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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZK A SENÁTU PARLAMENTU ČR 

Přinášíme vám kompletní informace k volbám do zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu 
ČR, které se konaly 12. a 13. října 2012, resp. 19. a 20. října 2012. Během prvního víkendu 
proběhly volby do zastupitelstva Zlínského kraje a první kolo voleb do Senátu, následující víkend byl 
určen pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. 

 

První, kdo v Malé Bystřici krátce po 14. hodině odvolil, byla v obou kolech voleb paní Ludmila Kalusová 

(foto: Imrich Štupák) 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva Zlínského kraje 

O víkendu 12. a 13. října se k volbám v Malé Bystřici vydalo 107 voličů z 272 možných. V zastupitelstvu 
Zlínského kraje by se našim občanům nejvíce líbily strany KDU-ČSL, ČSSD a ODS, které obdržely 
nejvíce hlasů. Těsně na čtvrtém místě s „bramborovou medailí“ skončila KSČM. Počty hlasů a také to, jak 
dopadly ostatní strany, si můžete zkontrolovat v naší tabulce. Volební účast v naší obci čítala 
39,34 %. 
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Jak dopadlo hlasování v celém Zlínském kraji? Voliči Zlínského kraje poslali svými hlasy 
do zastupitelstva čítajícího 45 členů zástupce těchto politických stran: Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI (získala 4 mandáty), KSČM (9 mandátů), ČSSD (12 mandátů), ODS (5 mandátů), 
Starostové a TOP 09 (5 mandátů), KDU-ČSL (10 mandátů). S velkou pravděpodobností se tak dá 
předpokládat, že současný hejtman za ČSSD MVDr. Stanislav Mišák svůj post hejtmana obhájí. 
 

 

Výsledky voleb do Senátu parlamentu České republiky 

Voliči v Malé Bystřice a v celém Zlínského kraje zároveň volili své nové senátory. V naší obci odevzdalo 
obálky v prvním kole opět 107 voličů, 2 hlasy byly bohužel neplatné. Voliči vybírali ze 6 kandidátů. Jak 
rozdělili své hlasy, můžete vidět opět přehledně v tabulce. 

S jasnou převahou vyhrál Jiří Čunek, jako druhý, ale s podstatně méně hlasy, se umístil sociální 
demokrat Jindřich Šnejdrla. V pořadí třetí byl zástupce KSČM Vladimír Místecký. 
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Jiří Čunek a Jindřich Šnejdrla obdrželi nejvíce hlasů i v celém vsetínském obvodu a postoupili tak 
do druhého kola senátních voleb konaného o týden později. Jiří Čunek byl také zároveň kandidátem 
s největším počtem obdržených hlasů ze všech volebních obvodů po ČR (kde se uskutečnily senátní 
volby) v prvním kole senátních voleb. 

Druhé kolo voleb, které se tedy konalo o víkendu 19. a 20. října, přilákalo celorepublikově daleko 
méně voličů. V naší obci z 273 voličů přišlo k volbám 67 voličů, což znamenalo volební účast 
24,54 %. I tak ale Malá Bystřice patřila k obcím, která měla nadprůměrnou volební účast jak 
ve vsetínském obvodu, tak z celorepublikového hlediska.  

 

Stejně jako u nás, i v celém obvodu Vsetín, vyhrál druhé kolo senátních voleb současný senátor Jiří 
Čunek, kterého volilo ve vsetínském obvodu 72 procent voličů. 

Naopak zklamání ve volebním obvodu Zlín oproti volbám do zastupitelstva musel zažít MVDr. Stanislav 
Mišák, kterého porazil s celkovým počtem 66 % hlasů ve své premiéře coby kandidát na senátora Tomio 
Okamura, který záhy na to ohlásil také svou kandidaturu na Hrad (prezidentské volby se uskuteční 
v lednu příštího roku). 

Světlana Hrabinová 

 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PARTR RALLY VSETÍN 2012 

V neděli 21. října proběhl již IX. ročník Partr Rally Vsetín 2012. Tento závod je součástí závodů 
o Pohár České republiky v rally. 

Start první erzety byl v místní části Santov-Pohořelé, dále závodníci projeli Valašskou Bystřicí a 
Velkou Lhotou, kde měli také cíl. Takto se jela ještě erzeta třetí a pátá. Zbývající se odjely z Vesníku 
do Růžďky a také přes Dušnou. Na startovní listině se objevilo zhruba přes 100 závodních posádek, 
ty nejznámější jsou např.: Tlusťák, Tomaštík, Jakeš, Mikuláštík, Petružela apod. Do první trojice 
nejlepších jezdců se dostali: Tlusťák, Tomaštík, Jakeš. 

Za zmínku stojí také nehoda vsetínského jezdce Pešla, který svou jízdu dokončil kousek před Hospodou 
na Santově (viz foto). Fotografie naleznete na internetových stránkách obce. 

Jsme rádi, že soutěž proběhla bez větších komplikací a přilákala tolik diváků a budeme se 
těšit třeba na další setkání u motosportu! 

