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OHLÉDNUTÍ ZA VALAŠSKOU RALLY 2012
Tak jako každý rok i letos se části naší obce jel XXXI. Ročník Bonver -- Valašské Rally. Start obou
etap byl na Bystřičce - pod přehradou. Jezdci poprvé projeli jednosměrkou, u Bůšů se otočili a jeli znovu
na přehradu a druhým průjezdem jednosměrky pokračovali přes Valašskou Bystřici na Santov. Podle
jezdců je tento úsek považován za jeden z nejtěžších z celé rally, avšak nedošlo po celý den k žádné
vážnější nehodě.
Konečné pořadí jezdců po sobotním průjezdu bylo: Jan Kopecký, Roman Kresta, Václav Pech.
Na startovní listině jsme mohli najít i známé valašské jezdce a to např. Mikuláštík, Kopecký (Jaroslav),
Orsák, Kašík apod. Podívaná byla skvělá, slunečné počasí a vůně benzínu přilákaly stovky lidí.
Jsme rádi za bezproblémový průběh soutěže a doufáme v další povedený ročník!

Lucie Škabrahová
Fotografie: Lucie Škabrahová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BYSTŘIČCE PŘEHRADĚ
V rámci Světového dne vody uspořádal v sobotu 24. března státní podnik Povodí Moravy Den
otevřených dveří na vybraných přehradách, mezi nimiž byla i ta nám nejbližší, přehrada na Bystřičce.
Téměř 500 lidí využilo příležitosti prohlédnout si jednotlivé objekty přehrady v doprovodu průvodců,
které jinak nejsou pro veřejnost přístupné.
Prohlídka začala nejprve v prostorách vypouštěcí věže, pokračovala přes hráz, strojovnu a novou
štolu, která byla nedávno vybudovaná v rámci nedávné rekonstrukce.
Vodní dílo Bystřička patří mezi nejstarší v České republice a v letošním roce slaví
jubilejních 100. let své existence, respektive od zavedení do provozu. Připomeňme si také
něco z historie: podnětem pro zahájení této stavby byly ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století a
původně se také počítalo s tím, že přehrada bude zásobovat vodou zamýšlený průplav Dunaj – Odra.
Výstavba probíhala v letech 1908-1912. Všechny výkopové a stavební práce byly prováděny ručně,
bez větší mechanizace. Přehrada představovala v době své výstavby vrchol vodního stavitelství.
V současnosti slouží přehrada zejména k ochraně před povodněmi a také k rekreaci. Vodní dílo
Bystřička také zasahuje do katastru obce Malá Bystřice a je jejím nejnižším bodem.
V souvislosti s významnými "narozeninami" přehrady proběhne v září tohoto roku další Den
otevřených dveří s možností prohlídky vodního díla.

Kompletní fotoreportáž naleznete ve fotogalerii obce na internetových stránkách obce. Zároveň
zde naleznete fotografie ze samotné stavby vodního díla Bystřička.

Lucie Škabrahová
Fotografie: Lucie Škabrahová
Zdroj: www.pmo.cz/cz/galerie/den-otevrenych-dveri-bystricka/
a oficiální materiály Povodí Moravy
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU
Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. května.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
DOTACE NA BUDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU
Obce Jablůnka a Malá Bystřice dostaly v rámci společného projektu na vybudování vyrozumívacího
a varovného systému dotace z fondu ŽP. Součástí je dobudování bezdrátového rozhlasu na stávajících
sloupech VO. Zlepší se tím informování občanů i v dosud rozhlasem nepokrytých lokalitách.

PRO ZÁBAVU
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY Z MINULÉHO ČÍSLA
V osmisměrce v minulém čísle zpravodájku vám mělo vyjít následující správné řešení:
Znovu zrekonstruovaná restaurace V "ÚDOLÍ".
TRADICE ŠMIGRUSTU NA MALÉ BYSTŘICI
Následující fotografie je důkazem, že i na Malé Bystřici se stále dodržují určité zvyky, především pak
tradice šmigrustu o Velikonocích. Šmigrustníkům děkujeme za jejich iniciativu a pózování :-)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN
V měsíci květnu oslaví své narozeniny:
paní JAROSLAVA SLOVÁČKOVÁ – 70 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2012.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

