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ZLÍNSKÝ KRAJ OCEŇOVAL NEJLEPŠÍ KNIHOVNY A KNIHOVNÍKY ROKU 2014 

Ve čtvrtek 16. října proběhlo v prostorách Baťova mrakodrapu ve Zlíně ocenění nejlepších 
knihoven a knihovníhů za rok 2014. Slavnostní ceremoniál proběhl za přítomnosti radního pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Ladislava Kryštofa, který nad akcí převzal záštitu. Celou 
akci pořádal Zlínský kraj společně s Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. 

Soutěž byla vyhlášena letos v dubnu a do termínu uzávěrky se sešlo celkem 18 nominací. Hodnotily 
se především statistické ukazatele, vzhled knihoven, péče o knihovní fond i mimořádné aktivity. 

Titulem „Knihovna roku 2014 Zlínského kraje“ se mohou nyní pyšnit čtyři knihovny (každá 
byla vybrána z jednoho okresu): Městská knihovna Hulín (okres Kroměříž), Místní knihovna 
v Modré (okres Uherské Hradiště), Obecní knihovna Horní Lideč (okres Vsetín) a Městská 
knihovna ve Slušovicích (okres Zlín). 

Kromě těchto ocenění byli ocenění i samotní knihovníci. Mimo jiných byla za svou práci 
v knihovně oceněna i paní Radmila Novosadová z naší obce, které bylo předáno zvláštní 
ocenění radního pro kulturu za dlouhodobou vynikající práci v Obecní knihovně v Malé 
Bystřici a které k tomuto ocenění gratulujeme! 

 

 

Světlana Hrabinová 

zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz/ 
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VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V OBCI MALÁ BYSTŘICE 

Přinášíme vám výsledky podzimních voleb do zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 10. a 
11. října 2014, a informace především o tom, jak volby dopadly v naší obci. 

Volební účast se v České republice se zastavila na necelých 45 % (44,46 %). Do jednotlivých 
zastupitelstev bylo zvoleno celkem 62 121 zastupitel. Největší úspěch ve volbách zaznamenali 
jednotliví nezávislí kandidáti, resp. sdružení nezávislých kandidátů. Za nimi následovali kandidáti 
politického hnutí ANO 2011 a ČSSD. 

Jak se volilo v Malé Bystřici? 

Okres Vsetín byl na tom s volební účastí velmi podobně, k volbám přišlo 47,9 % voličů. Volební 
účast v naší obci ovšem výrazně překročila účast celorepublikovou i tu okresní. K volbám přišlo 
187 voličů (z 263 možných), což znamená 71% volební účast (konkrétně 71,10 %). V okresu 
Vsetín se jednalo o 3. nejvyšší volební účast, lépe na tom byla pouze Oznice (80,98 %), která má 
v každých volbách velmi vysokou volební účast, a Študlov (71,43 %). 

 

Krátce po otevření volební místnosti odvolila paní Božena Novosádová (vlevo), naopak  
posledním voličem v naší obci byla paní Radomíra Zezulková (vpravo) 

Voliči v obci mohli vybírat ze dvou kandidátních listin: Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec 
krásnější a nezávislý kandidát Petr Novosád. V přiložené tabulce lze vidět rozdělení počtu hlasů. 
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Jména nově zvolených zastupitelů a počet obdržených hlasů vám přinášíme v následující tabulce. 
Nově zvoleným zastupitelem s nejvyšším počtem hlasů se stal Radek Kotrla. 

 

Světlana Hrabinová 

 

CABSKÉ JEZERO BEZ VODY 

Cabské jezero neboli místní rybník zvaný Sedlo prochází již dlouho očekávanými opravami, a to 
kvůli špatnému technickému stavu. Oprava probíhá pod vedením Lesů České republiky. Při této 
příležitosti ochránci přírody přemístili z jezera stovky chráněných škeblí a raků, kterým by zde 
jinak hrozilo uhynutí. 

V současné době na jezeře pracuje těžká technika. Podle slov mluvčího Lesů ČR Zbyňka Boublíka se 
těží nánosy v takovém množství, které je odsouhlaseno ochránci přírody. Následně má být 
zabudováno nové výpustní zařízení a nová hráz, včetně kamenné dlažby zpevněného 
bezpečnostního přelivu. Této přestavbě jezera předcházelo vytvoření projektové dokumentace, 
biologický průzkum a zejména získat potřebná povolení.  

V Cabském jezírku se nachází několik chráněných živočichů, a to např. kuňka žlutobřichá, čolek 
karpatský, čolek horský či ropucha obecná. Dále se zde v hojném počtu vyskytují raci říční a také 
škeble. Přesun těchto živočichů měli na starosti členové Českého svazu ochránců přírody 
z Valašského Meziříčí.  

Uhynutí následkem vysušení hrozilo více jak stovce živočichů. Podobnou zkušenost se záchranou 
živočichů mají ochránci z doby před deseti lety, kdy se vypouštěla přehrada Bystřička.  

Opětovné napuštění jezera je naplánováno začátkem jara příštího roku 2015. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: http://valassky.denik.cz  

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU 

Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 3. a 17. listopadu.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://valassky.denik.cz/zpravy_region/cabske-jezero-dostane-novou-hraz-a-vypust-20140902.html
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PODZIMNÍ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI NA SANTOVĚ 

V sobotu 27. září proběhly na Santově podzimní ovčácké slavnosti. Děkujeme panu Hašpicovi, 
který si opět vzpomněl a zaslal nám hezkou připomínku toho, že i za škaredého a nepříznivého 
počasí si lze užít spoustu podívané a zábavy. 

 

 

KINO VATRA PROMÍTÁ KLASIKU 

Vsetínské kino Vatra spustilo v říjnu nový projekt, který je nazván „Klasika v kině Vatra“. 
V rámci projektu budou promítány záznamy a přímé přenosy opery, baletu a koncertů vážné 
hudby z nejslavnějších světových scén. Každý přenos či záznam je snímán velkým množstvím 
kamer, divák tak uvidí slavné interprety z různých úhlů a detailů. Chybět nebudou ani pohledy 
do zákulisí a zázemí. Opery v cizích jazycích jsou doprovázeny českými titulky. 

Sezona 2014/2015 byla zahájena v sobotu 4. října promítáním záznamu opery Antonína Dvořáka 
„Rusalka“, který byl vytvořen v Metropolitní opeře v New Yorku. V hlavní roli září slavná Renée 
Fleming. 

Následně se diváci a návštěvníci mohou těšit na přímé přenosy odpoledních koncertů České 
filharmonie z Rudolfina. Zazní Dvořákova symfonie „Z nového světa“ a Rybova „Česká mše 
vánoční“.  

Náročné diváky určitě potěší opera „Don Giovanni“ od Mozarta ze Salzburgského festivalu a 
Verdiho „Síla osudu“ z Bavorské státní opery. Milovníci baletu si rovněž přijdou na své: v podání 
Královského baletu v Londýně uvidí „Labutí jezero“ a „Romeo a Julie“. 

Podrobné informace lze najít na webových stránkách www.kinovatra.cz.  

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

http://www.kinovatra.cz/
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE VRÁBLOVÁ – 90 let 

 pan BEDŘICH ŠPANIHEL – 81 let 

  

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj 10/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2014.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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