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VALAŠSKO MĚLO BÝT SLOVENSKÉ
Území někdejšího vsetínského okresu mělo být slovenské. O této možnosti jednal Fašistický Slovenský
štát s Třetí říší. Tato žádost byla předložena v Berlíně v roce 1940. Jednalo se o snahu o vytvoření
tzv. Velkého Slovenska, čím by se zvýšila obranyschopnost státu.
K žádosti byly přiloženy dvě mapy. Na nich byla zakreslena území, která měla být připojena
ke Slovenskému štátu. Jednalo se např. o Hodonín, Strážnici, Uherský Brod a Uherské Hradiště, Zlín,
Valašské Meziříčí či Vsetín.
Druhá mapa byla ještě rozsáhlejší, zasahovala i do část Sudet a hranice měla vést podél města Kroměříž
přes Holešov, Bystřici pod Hostýnem a Odry.
Slovenský štát také v žádosti argumentoval příbuzností jazyka a kultury. Slovenská žádost neprošla
především kvůli tomu, že Hitler měl s Moravou jiné plány, chtěl ji co nejdříve poněmčit.

Světlana Hrabinová
Zdroj informací a obrázku: www.novinky.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI
Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18. července
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ROZŠÍŘENÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU
Výběrová komise dne 17. června vybrala z obdržených nabídek firmu, která provede rozšíření
bezdrátového rozhlasu v rámci budování dorozumívacího a varovného systému v obci. Bezdrátový
rozhlas bude umístěn v lokalitě U Bušů a na Santově.
Dále byla podepsána partnerská dohoda s obcí Jablůnka na další rozšíření rozhlasu v rozsahu celé
obce. Celý rozsah bude publikován na úředních deskách. Tato akce by měla proběhnout v průběhu
příštího roku.

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Obec Malá Bystřice věnuje dar ve výši 20 000,- Kč Charitě Valašské Meziříčí. Dar půjde na podporu
pečovatelské sluţby v naší obci (dovoz obědů atd.).

ROZBORY VODY V SOUKROMÝCH STUDNÁCH
Upozorňujeme občany, že v současné době je možnost (pro zájemce) zajistit rozbor vody na bakterie
a chemikálie v soukromých studnách. Tento rozbor je schopná zajistit v období víkendů firma
Labtech Brno v ceně do 1 000,- Kč (cena závisí na náročnosti rozboru). Více informací můžete získat
na Obecním úřadě v úředních hodinách.

ZUBNÍ ORDINACE BYSTŘIČKA KONČÍ
Opakujeme upozornění, že MUDr. Aleš Církva, zubní lékař, který ordinuje v zubní ordinaci
na Bystřičce, v průběhu měsíce července ukončí svou praxi. Občané by si proto měli najít co
nejrychleji náhradu. MUDr. Církva je v současné době nemocný, v červenci bude ošetřovat pouze
bolestivé případy.
Obecní úřad Bystřička také oznámil, že v současné době není žádná náhrada.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na Zvonečkový jarmark
Ve dnech 5. a 6. července proběhne ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Zvonečkový jarmark. Jedná se o dvoudenní setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků v prostorách
Dřevěného městečka. Po oba dny se můžete těšit na hudební doprovod v podání Gajdošské muziky
Josefa Paculy.
 Pozvánka na Pekařskou sobotu
V sobotu 16. července pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tradiční akci
s názvem Pekařská sobota. Od 9:00 hodin se můžete v prostorách Dřevěného městečka těšit
na pekařské stánky s možností ochutnávky a nákupu pečiva, jednotlivé pekařské dílny pak budou
soutěžit o nejlepší pekařský stánek. V době od 11:00 hod.-13:00 hod. se můžete těšit
na dechovou hudbu Bystřičanka.
V Mlýnské dolině a Valašské dědině vám pak od 9:00 hodin po celý den předvedou, jak se peče
chleba v chlebové peci.
Program Valašského muzea v přírodě na celé prázdniny naleznete na internetových stránkách
www.vmp.cz.
 Hospoda na Santově má své internetové stránky
Pro všechny fanoušky a pravidelné návštěvníky hospody na Santově máme skvělou zprávu! Personál
hospody pro vás totiž přichystal zbrusu nové internetové stránky hospody, kde najdete veškeré
informace o chystaných i uskutečněných akcích, fotografie z těchto akcí a další důležité informace.
Stránky naleznete na adrese www.hospodasantov.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC
V měsíci červenci oslaví své narozeniny:
paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 88 let
paní RŮŢENA VOJÍŘOVÁ – 83 let
pan KAREL VOJÍŘ – 81 let
pan JAROSLAV ŠRÁMEK – 65 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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VŠEM OBČANŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!
Zpravodaj 6/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. července 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

