia a zázemí pro pořadatele a účinkující.
Na příští rok se tedy krom klasického promítání filmů a společenských akcí moţná dočkáme československého filmového maratonu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ

V měsíci září oslaví své narozeniny:
pan FRANTIŠEK VALA – 65 let

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