ROČNÍK 2

KVĚTEN 2011

ČÍSLO 5

VZPOMÍNKA NA PADLÉ RADISTY NA SANTOVĚ
Jak je nám všem dobře známo, na Santově je pomník padlým partyzánským radistům. Radistka
Alexandra Timochova a velitel diverzní skupiny 1. československé partyzánské brigády Jana Ţiţky
Vladimir Kolomacky zde byli zastřeleni Němci na sklonku 2. světové války.
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a v dnešní době do našich ţivotů, ať chceme či ne, zasahuje internet,
díky kterému jsme schopni nalézt téměř vše, co potřebujeme a hledáme. A nejen věci, ale i lidi. Na
Ukrajině, asi 300 kilometrů jihozápadně od Kyjeva, v městečku Vinnica, dosud ţije bratr padlého
radisty Kolomackého. Jeho vnuk pátral na internetu po místě, kde za války radista padl a je
pochován. Bratr Vladimíra touţil celý ţivot toto místo najít a setkat se tak se svým bratrem. Vnukovo
pátrání se spojilo s pátráním p. Bursy z Bratislavy, který se o historii partyzánského
odboje velmi zajímá.
A tímto se začíná příběh, kterému jsme byli někteří svědky. Pan Bursa totiţ zorganizoval návštěvu bratra
padlého radisty, a to pod záštitou starosty Valašské Bystřice pana Ing. Martinka.
A tak, v sobotu 21. května, stanul na Santově u pomníčku 83-letý pan Kolomacky se svým vnukem.
Kromě nich se této události zúčastnili také zástupci obce Malé Bystřice a Valašské Bystřice.
Po poloţení věnce a kytice na památník se jeli podívat na místo, kde bratr pana Kolomackého padl. Pan
Kolomacky byl velmi dojat milým přijetím a především pak tím, ţe konečně poznal místa, kde bojoval a
padl jeho bratr.
Návštěva pana Kolomackého pak pokračovala i do Valašské Bystřice, kde je jeho bratr pochován. Pan
Kolomacky si přál poloţit do hrobu hrstku hlíny z Ukrajiny a zpět si odvézt na Ukrajinu hrstku hlíny
z hrobu svého bratra.
Všichni přítomní byli určitě potěšeni tím, ţe se zřejmě podařilo splnit ţivotní přání jednoho starého pána.
Celou fotogalerii z akce naleznete na internetových stránkách obce, malou „ochutnávku“ Vám
přinášíme i zde!
Světlana Hrabinová
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FOTOGRAFIE Z UDÁLOSTI NA SANTOVĚ
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JAROSLAV ŠTŮSEK SI ODVEZL DVĚ ZLATÉ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ EVROPY
Náš rodák Jaroslav Štůsek soutěţí za Arm-wrestling klub Hluk a sklízí velké úspěchy v pákařských
soutěţích. Nyní se zúčastnil evropského šampionátu v turecké Antalii, kde si podmanil kategorii
Grandmaster do 90 kilogramů (levá i pravá ruka).
I přes velkou konkurenci více neţ pěti set siláků z různých koutů světa obhájil Slávek své prvenství a
má na kontě z Turecka dvě zlaté medaile a tímto dosáhl titulu dvojnásobného mistra
Evropy. Do finále kategorie "levá ruka" se mu podařilo lehce probojovat bez jediné prohry, v kategorii
na pravou ruku postupoval opět bez problémů, jen v posledním kole ho lehce zastrašil ruský soupeř,
který vyrovnal stav na 1:1. Pokusil se ho vyfaulovat, ale Jaroslav se nenechal vyprovokovat a Rusa porazil.
Slávek je znám hlavně pod přízviskem "levoruký mistr", a to díky absolutnímu prvenství z roku 2009
na levé ruce. Pákařská sezóna se teprve rozjíţdí a další souboj o Mistra republiky se koná
poslední květnovou sobotu v Podivíně.
Přejeme mnoho úspěchů!

