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POZVÁNKA NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ PROTI SVOBODNÝM 

V sobotu 28. července se koná již 9. ročník tradičního fotbalového utkání ženatých proti 
svobodným. Akce začíná ve 13:30 a výkop je naplánován na 14:00 v areálu pily CEDR. 
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AKCE VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ 

Dny řemesel a setkání kovářů | 28. 7. 2018, 9:00 a 29. 7. 2018, 18:00 

V areálu dřevěného městečka budou řemeslníci předvádět profese, které zpracovávají dřevo, 
stavební a výrobní materiály, nářadí, sudy, okna a dveře. Také bude vystaven benzínový stroj a 
lokomobila. 

Jánošíkov dukát | 3. 8. 2018 až 5. 8. 2018 

20. ročník mezinárodního slovenského folkloru 

Starodávný jarmark | 11. 8. 2018, 9:00 a 12. 8. 2018, 18:00 

Na starodávném jarmarku bude účinkovat několik místních skupin, kromě toho také budou 
umístěny historické kolotoče, loďka s vodníkem a fotoateliér. 

Hravá dědina | 18. 8. 2018, 9:00 až 18:00 

Na této akci budou vystaveny dávné hračky, se kterými si hrály děti z dřívější generace. 

Myslivosti zdar! | 25. 8. 2018, 9:00 až 18:00 

Program začíná svatohubertskou mší a pokračuje programem, který se nese mysliveckou 
tématikou. 

Lucie Škabrahová 
zdroj: vmp.cz 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU 

Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. srpna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

INFORMACE ČEZ OBYVATELŮM PŘED NESERIÓZNÍMI PRAKTIKAMI 
OBCHODNÍKŮ S ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

V poslední době jsou stále častější případy, kdy se někteří jedinci vydávají za zaměstnance ČEZ a 
lstivým způsobem klienty ČEZu obelhávají s cílem získat vlastní prospěch.  

Jako distributor elektrické energie ČEZ nevybírá žádnou hotovost, nepotřebuje od klientů na místě 
předkládat žádné doklady. Do objektu či nemovitosti vstupují zaměstnanci jen k účelům 
definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize elektrického zařízení, odečtu 
elektroměrů apod. Zaměstnanci ČEZ u sebe mají vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze 
ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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SMS INFOKANÁL OBCE 

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění 
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, 
který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů 
v krátkých textových zprávách (SMS). 

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o: 

• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení? 

• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu? 

• uzavírkách místních komunikací? 

• termínech mimořádných svozů odpadu? 

• konání kulturních a společenských akcí? 

• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.? 

• a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci? 

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:  

• online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,  

• SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA 
mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné 
přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, 
např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS 
odešlete na číslo infokanálu 571 443 570, 

• nebo osobně na obecním úřadě obce. 

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě 
obce. 

 

 

 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN 

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE MIKLOVÁ – 75 let 

 paní EMILIE MIKULENKOVÁ – 75 let 

 pan JOSEF PETRŮSEK – 89 let 

 

 

 

  

 

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

 
Zpravodaj 7/2018 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna 2018.  www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 
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