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VALAŠSKÁ RALLY 2010 DIVÁKY PŘILÁKALA
Ve dnech 26. a 27. března 2010 se přes část naší obce jela známá motoristická soutěž Valašská Rally.
Závodníkům oba dva dny docela přálo počasí, takže podívaná stála za to. Po prvním dnu vedl Václav
Pech, jenže v sobotu díky komplikacím na jeho voze ztratil spoustu času. I to ovlivnilo závěrečné pořadí.
Z celkového vítězství se mohl radovat Pavel Valoušek, Václav Pech se umístil na druhém místě a třetí
skončil Jaromír Tarabus.
Děkujeme za bezproblémový průběh závodu v naší obci, především díky dodržování
bezpečnostních diváckých pravidel. Těšme se na další ročník této soutěže a také na Vaši účast.
Na viděnou za rok!
Lucie Škabrahová

FOTOGALERIE OBCE
Vážení spoluobčané,
v minulém díle našeho zpravodájku jsme Vás upozorňovali na zpřístupněnou kroniku naší obce
na internetových stránkách.
V dnešním zpravodájku si Vás dovolujeme upozornit na fotogalerii obce. Ta je taktéž přístupna přes
internetové stránky naší obce, přes sekci „Fotogalerie“. Postupně se zde budou objevovat a přibývat
fotografie z různých akcí v naší obci, od těch sportovních až po společenské.
V současnosti Vás můžeme pozvat na prohlídku řady fotografií z automobilových závodů, vítání občánků
z minulých let a letošního karnevalu.
Přejeme Vám mnoho krásných zážitků při prohlížení fotogalerie obce Malá Bystřice.
Světlana Hrabinová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ – INFORMAČNÍ LETÁK

NEPŘEHLÉDNĚTE
V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 24. 4. 2010 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 hod. do 9.30 hod.
Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekr.
chaty nebo chalupy v k. ú. Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady
z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly
a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory,
rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a
boty a pod.

Podnikatelé můžou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku!!!
Jelikož budou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!!!!
Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad
na požádání zdarma odvezen (tel. 571 443 570).
Termíny odvozů od občanů prostředky OÚ:
Santov – pondělí 19. 4; horní konec, Malenov - úterý 20. 4 a dolní konec - čtvrtek 22. 4. 2010
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v říjnu 2010.!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
2

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU
Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. dubna. Žádáme občany,
aby v den odvozu nachystali popelnice.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 28. května a v sobotu
29. května 2010.
Volební místnost v Malé Bystřici bude jako obvykle v zasedací místnosti obecního úřadu. Volit se bude:
 v pátek od 14:00 do 22:00 hodin
 v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební lístky doručí všem voličům obecní úřad do úterka 25. května 2010. Sady volebních lístků budou
také ve volební místnosti.
Důleţité je také to, ţe kaţdý volič musí před volební komisí prokázat svou totoţnost
platným občanským průkazem, popř. jiným dokladem.
NOVÉ PODMÍNKY POŢÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A
SPOTŘEBIČŮ PALIV
Dnem 5. dubna 2010 začala platit nová nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
V tomto nařízení jsou kromě jiného stanoveny lhůty kontrol a čistění spalinové cesty v období jednoho
roku. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel oprávnění v oboru
kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 Klub důchodců bude smaţit vajíčka
Klub důchodců v Malé Bystřici bude v pondělí 24. května 2010 pořádat na hasičské zbrojnici akci se
smažením vajíček. Přejeme jim příjemnou zábavu!
Důchodci se také pravidelně scházejí, a to každou poslední středu v měsíci v restauraci V Údolí.
 Pozor – změna! Akce dětí se přesouvá na konec měsíce
Obecní úřad upozorňuje, že akce, která se měla konat v sobotu 1. května 2010, „Slet čarodějnic“, se
přesouvá na konec měsíce května jako DĚTSKÝ DEN! Obojí, program akce i doba zahájení, bude
včas uvedeno v samostatném letáčku.
Těšíme se na Vaši účast!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny:
pan JOSEF KOVÁŘ – 86 let
paní MARIE HANULIAKOVÁ – 75 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné
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pohody
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