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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŢENATÍ-SVOBODNÍ V MALÉ BYSTŘICI
Jiţ 2. ročník fotbalového utkání v naší obci mezi „Svobodnými“ a „Ţenatými“ se uskutečnil
30. července na místním fotbalovém hřišti u pily Cedr. Stejně jako vloni, i letos jsme byli u toho a
přinášíme vám krátkou reportáţ.
Nouze o hráče nebyla, letos byla účast opravdu nabitá, a proto bylo i dostatek střídajících hráčů. Hned
ze začátku se ujali vedení svobodní, díky gólu Petra Pohořelského. Ţenatí však po chvíli stav vyrovnali
díky povedené střele novopečeného tatínka Martina Petruţely, který letos poprvé hrál uţ za ţenaté. Další
bod pro ţenaté přidal Jakub Kubját . Svobodní si nenechali dosavadní vývoj líbit a aktivně se pustili
do zápasu. Vyrovnat stav na 2:2 se podařilo Davidu Petrúskovi. Druhá polovina zápasu začala být velmi
napínavá, stav byl dlouho nerozhodný. Do vedení se pak ale dostali Svobodní střelou Jaroslava
Pohořelského. Takhle to zůstalo aţ do konce zápasu. Svobodní tak vyhráli nad ţenatými 3:2.
Připravili tak Ţenatým „odplatu“ za loňskou prohru, kdy prohráli na penalty stejným
výsledkem jako letos.
Vítězný tým v čele s kapitánem Zbyňkem Miklem byl obdarován panem starostou putovním talířem
a šampusem. Vítězné muţstvo po výhře bouchlo „šampáňo“ a hřištěm se rozléhal jejich týmový pokřik!
Fotbal skončil, ale odpoledne mělo své pokračování. O program se postarali místní
dobrovolní hasiči, kde předváděli, jak umí mířit na terč. To si posléze mohl kaţdý z účastníků
vyzkoušet. Na hřišti bylo k mání rozmanité občerstvení, kde jste si mohli koupit různé bašty a pití.
O dobrou zábavu tak bylo do večera postaráno.
Vítěznému druţstvu gratulujeme a těšíme se na další ročník této příjemné podívané!
Zároveň děkujeme všem pořadatelům této akce za přípravu hřiště, zhotovení nádherných
nových fotbalových branek a stánků s občerstvením a k posezení.
Kompletní fotoreportáţ z této akce najdete na internetových stránkách naší obce, v sekci Fotogalerie.

Lucie Škabrahová
Fotografie: Lucie Škabrahová, Světlana Hrabinová
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FOTOGRAFIE Z TÉTO AKCE
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SPORT NA MALÉ BYSTŘICI OŢÍVÁ
Nejen fotbalové utkání mezi Ţenatými a Svobodnými bylo ukázkou sportovních aktivit v naší obci. Kromě
fotbalového hřiště u pily Cedr se sportovní nadšenci pravidelně schází na hřišti pod restaurací
„V Údolí“, kde je v jejich podání vidět tenis, nohejbal či volejbal.
Jako další sportovní úspěch přinášíme tuto zprávu. Dne 25. června 2011 se uskutečnil nohejbalový
turnaj ve Valašské Bystřici, místní části Bařiny. Sportovci z Malé Bystřice neváhali a přihlásili se
do turnaje, poměřit síly s druţstvy sousední vesnice. Turnaje se zúčastnilo devět druţstev. Mezi nimi
Malá Bystřice nenalezla přemoţitele a získala prvenství v turnaji. Druţstvo v zastoupení
Petra Pohořelského, Milan Petrůska a Jaroslava Petrůska tak mohlo slavit! Především
poslední jmenovaný si zaslouţí poděkování za jeho přístup k mládeţi a vedení ke sportu.

