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OTEVŘENÍ CHARITNÍHO DOMU VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI 

V pátek 15. června proběhlo slavnostní otevření nového křídla a zároveň celého charitního domu 
pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Cela akce byla zahájena v 10:00 hodin slavnostní mší v místním 
kostele Nanebevzetí panny Marie, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. Ten také provedl 
posvěcení nového křídla charitního domu, a to za účasti senátora Jiřího Čunka, starostů a místostarostů 
okolních obcí a představitelů Charity a krajských institucí. 

Kromě slavnostního otevření nového domova se rovněž slavilo 20 let působení Charity ve Valašské 
Bystřici. 

 

 

 

Bořivoj Ptáček 

autor a zdroj fotografií: Ivan Dostál,  
internetové stránky Valašské Bystřice www.valasskabystrice.cz  
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HASIČI Z MALÉ BYSTŘICE SE PŘEDVEDLI V NEJLEPŠÍM SVĚTLE … 

V pátek 11. května 2012 v lokalitě nad Obecním úřadem zvané „Novákovo“ vznikl požár lesa, jak se 
později ukázalo, majitel zde prováděl vypalování porostů a následně dostatečně nezkontroloval, zda 
nehrozí nějaké nebezpečí. Terén byl navíc velmi těžce dostupný, jen některá hasící technika se dostala až 
přímo k místu. Chceme upozornit na nedbalé vypalování lesních porostů a travin v období, kdy je velké 
sucho a vítr. V takových situacích hrozí velká pravděpodobnost vzniku požáru. 

Velké díky proto patří dobrovolnému hasičskému sboru z Malé Bystřice, který byl na místě první 
a i díky včasnému zásahu našich hasičů se podařilo dostat požár pod kontrolu. I přesto, že naše technika 
není zrovna nejmodernější, v této situaci se opravdu osvědčila. Poděkování patří také ostatním 
hasičským sborům, které dorazily na místo a pomohly požár uhasit. 
 

 
 

Lucie Škabrahová 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI 

Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. července.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

DOTACE NA VÝSTAVBU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Obec získala dotace na vybudování oplocení hřiště a několika dětských atrakcí v areálu pod restaurací 
„V Údolí“ z dotačního programu MMR. Pro realizaci je ovšem potřeba získat (vzhledem k charakteru a 
rozsahu zamýšlených úprav a prací spojených s realizací) územní souhlas. To bylo ale zjištěno až 
po podání žádosti. Všechna požadovaná vyjádření orgánů státní správy a správců sítí již k 20. červnu 
máme a do konce června starosta obce zpracuje podání na úřad územního plánování odboru UPSŘ tak, 
aby šlo celou akci dotáhnout do úspěšného závěru. Územní souhlas půjde případně použít i v příštím 
roce. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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DOTACE A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Obci se rovněž podařilo získat dotaci na opravu místních komunikací v lokalitě Santov-Pohořelé, Santov-
křižovatka u hospody a Santov-rozcestí k Dobšom ve směru na Zeťův vršek. Celková délka oprav činí 
470 bm a celkový náklad je 1 mil. Kč. Spoluúčast obce činí cca 300 tis. Kč. Jedná se o opravu 
nejhůře poškozených úseků v lokalitě Santov. Ve čtvrtek 21. června pak bude panem starostou podepsána 
na RO SZIF v Olomouci dohoda o poskytnutí dotace. 

Během měsíce srpna se uvažuje o opravě místní komunikace k Majdlochovi směrem na Lúčinu 
a dále do lokality Za Široků. V uvedené věci se jednalo s renomovanou firmou a termín bude 
upřesněn začátkem měsíce srpna. Pro opravdu byla předběžně dohodnuta metoda aplikace recyklované 
směsi, která se na rovných úsecích v minulosti osvědčila. 

O opravě místní komunikace z lokality Lúčina ve směru Za Široků (točna u č. p. 104 Vráblovi, a 
dále směrem na Kršle) uvažuje i majoritní majitel lesních pozemků Lesy ČR, a dle našich 
informací má i naplánované firemní prostředky. Tato oprava by již zahrnovala i vybudování příkopy 
k odvodnění a zkvalitnění povrchu, ale hlavně by měla zajistit propojení na hřebenovou cestu ve směru 
na Ptáčnici. Tímto by, podle tvrzení Lesů ČR, bylo možno svážet dřevní hmotu jiným směrem, a tím by 
byly ušetřeny obecní místní komunikace. Je zde ovšem problém – část trasy, která je součástí záměru 
LČR, je v majetku obce a LČR ji hodlají vykoupit. Záměr byl již vyvěšen zhruba před půlrokem na úřední 
desce a v podstatě odsouhlasen. Problémem ovšem zůstává znění smlouvy zpracované zřejmě 
oprávněnou osobou LČR a způsob vyřešení přístupů k objektům a nemovitostem oprávněných 
vlastníků v lokalitě Kršle, Za Široků, U Krpelů, Sedlo, U Románků, Kvikov a Páleňatka. 
V současné době probíhají v obci komplexní pozemkové úpravy, a ty budou řešit všechny tyto 
problémy, a tak bude možná vhodné počkat a vyjádřit se až k návrhu odborníků, kteří se touto 
problematikou zabývají a kteří budou všechny tyto záležitosti dotahovat do konečné podoby. 

