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VALAŠSKÁ RALLY 2011 DIVÁKY PŘILÁKALA 

Ve dnech 25. a 26. března 2011 se v našem regionu jela známá motoristická soutěž Valašská rally, 
která letos "slavila" své 30. jubileum. V sobotu 26. března se jezdci proháněli i přes část naší obce. 

Závodníkům oba dva dny docela přálo počasí, takže podívaná stála za to. Po prvním dnu vedl 
s přehledem Jan Kopecký, který si své vedení udržel až do závěrečné etapy a soutěž tak vyhrál. Velký 
boj se sváděl o druhé místo, o které se postupně přetahovali loňský vítěz Pavel Valoušek s Romanem 
Krestou. Nakonec tento souboj velmi těsně vyzněl lépe pro Krestu, na Valouška tak zbylo třetí místo. 

Děkujeme za bezproblémový průběh závodu v naší obci, především díky dodržování 
bezpečnostních diváckých pravidel. Těšíme se na další ročník této soutěže a také na Vaši účast!  

Na viděnou za rok! 

Světlana Hrabinová 

 

 

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE PŘED 66 LÉTY 

Počátkem května roku 1945 se vojska RA přibližovala od Ostravy k Rožnovu a bylo slyšet střelbu 
z těžkých zbraní a v noci i záblesky. Přes obec přelétávaly svazy amerických letadel. 11. dubna 1945 
letadla bombardovala vlakové nádraží ve Valašském Meziříčí. Bylo slyšet pískot padajících bomb. 
Při náletu bylo usmrceno několik cestujících. 

Sovětská letadla přelétávala přes obec i v noci a kdo neměl zatemněná okna, tak do nich stříleli. Jednou 
osvětlovali terén stromečkovými světlicemi, které byly na padácích, a v noci bylo světlo jako ve dne. Bylo 
nařízeno povinné zatemnění oken. U Melichaříků měli Němci dělostřelecké baterie. Z děl stříleli na 
postupující vojska RA. Při střelbě se okna otřásala a bylo vidět i vyletující granáty. 

Dne 2. května dojel do obce jako předvoj fronty oddíl 15. divize německých vojáků, která se blížila. Byli 
ubytování u Bůšů, Nováků a u Kočíbů. Vojenskou techniku měli rozmístěnou na obecní cestě. V té době 
byl vydán příděl potravin a kuřiva pro občany na měsíc dopředu. 

Dne 5. května 1945 od časného rána bylo slyšet od Valašské Bystřice střelbu z pěchotních zbraní. To 
vojáci, jejichž domovem byl Kavkaz, Povolží, Ural, Ukrajina pod vedením generála Medvěděva 
postupovali z Valašské Bystřice přes Bonkov, Grůň a Pohořelé směrem k Bůšům. Němci kryti lesem a 
křovím před nimi ustupovali. Občané z obavy před frontou měli potraviny a cennější věci poschovávány. 
Přesto o některé věci při osvobozování přišli. 
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V tento den v 9 hodin dopoledne se vojáci při postupu v obci zastavili u domku Jana Besedy č. 125 a 
velitelé po rozložení mapy hlásili vysílačkou do štábu osvobození obce Malé Bystřice. Vojáci postavili 
minomet a zahájili palbu na ustupující vojáky na silnici u Bůšů a tím zabránili zničení mostu, který chtěli 
vojáci vyhodit. Při odzbrojování německých vojáků bylo střelivo a jiný vojenský materiál naházen pod 
splav do vody. Při osvobozování obce nepřišel žádný občan o život. 

Vojáci RA postavili u Bůšů polní kuchyně a bylo vojákům vydáváno jídlo. Od Valašské Bystřice po silnici 
přijíždělo velké množství vojska a bojové techniky. K uvítání osvoboditelů přišlo mnoho občanů. Byl 
pěkný sobotní den, kvetly šeříky. Okna domů dlouho zářily do noci. Za nimi občané s nadšením 
připravovali plány pro mírový život podle svého přání a představ těch, jejichž hroby ještě nezarostly 
trávou. Partyzánské chodníky osiřely. 

Dne 8. května 1945 bylo rozpuštěno Obecní zastupitelstvo a byl utvořen pod vedením partyzána Kůrovce 
nový MNV, jejímž prvním předsedou byl zvolen Karel Hrabec, který v době války býval na Košárech č. 25. 
Za války pomáhal úřadovat starostovi Novákovi a tajemníkovi Smyčkovi. Hovořil pěti jazyky. Kancelář 
MNV byla ve škole na Santově. Svou funkci předsedy vykonával do 21. října 1945. Byl povolán do jiné 
funkce v Brně. Dalším předsedou toho dne byl zvolen Karel Macháček č. 75. 

Od těch dob uplynulo 66 let. V životě společnosti je to nepatrný zlomek. Od té doby se naše obec změnila 
k nepoznání. Výstavba nových rodinných domků, okresní silnice, požární zbrojnice, výstavba Obecního 
úřadu, autobusových čekáren, místních asfaltových komunikací a jiných akcí. 

 

Nezapomínejme na daň krve našich osvoboditelů, kteří nám přinesli svobodu, ani na ruce, které svou 
prací krásu dneška vytvářely. 

 

Ze vzpomínek 

Miroslav Záruba 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU 

Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 9. a 23. května  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

POPLATKY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZA PSY 

Do konce měsíce dubna je třeba ohradit poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy. 

V roce 2011 platí pro poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu nová vyhláška č. 1/2011. 

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2010, ale mění se pravidla pro osvobození od daně, a to 
v tom smyslu, že od daně jsou osvobozeny děti do 1 roku věku, každé třetí a druhé dítě do 18. roku věku a 
také osoby, které prokazatelně pobývají po dobu delší než 6 měsíců mimo obec. 

Osoba se může prokázat např. potvrzením o ubytování na koleji, o placení faktur na adrese v jiném městě 
či obci, potvrzením o placení nájmu atd. 

 

Do konce měsíce května je potom nutné zaplatit daň z nemovitosti. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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PŘIPOMÍNÁME - NOVÉ PODMÍNKY PROVOZU KOMÍNŮ 

Připomínáme, že od letošního ledna platí nové podmínky provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel oprávnění v oboru 
kominictví. Je nutné ji provést nejméně 1x ročně. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin 
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. 
 
Uvádíme zde kontakt na pana Machýčka, který upozornil na možnost, že v případě, že zájemců o čištění 
komínů bude v daný termín více (např. pět sousedů se domluví na jeden den), existuje možnost 
výhodnější platby pro občany (menší cestovní náklady atd.). 
 
Vladimír MACHÝČEK 
revizní technik 
Na Říce 345 
756 27 Valašská Bystřice 
TELEFON: 571 646 177 
MOBIL: 604 963 557 
 
Seznam revizních techniků komínů v celém okresu Vsetín najdete na webových stránkách obce nebo 
na Obecním úřadě. 
 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ 

Připomínáme občanům, že v sobotu 23. dubna od 8:00 hodin proběhne sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 



 
 

 

 

 Pozvánka na 6. zasedání obecního zastupitelstva 

V pátek 29. dubna se uskuteční 6. zasedání obecního zastupitelstva, a to od 17:00 hodin 
v hospodě na Santově. Program naleznete na webových stránkách obce nebo na úřední desce. 

 
 
 
 
 
 
 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN 

V měsíci květnu oslaví své narozeniny: 

 pan JOSEF KOVÁŘ – 87 let 

  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 4/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


