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VELIKONOČNÍ JARMARK NA SANTOVĚ 

Do příjemné velikonoční atmosféry jsme se mohli přijít naladit v sobotu 19. března na Santov, kde 
se konal již tradiční velikonoční jarmark. Návštěvníci zde mohli zakoupit různé velikonoční ozdoby, 
rukodělné výrobky či lahodné domácí delikaty. Znovu jsme se tak mohli přesvědčit, že existuje 
hodně šikovných lidí, kteří dovedou svou zručností zaujmout a často i potěšit. Akci přálo i slunečné 
počasí. Ze Santova tak byla krásná viditelnost po okolních kopcích, což určitě mnohým doplnilo 
zážitky z prožitého dne. 

Kompletní fotoreportáž od pana Hašpici naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

Lucie Škabrahová a Adolf Hašpica (text) 

Adolf Hašpica (fotografie) 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU 

Odvoz popelnic v dubnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18. dubna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ 

Obecní úřad oznamuje, že povinné očkování psů a koček proti vzteklině se v naší obci uskuteční 
v sobotu 2. dubna 2016. Místa očkování jsou následující: 

 Malenov (točna)  od 16:15 hod. 

 Santov (u rest.)  od 16:45 hod. 

 U Kočíbů (parkoviště) od 17:15 hod. 

 V Údolí (parkoviště)  od 17:30 hod. 

 U Bušů (aut. zastávka) od 17:45 hod. 

Cena za jedno očkování je 150 Kč. 

Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkazy. 

 

INFORMACE K VALAŠSKÉ RALLY 2016 

Ve dnech 15. a 16. dubna se bude konat 35. ročník Valašské rally. V sobotu 16. dubna bude v části 
naší obce uzavřena komunikace. Trasa rychlostní zkoušky povede od bývalého JZD Bystřička, 
pokračovat bude podél přehrady Bystřička přes křižovatku U Bušů a dále na Valašskou Bystřici. 

 

UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU BYSTŘIČKA 

Po dobu uzavírky platí následující: 

 termín uzavírky: 1. dubna až 7. dubna 2016, 

 během uzavírky dojde k rekonstrukci přejezdu, 

 autobusová linka dojede po točnu v obci Bystřička, bude zbudován provizorní přechod pro 
chodce, kteří přejdou na druhou stranu přejezdu; zde bude druhý autobus, 

 objízdná trasa je vedena: 

o od Valašského Meziříčí pro vozidla nad 3,5t přes Podlesí, kolem přehrady, 

o od Vsetína přes Dušnou, kolem přehrady, 

 osobní automobily pojedou bezprostředně před přejezdem kolem trati a přes „Vaňkův“ 
kopec. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Prosíme všechny zájemce, aby nečekali na poslední chvíli, ale aby se co nejdříve přihlásili na 
obecním úřadě. Místa v autobuse se postupně plní. Jelikož bude mít obec k dispozici vlastní 
autobus, je potřeba objednat „správnou“ velikost . Tak neváhejte a nepropásněte možnost vyrazit 
za poznáním. 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN 

V měsíci dubnu oslaví své narozeniny: 

 pan JIŘÍ JANOUŠEK – 70 let 

 pan JOSEF PETRUŽELA – 65 let 

 pan KAREL SLOVÁČEK – 75 let 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpravodaj 3/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2016.  www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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