
1 
 

 
 
 
 

 
 

VALAŠSKÁ RALLY 2011 

I letos si se koná přes naši obec 
jeden z automobilových závodů. 
Jedná se o tradiční, letos výroční 
30. ročník Valašské rally. 

Naší obcí projedou postupně 
závodníci jen v sobotu 
26. března 2011 a to trasou: 
Velká Lhota – Bystřička – Velká 
Lhota – Val. Bystřice – Santov – 
Malá Bystřice – Dušná – Horní 
Jasenka – Vesník.  

Cesta bude uzavřena od 13.15 
zhruba do 17.45 hod. 

První průjezd je plánován na 14.25 
do 15.30 hod. a 2. průjezd na 15.53 
do 17.10 hod. Na startovní listině je 
přihlášeno přes 60 jezdců. 

Upozornění: 

Obyvatelé osad a částí, které jsou 
v prostoru rychlostní zkoušky, 
mohou od organizátora rally 
obdržet označení na vozidlo k 
zajištění možnosti průjezdu 
mimo dobu konání rychlostní 
zkoušky k nezbytným úkonům a 
zajištění své činnosti. 

Prosíme vás, abyste z důvodu výše 
uvedených omezení v dopravě 
přiměřeně přizpůsobili své aktivity 
a činnost ve své obci. 

Žádáme vás, abyste v uvedeném čase nepouštěli své děti bez dozoru do blízkosti tratě rychlostní zkoušky 
a domácí zvířata zabezpečili tak, aby se nemohla dostat do prostoru tratě rychlostní zkoušky. 

Při návštěvě rally sportu a podobných závodů je potřeba dbát hlavně na svou bezpečnost!!! 

Lucie Škabrahová 
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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 23. 4. 2011 u budovy 
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 hod. do 9.00 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, 731 681 099 nebo 734 522 279).  
Termíny odvozů od občanů prostředky OÚ:  

Santov – pondělí 18. 4; horní konec, Malenov - úterý 19. 4 a dolní konec - středa 20. 4. 2011 
 

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v říjnu 2011!!! 

 
Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, 

střešní krytina apod.) nebude sbírán. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU 

Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 26. dubna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ 

V obci Malá Bystřice proběhne dne 6. dubna 2011, to je ve středu, povinné očkování psů a koček proti 
vzteklině. 

Harmonogram očkování: 

 Malenov ………. 17:00 hod. 
 Santov …………. 17:30 hod. 
 U Kočíbů ……… 18:00 hod. 
 V Údolí ………… 18:30 hod. 
 U Bušů ………… 18:45 hod. 

Cena za očkování je 100,- Kč. Podle požadavků majitele je možnost provést vakcinaci i proti jiným 
onemocněním, odčervení a další. 

 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 

Upozorňujeme občany, že rozhodným okamžikem pro sčítání lidu, domů a bytů v tomto roce bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011.  

Co to znamená? 

Informace se do sčítacích formulářů vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik. Např. pokud se 
miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba 
toto do sčítání uvést. 

Dne 26. března je pak možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, tato možnost končí 
14. dubna 2011. 

Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý 
dům určený k bydlení jeden domovní list. 

Pokud máte zájem, podrobné informace také naleznete na oficiálních internetových stránkách 
www.scitani.cz.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN 

V měsíci dubnu oslaví své narozeniny: 

 pan JAROMÍR ZAJÍČEK – 82 let 

 pan JIŘÍ JANOUŠEK – 65 let 

 pan KAREL SLOVÁČEK – 70 let 

 

 

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

 

 

 

 

OPUSTILI NÁS… 

 

V sobotu 26. února nás navždy opustil ve věku 86 let vážený pan  
Josef Mikel. S panem Miklem jsme se rozloučili v pátek 4. března 
v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici. 

 

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast. 

 
 
 
  

 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 3/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2011.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