 

 

 

Lucie Škabrahová 

Fotografie: Lucie Škabrahová 
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ 

Připomínáme občanům, že v sobotu 27. října 2012 proběhne u budovy Obecního úřadu 
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, a to v době od 8:00-9:00 hodin. Bližší informace jsou 
vyvěšeny na internetových stránkách a úřední desce. 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU 

Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. listopadu.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

RESTAURACE V ÚDOLÍ HLEDÁ NOVÉHO NÁJEMNÍKA 

Poslední prosincový den, Silvestr, bude posledním dnem současných provozovatelů v Restauraci V Údolí. 
Stávající provozovatelé se rozhodli podat na Obecní úřad Malá Bystřice výpověď. Závěrečná akce tak 
bude „Rozlučkový Silvestr“. Na vědomí se tedy dává, že od začátku roku 2013 bude Restaurace V Údolí 
k dispozici pro případné nové provozovatele.  

Zájemci, kteří by projevili zájem znovu uvést do chodu Restauraci V Údolí a spolupracovat 
s obecním úřadem, se můžou o bližší informace zajímat přímo na Obecním úřadě v Malé Bystřici (tel. 
571 443 570, email: malabystrice@iol.cz)  

 
 

 
 
 
DŮCHODCI SE LOUČILI S LÉTEM 

Uveřejňujeme foto našich důchodců, kteří se na jednom ze svých pravidelných setkání „loučili s létem“. 
Setkání proběhlo v sále hasičské zbrojnice v Malé Bystřici. 

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Ludmile Žákové. Ostatní fotografie jsou umístěné 
na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

mailto:malabystrice@iol.cz
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Rakouské město Vídeň je již proslulé svými předvánočními trhy, které začínají vždy již od poloviny listopadu. 
Vídeňský trh neboli Christkindlmarkt je typický svou nenapodobitelnou atmosférou dotvářenou směsicí 
nejrůznějších vůní linoucích se ze stánků a tisíci barevných žárovek všude kolem.  

Asi nejznámější a turisty nejvyhledávanější je Christkindlmarkt před vídeňskou radnicí. Nedaleko odtud, také 
v blízkosti centra, je také hojně vyhledávaný trh na Maria Theresien-Platz (poznáte podle velké sochy Marie 
Terezie). K trhu samozřejmě patří horký punč. Klasikou je punč pomerančový, jablečný či z lesních plodů. 
Rozhodně se vyplatí vyzkoušet také třeba s mandlemi či se zázvorem. A pokud se vám hrníček zalíbí, můžete si 
jej nechat jako praktický suvenýr z cesty. 

Když vás přepadne hlad nebo dohoní mlsná, máte na výběr s velké škály možností. K vánočním trhům patří 
rozhodně kaštany, tzv. maroni, nebo pečené brambory, které určitě seženete na každém rohu.  Pokud byste 
radši něco vydatnějšího, dejte si rakouskou specialitu – Käsakrainer, což je velká sýrová klobása nakrájená 
na plátky nebo v obřím hotdogu.  A jakou sladkou tečku si pak můžete dát třeba ohromnou koblihu, perníkové 
srdce či jablko v karamelu. Samozřejmě si můžete dát i něco v klidu a využít pestrou nabídku nejrůznějších 
místních restaurací.  

Program zájezdu:  
V časných ranních hodinách odjezd z nástupních míst přes Mikulov do Vídně. Následuje prohlídka Vídně 
s průvodcem:  Hundertwasserhaus, areál Belvederu, Maria – Terezien Platz, Parlament, radnice, Burgtheater, 
Volksgarten, Hofburg, pěší zóna, Kartner Strasse, Sachrova cukrárna, Opera. Individuální volno. Ve večerních 
hodinách odjezd zpět do ČR. 

 
Odjezd z Malé Bystřice (nástupní místa budou upřesněna) je naplánován na 5:00 hodin. Návrat 
kolem 22:00-22:30 hodin. 
 V ceně je zahrnuto: doprava, průvodce a cestovní pojištění 30,-Kč. Pojištění všem hromadně 
zajistí pí. Zezulková. 

 

Kdo má zájem navštívit předvánoční Vídeň, ať se nahlásí 

nejpozději do 4. 11. 2012 (neděle) 

pí. Radce Zezulkové (tel. číslo: 602 557 776)! Ta poskytne také všechny další 
případné informace. 

   
 
 

 



 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny: 

paní MARIE VRÁBLOVÁ – 88 let 

 

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

 

 

 

 

OPUSTILI NÁS… 

 

Ve středu 26. září nás navždy opustil ve věku 77 let 
vážený pan Ján Hanuliak.  

S panem Hanuliakem jsme se rozloučili v sobotu 
29. září u něj doma, v Malé Bystřici. 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a 
upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 

V pátek 5. října nás navždy opustil ve věku 86 let vážený 
pan Miroslav Kočíb.  

S panem Kočíbem jsme se rozloučili ve čtvrtek 11. října 
ve Vsetíně. 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a 
upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 

 

 
Zpravodaj 10/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2012.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


