
 
 
 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO SBÍRKY VÍČEK! 

Sbírka víček pro děti ze Základní a mateřské školy Turkmenské ve Vsetíně byla minulým 
měsícem ukončena. Víček se nasbíralo poměrně hodně, proto vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili, 
patří velké díky! A to nejen od nás, ale také přímo od dětí a zaměstnanců školy! Se školou jsme nadále 
v kontaktu a po zakoupení patřičných pomůcek vás budeme dále informovat, čemu víčka dopomohly. 

 

Lucie Škabrahová 

 

WURTH PARTR RALLY VSETÍN V ROCE 2013 

I letos přes se přes našI obec jela známá podzimní Wurth partr rally Vsetín, a to v sobotu 19. října. 
Trasa byla trochu pozměněna a pod názvem RZ Bystřička se startovalo v dolní části obce, dále jezdci 
pokračovali na Bystřičku přehradu a jednosměrkou do Valašské Bystřice. Jelikož vyšlo i dobré počasí, 
závody určitě stály za to!  

Na fotografii je uveden jezdec Miroslav Jakeš, který právě na RZ Bystřička dosahoval skvělých 
výsledků! 

 

 

Lucie Škabrahová 

Fotografie: Lucie Škabrahová 
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OVČÁCKÉ SLAVNOSTI JEŠTĚ JEDNOU 

V minulém čísle zpravodajku jsme vás informovali o nádherné akci, která se tou dobou konala 
na Santově, a to o Ovčáckých slavnostech. 

Jako malou připomínku této vydařené akce přinášíme ještě jednu fotografii od pana Hašpici, 
kterému opět děkujeme, že na nás myslí a je našim pravidelným přispěvatelem! 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU 

Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18. listopadu.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

DOKONČENÍ PRACÍ NA VYBUDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU 

Probíhají dokončovací práce na vybudování bezdrátového rozhlasu. Hlášení by mělo být slyšet téměř 
v celé obci. Nové tlampače jsou rozmístěny na sloupech veřejného osvětlení a jsou napájeny z baterií, 
které se samy nabíjí, když svítí světla veřejného osvětlení, přičemž minimální doba nabíjení je 5 hodin. 

 

OPRAVA MK K NEŘÁDŮM 

Jelikož bylo provedeno vyztužení mostovky v lokalitě U Pavlů, bylo této skutečnosti využito a byla 
opravena místní komunikace K Neřádům firmou TS VM. Cena je 55 000 Kč. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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VYPÍNÁNÍ ELEKTŘINY V ŘÍJNU A LISTOPADU 

 

 
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Starosta obce Malá Bystřice podle § 15, odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., O volbách do Poslanecké 
sněmovny PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

oznamuje: 
 

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice pro voliče bydlící v obci Malá Bystřice 
 

3. Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem). 
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který 
hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Dne 16. října proběhlo v Restauraci U Pernických závěrečné sezení vlastníků pozemků a 
vyhotovitelů projektu komplexních pozemkových úprav. Vlastníci byli seznámeni s dalším 
postupem (zápis do KN, nová daňová přiznání, vytyčení hranic atd.). Konečně tedy vznikne mapa, která 
bude jasně vymezovat držbu, a to s přesností na 2–3 cm, zaniknou různé podružné evidence a sjednotí se 
mapové podklady. Do KPÚ se zapojilo více než 90 % vlastníků pozemků na katastru obce Malá Bystřice. 

Součástí KPÚ je i budování společných zařízení, pod čímž se skrývá budování příjezdu 
k pozemkům a opravy stávající sítě MK tak, aby byly všechny pozemky v obci přístupné 
po sjízdných cestách. V KPÚ je na tyto akce plánováno několik desítek milionů korun. 

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 

Na obecním úřadě je k nahlédnutí nový územní plán. 

 

VYBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ U MALENŮ 

Pracovníci obce provedli v lokalitě U Malenů zatrubnění části příkopy a v souvislosti s tím i vybudování 
kanalizačních vpustí. Součástí této akce je i přemístění překážejícího kovového sloupu a rozšíření 
veřejného osvětlení do serpentiny pod č. p. 59 a 48. 

 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE VRÁBLOVÁ – 89 let 

paní ŽOFIE ŠKABRAHOVÁ – 75 let 

pan BEDŘICH ŠPANIHEL – 80 let  

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpravodaj 10/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2013.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


