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PROBĚHL PÁTÝ ROČNÍK FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ MEZI ŽENATÝMI A SVOBODNÝMI
V sobotu 26. července proběhl na místním hřišti již pátý ročník tradičního fotbalového utkání
mezi ženatými a svobodnými. Toto „malé jubileum“ se neslo jako vždy v duchu dobré a sportovní
nálady a nebylo nouze o zajímavé okamžiky. Utkání, které se hrálo na tři třetiny (každá po 30 minutách),
nakonec po penaltovém rozstřelu vyhráli ženatí, a to výsledkem 3:2.
První třetina byla z pohledu diváka určitě nejnapínavější a nejzajímavější, jelikož padly hned tři góly.
Do vedení se dostali svobodní zásluhou Ondřeje Šrámka, nicméně ženatým se podařilo průběžné skóre
otočit na svou stranu. Nejdříve vyrovnal Tomáš Ptáček a do vedení poslal ženaté Radek Machálek.
Ve druhé třetině se svobodní snažili vyrovnat, a tak musel svou šikovnost několikrát předvést brankář
ženatých Ladislav Kočíb. Na střelu Tomáše Petrůska ovšem nestačil a bylo srovnáno.
Nerozhodný stav vydržel i v poslední třetině, proto přišly na řadu penalty. V nich byli šikovnější a
úspěšnější ženatí, kteří nakonec utkání vyhráli. Bylo to jejich druhé vítězství v řadě a třetí celkově.
Zajímavostí je, že první ročník těchto fotbalových utkání vyhráli právě ženatí, a to rovněž na penalty se
stejným výsledkem.
Velké poděkování patří všem organizátorům, fanouškům a fanynkám a také rozhodčímu Miroslavu
Kubjátovi z Valašské Bystřice. Nemalé poděkování pak směřuje k DJ Tomimu, který se postaral
o pozápasovou zábavu. Vítěznému družstvu za redakci zpravodaje gratulujeme a těšíme se na
další ročník této příjemné podívané!
Tým ženatých: Ladislav Kočíb, Jakub Kubját, Ondřej Tomečka, Milan Marák, Radek Kotrla, Tomáš
Ptáček, Jaromír Konvičný, Pavel Březovják, Radek Pojer, Radek Machálek a Milan Žák.
Tým svobodných: Lukáš Krátký, Petr Pohořelský, Jaroslav Pohořelský, Jaroslav Petrůsek, Marek
Petrůsek, Zbyněk Mikel, Tomáš Petrůsek, Pavel Petrůsek, Ondřej Šrámek, Tomáš Novosád, Kryštof
Ptáček, Tomáš Kotrla, Radim Talaš, Jakub Bělaška, Vladimír Kočib a Zdeněk Novosád.
Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Světlana Hrabinová
Fotografie: Světlana Hrabinová
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FOTOGRAFIE Z TÉTO AKCE
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VESNICÍ ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE JSOU KATEŘINICE
V měsíci květnu proběhlo v budově krajského úřadu ve Zlíně vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice roku
2014“. Nejvyššího ocenění v našem kraji dosáhla obec Kateřinice. Obec Kateřinice byla
do soutěže přihlášena teprve podruhé. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 306 obcí z celé České
republiky a v rámci Zlínského kraje to bylo 14 obcí – Bohuslavice nad Vláří, Březnice, Podhradí,
Pohořelice, Rudimov, Hošťálková, Kateřinice, Kunovice, Babice, Bánov, Košíky, Modrá, Pitím a
Kyselovice. Tyto obce navštívila v období mezi 13.–16. květnem 2014 hodnotitelská komise.
Soutěž Vesnice roku je vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu
venkova a Svazem měst a obcí, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta, Asociací krajů, Ministerstvem
zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením České
republiky. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti
na vývoji svého domova, podporovat rozmanitost a pestrost tvorby programů obnovy vesnic a
seznámit širokou veřejnost s významem venkova.
Kromě Kateřinic, které dostaly ocenění zlatá stuha, byly oceněny další obce:





2. místo: obec Bánov – modrá stuha
3. místo: obec Hošťálková – oranžová stuha
4. místo: obec Modrá – zelená stuha
5. místo: obec Babice

Další jednotlivá ocenění:











diplom za kroniku: obec Březnice
diplom za moderní knihovnické a informační služby: obec Bohuslavice nad Vláří
diplom za rozvíjení lidových tradic: obec Kyselovice
diplom za péči o květinovou výzdobu obce: obec Babice
diplom Zlatá cihla (kategorie A): obec Hošťálková – Venkovská usedlost č. p. 16
diplom Zlatá cihla (kategorie B): obec Podhradí – Hasičská zbrojnice
diplom Zlatá cihla (kategorie C): obec Modrá – Areál Živá voda
cena naděje pro živý venkov: obec Pitín
osobnost Programu obnovy venkova ve ZK: Jaroslav Němeček – starosta obce Pohořelice
(za záchranu obnovu areálu v obci)
osobnost Programu obnovy venkova ve ZK: Kateřina Ondrová – knihovnice obce Košíky
(za rozvoj kulturního a společenského života v obci)
Lucie Škabrahová
Zdroj: http://kr-zlinsky.cz