Druţstvo z Malé Bystřice (zleva): Milan Petrůsek, Petr Pohořelský, Jaroslav Petrůsek

Autor článku a fotografie: Petr Pohořelský

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. září.
Ţádáme občany, aby nachystali popelnice.
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ROZBOR PITNÉ VODY FIRMOU LABTECH
Firma Labtech s. r. o. nabízí občanům naší obce rozbor pitné vody. Nabídka je určena všem občanům,
kteří vlastní studnu či vrt a chtějí vědět, jak kvalitní mají vodu. Součástí rozboru je také konzultace
výsledků a případná doporučení. Cena rozboru se pohybuje od 830 Kč.
Zájemci o tento rozbor ať zavolají na telefonní číslo 733 133 918 nebo 734 318 125.
NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Nově byly realizovány a dány do provozu 3 nové body vysílání veřejného rozhlasu. Jeden
u zastávky U Melichaříků, jeden ve dvoře v Okluku a jeden na Santově u č. p. 93. Na realizaci přispěl
Krajský úřad ve Zlíně částkou 150 000,- Kč.
V souvislosti s provozováním veřejného rozhlasu upozorňujeme občany, ţe počínaje
7. zářím 2011 bude kaţdou první středu v měsíci v pravé poledne prováděna zkouška
rozhlasu a sirén.
POŠTA VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU
Pošta ve Valašské Bystřici upozorňuje na změnu úředních hodin a to následovně:
PO-PÁ: 7:30-11:30, 13:00-15:45.
Vzhledem k rozšíření doručovacího obvodu se také mění doba vydávání důchodů na kaţdý 8. den
v měsíci na OÚ v době od 13:00.
ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE V ÚDOLÍ SI VYŢÁDÁ VĚTŠÍ FINANČNÍ NÁKLADY
Dne 7. srpna byl ukončen nájemní vztah s p. Šteflem na provozování „Restaurace V Údolí“. Po předběţné
prohlídce objektu bylo zjištěno, ţe znovuzprovoznění si vyţádá větší finanční náklady. Bude proto nutné
upravit rozpočet. V krajním případě se nabízí i moţnost prodeje.
Budou provedeny odborné prohlídky funkčnosti ústředního topení, instalace, rozvodů vody a funkčnost
kanalizace. Opravy klempířských prvků jiţ probíhají, v nejbliţší době bude provedena zkouška funkčnosti
ústředního topení.
ŢÁDOST O LEPŠÍ TŘÍDĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S PLASTOVÝMI LÁHVEMI
Ţádáme všechny občany, kteří vyuţívají košů na sběr plastů, aby především PET láhve před umístěním
do kontejneru zmačkali a sníţili tak jejich objem na minimum. Především v letních dnech a období
prázdnin bývá konzumace nápojů zvýšená a narůstá tak i jejich objem v kontejnerech. Při zmačkání
objem plastové láhve sníţíte téměř o polovinu. Usnadníte tak jejich případný odvoz na sběrná místa ve
Valašském Meziříčí.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Na Santově se konalo „Setkání santovských rodáků“
V sobotu 20. srpna se v hospodě „Na Santově“ konalo setkání všech santovských rodáků.
Od 11:00 hod. se zde setkávali všichni, kkteří se narodili v okolí našeho kopce a také ti, kteří se s nimi
třeba jen chtěli seznámit. K poslechu a zábavě hrála paní Marta.
 Hospoda Santov a „Srpnová noc“
Hospoda na Santově všechny srdečně zve na „Srpnovou noc s kapelou Koridor“. Celý večer
i noc se tak můţete těšit na návrat valašské legendy a hity z 80. a 90. let. Vstupné je 50 Kč.
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 Autobusový zájezd na „FLORU OLOMOUC“
V sobotu 20. srpna se konal autobusový zájezd pro občany Malé Bystřice na "Letní Floru Olomouc".
Ta probíhala jako kaţdým rokem na olomouckém výstavišti. Tentokrát byla zaměřena především
na bylinky. Flora Olomouc je vůbec největší a nejstarší zahradnický svátek v ČR. Mezi doprovodné
programy letošní výstavy patřila např. moţnost navštívení "čajovny s ochutnávkou nejrůznějších
čajů", výstava kaktusů či různé přednáškové aktivity. "Účastníci zájezdu" byli velmi spokojení,
autobus byl plný (45 obsazených míst) a výletníci vyuţili i moţnosti navštívit ZOO na Svatém
Kopečku. Obecní úřad přislíbil, ţe se do budoucna bude snaţit uspořádat další podobné akce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ
V měsíci září oslaví své narozeniny:
paní NADĚŢDA JANOUŠKOVÁ – 65 let

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

Zpravodaj 8/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. září 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