Jaroslav Štůsek

Zdroj článku: www.idobryden.cz
Zdroj fotografie: www.sporthluk.uh.cz
Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU
Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. června.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

POPLATKY Z DANĚ Z NEMOVITOSTI
Upozorňujeme občany, ţe do konce měsíce května je splatná daň z nemovitosti. Úřední hodiny
Finančního úřadu ve Vsetíně jsou vyvěšeny na tabuli u obchodu a na úřední desce u Obecního úřadu.
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PŘIPOMÍNÁME - NOVÉ PODMÍNKY PROVOZU KOMÍNŮ
Do adres osob oprávněných provádět revize a čištění komínů přibyl pan Zdeněk Mikušek.
Připomínáme, ţe od letošního ledna platí nové podmínky provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel oprávnění v oboru
kominictví. Je nutné ji provést nejméně 1x ročně. Čistění spalinové cesty slouţící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je moţné provádět svépomocí.
Doporučujeme dohodu mezi nejbliţšími sousedy (6-7) tak, aby se sníţily náklady tím, ţe nebude
účtováno individuální cestovné. Obec nebude vytvářet ţádné seznamy a tato volba je pouze na samotných
občanech, kterého technika si pro provedení revize zvolí.
Zdeněk MIKUŠEK
revizní technik
Valašská Polanka
MOBIL: 737 712 031
Seznam revizních techniků komínů v celém okresu Vsetín najdete na webových stránkách obce nebo
na Obecním úřadě.
TĚŢEBNÍ ČINNOST V OBLASTI SANTOVA
V poslední době dochází k nadměrnému zatěţování místních komunikací, a to především
v oblasti Santova, kde probíhá těţební činnost. Jedná se o komunikaci v lokalitě Kršle, Paleňatky a
u Besedů. V těchto místech je silnice těţce poškozená.
Obec proto podniká kroky, kdy bude stanovena maximální tonáţ, kterou cesta ještě snese, a
poţádáme dopravní inspektorát o instalaci příslušné značky.
Protoţe jsou původci tohoto poškození známi, budeme je znovu kontaktovat s cílem získání dohody
o odstranění těchto škod. Od firem, které se zabývají svozem dřeva totiţ nelze očekávat nějakou vlastní
iniciativu spojenou s odstraněním poškozených úseků, přestoţe je toto poškození způsobeno provozem
přetíţených souprav.
Dle §42b odst. 5 zák. č. 80/2006 Sb. se právnická nebo fyzická osoba podnikající dopustí správního
deliktu tím, ţe "neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníku (správci) pozemní komunikace, anebo neprodleně místo takového poškození alespoň
provizorním způsobem neoznačí, anebo neprodleně takové poškození pozemní komunikace neohlásí."
Za takovýto správní delikt lze uloţit pokutu aţ do výše 300 000,- Kč. Dále jsme oslovili firmu, která
je schopna vydat podklady pro ţádost o sníţení tonáţe na dopravní inspektorát ve Vsetíně. V uvedené
věci budeme jednat s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Zlín.

DOTACE NA ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO ROZHLASU
Obec získala dotaci na rozšíření veřejného rozhlasu v lokalitě U Bušů a na Santově. Jedná se
o částku 150 000,- Kč. Toto rozšíření bude slouţit ke zlepšení informovanosti občanů v případě
moţných krizových situací.
Do budoucna hodláme rekonstruovat celý systém. Stávající zařízení je jiţ zastaralé a slovy pana starosty
"funguje jen na poklepání na skříň". Rozšíření varovného systému je plánováno ve spolupráci s obcí
Jablůnka, která řeší stejný problém a je garantem akce ve styku s úřady a institucemi.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 Pozvánka na „ROZMARNÉ VESNO“ na Santově
V pátek 27. května proběhne na Santově akce s názvem "Rozmarné vesno". Jedná se
o "minifestiválek" folklorních souborů. A právě zahájení tohoto festiválku se odehraje na Santově.
Po 17. hodině zde vystoupí folklorní soubor Rozmarija. Akce pokračuje na druhý den
ve Valašském muzeum v přírodě a v Komárnu u Valašského Meziříčí. Program a více informací
naleznete na adrese festivalu www.rozmarneleto.ic.cz.
 Pozvánka na kácení máje
V sobotu 18. června proběhne na Santově u hospody kácení máje. Všichni jste srdečně zváni!
 Vypínání elektřiny
Dne 15. června, tj. středa, bude v době od 8:00-15:00 hodin v obci vypnuta elektřina. Mapka
s vyznačeným rozsahem je na vývěsce u obchodu.
 Zdravotní středisko Bystřička – zubař končí
Oznamujeme občanům, ţe zubař MUDr. Aleš Církva ze zdravotního střediska Bystřička
během července ukončí svou činnost! Občané by si proto měli začít hledat náhradu!
 Výsledky sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Během sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů bylo odevzdáno 3,3 tun objemných odpadů,
nebezpečných odpadů bylo 300 kg. Zbývá ještě odvézt kontejner ţelezného šrotu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN
V měsíci červnu oslaví své narozeniny:
paní KVĚTOSLAVA SEDLÁČKOVÁ – 85 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v ţivotě.
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Uzávěrka dalšího čísla je 20. června 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