RODÁCI Z MALÉ BYSTŘICE JAKO LEGIONÁŘI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce si připomínáme významné výročí – 100. let od začátku první světové války. V souvislosti
s tímto výročím bychom chtěli připomenout, že řada občanů naší obce byla v době první světové války
příslušníky Československých legií. Ty byly vojenskými jednotkami, které vznikaly v období 1. světové
války ve státech dohody jako „ozbrojená moc československého zahraničního odboje“ a představovaly
úsilí o vznik prvního samostatného státu Čechů a Slováků.
V řadách těchto vojenských útvarů, které působily na území Ruska, Francie a Itálie, bylo více než 1 600
vlastenců pocházejících z obcí dnešního okresu Vsetín. Svou účastí v legiích přispěli a
napomohli ke vzniku pojmu „československé vlastenectví“. Do legií vstupovali s vědomím, že v případě
zajetí rakousko-uherským nebo německým vojskem jim hrozí jistý ortel smrti.
Mezi tyto legionáře patřili:





Jaroslav Fiurášek (*1895) – učitel v Malé Bystřici; ruská legie
Jan Fojtík (*1895) – Malá Bystřice 116 (Santov); ruská legie
František Fůsek (*1896) – Malá Bystřice 46; ruská legie
Jan Košárek (*1894) – Malá Bystřice 95 (U Šášů); ruská legie
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Michal Kučerka (*1888) – Malá Bystřice 75; ruská legie
Josef Macháček (*1880) – Malá Bystřice 69; ruská legie
Jan Novák (*1896) – Malá Bystřice 20; italská legie
Josef Novosád (*1895) – Malá Bystřice 44; italská legie
Rudolf Pohořelský (*1886) – Malá Bystřice 34; italská legie
František Polášek (*1897) – Malá Bystřice 68; italská legie
Jan Románek (*1886) – Malá Bystřice 54; italská legie
Ludvík Řehánek (*1897) – Malá Bystřice 14; italská legie
Jan Sedláček (*1889) – Malá Bystřice 45; ruská legie
Josef Videcký (*1874) – Malá Bystřice 6; ruská legie
Jan Zezulčík (*1894) – Malá Bystřice 65; ruská legie

Příspěvek byl vytvořen na základě publikace „Českoslovenští legionáři 1914–1920: rodáci a
občané okresu Vsetín“, kterou sepsali Ladislav Baletka a Zdeněk Pomkla a vydal Státní okresní archiv
Vsetín v roce 2001. V případě zájmu je publikace dostupná v naší obecní knihovně.
Světlana Hrabinová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. září.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
NÁSLEDKY BLESKOVÉ POVODNĚ
V neděli 6. července postihla v odpoledních hodinách katastr obce vlivem prudké bouřky blesková
povodeň. V malém časovém úseku vystoupala hladina v potoce Malá Bystřička až na úroveň 1,01 metru,
což znamená dosažení 1. stupně povodňové aktivity. Půda na řadě míst nestačila absorbovat množství
spadlé vody a ta si tedy hledala náhradní koryta. Na místní komunikaci Malenov – Baránky došlo
k poškození svršku v délce cca 700 metrů. Škoda je odhadnuta na 400 000 Kč.

KONTEJNER NA SBĚR ODĚVŮ, OBUVI A TEXTILU
V průběhu měsíců září a října by měl u budovy obecního úřadu stát nový kontejner určený ke sběru
oděvů, obuvi a textilu. Odložené věci budou dále přetříděny a použity k humanitárním účelům.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ANENSKÉ POSEZENÍ NA SANTOVĚ
V sobotu 26. července proběhlo příjemné anenské odpoledne u cimbálu na Santově. K poslechu,
zpěvu a zábavě hrála muzika „Šmykňa“. Za fotografii děkujeme panu Hašpicovi.

PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Jak se již stalo zvykem, každá poslední středa v měsíci patří našim důchodcům. Nejinak tomu bylo ani
v poslední červencové středě, kdy si naši důchodci užili příjemné odpoledne. Za fotografie děkujeme
manželům Junkovým.
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Báseň od jednoho z našich milých přispěvatelů, která vzniklá na tomto setkání,
uveřejňujeme níže. Děkujeme!
Uprostřed léta sešla se hrstka důchodců v hasičárně,
stále nás ubývá, máme to marné.
Už to není, jak kdysi bývalo,
po první štamprli už se aj zpívalo.
Teď se jen červené s bílým míchá
a stále častěji drží se minuta ticha.
Má vůbec šanci důchodce, který ještě žije,
aby ho něco vytrhlo z té letargie?
Ano má – občas někdo nějaké výročí slaví
a důchodci sú potměšilí a hraví.
Dejme teď slovo Martínkovi, ať něco praví.
A když už to bílé s červeným míchá,
tak to se smíchem chytnem za břicha.
A kdyby mu eště přizvukovaly roby z horního konce,
znělo by nám to jak kravské zvonce.
A tak nám nezbývá než se na sebe upřeně dívat,
na Martě teď závisí, jestli se ešče kdy bude zpívat.
A tak po dešti v tom svěžím vánku,
složili sme se jí aspoň na tatranku.
A tak se rozejděme pěkně ve smíru,
stejně už neuděláme do světa díru.
F. L. Věk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ
V měsíci září oslaví své narozeniny:
paní ANASTAZIE ŠPANIHELOVÁ – 82 let
paní MARIE VALOVÁ – 70 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
Ve čtvrtek 14. srpna nás navždy opustila ve věku 79 let vážená
paní Zdeňka Křenková. Rozloučili jsme se s ní v úterý
19. srpna v evangelickém kostele ve Velké Lhotě.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 8/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. září 2014.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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