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VELIKONOČNÍ TURNAJ V PING-PONGU 

Turnaj v ping-pongu místních sportovců proběhl v sobotu 19. dubna od 17:00 hodin v Restauraci 
V Údolí. Po pravidelných trénincích byli všichni v té správné formě. Hráči byli rozděleni do dvou skupin. 
Mladší účastníci hráli proti sobě ve skupině junioři a ti starší – zkušenější – hráli mezi dospělými.  

V juniorech bylo pouze 5 účastníků, na 3. místě se umístil Tomáš Šrámek, 2. místo si vybojoval Pavel 
Petrůsek a turnaj v této kategorii vyhrál Tomáš Petrůsek.  

Skupina dospělých měla více účastníků, proto se hrálo i více kol. Do semifinále ze všech zúčastněných 
postoupili: Petr Pohořelský, Vladimír Kočíb, Milan Petrůsek a Jaroslav Petrůsek. V boji o 3. místo vyhrál 
Petr Pohořelský a po finálovém zápase se stal absolutním vítězem Jaroslav Petrůsek s výsledkem 
2:1 proti soupeři Vladimíru Kočíbovi. Hlavní cenu, skleněnou vázu, však nedostal vítěz, ale 
paradoxně ten, který byl první, ale od konce. Vyhrál ji Radek Kotrla.  

Velké poděkování patří organizátorům, kteří se postarali o organizaci této akce, především Marku 
Petrůskovi a Lucce Jaklové. 

Všem zúčastněným bych za organizátory poděkovala za účast a umístěným gratulujeme! 

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

Absolutní vítěz turnaje Jaroslav Petrůsek (vlevo) a vítěz  
hlavní ceny, skleněné vázy, Radek Kotrla (vpravo)  

 

Lucie Škabrahová 
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VÝSTAVA – 60 LET VÝROBY DŮLNÍCH ROZBUŠEK VE VSETÍNĚ 

Muzeum regionu Valašsko a Austin Detonator s. r. o. připravili pro návštěvníky Zámku Vsetín výstavu 
mapující historii výroby rozbušek ve Vsetíně. Výstava v prostorách zámku potrvá až do 30. dubna. 

Můžete si zde prohlédnout původní stroje a vybavení vsetínské Zbrojovky sloužící k sestavování rozbušek 
a seznámit se s letitou tradicí této výroby. Muzeum je otevřeno denně od 9:00–17:00 hodin, kromě 
pondělí. 

 

Lucie Škabrahová 

Zdroj: http://www.vsetin.eu/  

http://www.vsetin.eu/60-let-vyroby-dulnich-rozbusek-ve-vsetine/a-3643/p1=9098


3 
 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU 

Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. května.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

POPLATKY ZA SBĚR, ODVOZ A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Do konce dubna 2014 by měly být zaplaceny poplatky za sběr, odvoz a třídění odpadů. Částku se  pro 
letošní rok nezměnila, je stanovena na 450 Kč za osobu pro osoby s trvalým pobytem v obci a 
za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. 

 

ROZBOR VODY VE STUDNÁCH 

Po zjištění špatné kvality vody ve studnách u Restaurace V Údolí bylo provedeno z iniciativy našich 
sportovců a zaměstnanců OÚ vyčištění a dezinfikování obou propojených nádrží. Opakované vzorky již 
vykazují nezávadnost vody. Zároveň byl proveden i rozbor vody v obecních studních. Výsledky jsou 
vyvěšeny na internetových stránkách obce, v sekci Aktuality. 

 

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

Starosta obce Malá Bystřice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuje: 
 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 do 22:00 

hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 08:00 do 14:00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Malá Bystřice. 
 

3.  Voliči, občanu České republiky, bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který je 

občanem jiného členského státu, bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a občanství 
jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  

 
4. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz 

nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se 
změnou trvalého pobytu.  

 
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
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POZDRAV Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU NA SANTOVĚ OD PANA HAŠPICI 

 

 

 

 
 
 
OPUSTILI NÁS… 

 

V sobotu 29. března nás navždy opustila ve věku 76 let vážená 
paní Františka Bačová. Rozloučili jsme se s ní v pátek 
4. dubna v římskokatolickém chrámu Páně v Halenkově.  

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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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 26. 4. 2014 u budovy 
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9:00 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 mohou 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!!!! 
 
Shromážděte tyto komodity blízko místní komunikace tak, aby pro ně bylo možno v rámci 

svozového plánu přijet obecním traktorem. 
Pokud budete mít utvořenu místní skládku, uvědomte laskavě OÚ nebo p. Teplého osobně 

a dohodněte si (v případě těžkých předmětů s případnou pomocí k naložení) místo odvozu 
(tel. 571 443 570, 731 681 099 nebo 734 522 279). 
 

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v říjnu 2014!!! 

 
Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, 

střešní krytina apod.) nebude sbírán. 
 
 
 

Zpravodaj 4/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2014. www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