Důvodem snahy vykoupit pozemek ze strany LČR je také to, že investor (LČR) může investovat jen 
do pozemků ve svém vlastnictví. 

 

ZMĚNY V DOPRAVNÍM ZNAČENÍ 

Během měsíce června a července budou probíhat práce na změně, resp. doplnění dopravního značení 
na podkladě schválených úprav s cílem omezení průjezdu vozidel přesahujících hodnoty uvedené 
na instalovaných značkách, resp. zpoplatnění provozu těchto vozidel. 

Pro stanovení podmínek provozu byla stanovena částka za odvoz 1 m3 dřevní hmoty, a to dle 
dohody a míry poškození. Základní částka činí 15 Kč/m3. Vlastní dopravní označení bude provedeno 
firmou SÚS Val Mez. A o spoluúčasti na financování je podepsána dohoda s pořadatelem podzimní 
automobilové soutěže WURTH-PARTR Rally. Je možné, že se jedná o jednu z posledních akcí 
podobného druhu, ne-li vůbec poslední. 

Starosta obce: „Možná bude někdo tímto sdělením potěšen, ale nevím, jak se k této již tradici, či spíš 
k plánované akci, postavit. Je jisté, že se spousta lidí naší obce se závody neztotožňuje a nikdy 
ztotožňovat nebude. Sám nejsem až takovým fanouškem automobilového sportu, abych jezdil po celém 
kraji a navštěvoval kritická místa, ale na druhé straně je možné sledovat určitý vývoj motorismu 
ke stále vyšším výkonům. Na druhou stranu, na co jsou nám rychlosti, když křižovatky už nestačí 
pobrat to množství auťáků a musíte stát i na zelenou, protože za křižovatkou není volno. To se mi stalo 
v Brně, ale už i ve Zlíně.“ 
 

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PO KPÚ 

Po provedení komplexní pozemkové úpravy v naší obci budou mít všichni, po zapsání celého díla 
do katastru nemovitostí, povinnost vyplnit nová daňová přiznání. Tato povinnost se vztahuje 
na druhy pozemků, resp. výměry, které mají vliv na daňovou povinnost! 

Celá situace je ovlivněna faktem, že budou zapsány také parcely ve zjednodušené evidenci, tedy parcely, 
které jsou součástí některé „velké“ parcely, ale její vlastnické hranice nejsou v platné mapě vyznačeny, a 
tím se mění údaje o výměře a hranici držby. 
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Povinností se rozumí daň z převodu nemovitosti (přiznání podává prodávající) a daň darovací 
(přiznání podává obdarovaný s výjimkou osob v I. a II. příbuzenské skupině). Poplatník daně 
z převodu nemovitosti je povinen si daň sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání 
i zaplatit. Přílohou takového daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy a 
znalecký posudek o ceně. 

O dalších informacích budete průběžně informování prostřednictvím obecního úřadu. 

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY! 

 
Přejeme všem občanům, ale i chatařům a návštěvníkům Malé Bystřice 

příjemnou letní dovolenou a dětem krásné prázdniny! Při letních 

činnostech, ať už na zahrádce, nebo na koupališti, na sebe buďte opatrní 

a nezapomeňte na repelenty, sluneční brýle a ochranné krémy! 

 
Úřední hodiny obecního úřadu budou přes letní prázdniny nezměněny, stejně jako otevírací doba místní 
knihovny. 
 
 
 

 
 
 
POZVÁNKA NA „SVATOJÁNSKÉ OHNĚ 2012“ 

Za příznivého počasí vzplanou tak jako i v minulých letech svatojánské ohně, a to na mnoha místech 
v našem okolí. V naší obci pak konkrétně na Santově. Tak neváhejte a přijďte v sobotu 23. června 
2012 po 22. hodině podpořit tuto „staronovou tradici“. Akce se nekoná v případě velkého sucha či 
silného deště (pluty).  

 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
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POZVÁNKA NA DĚTSKÉ ODPOLEDNE 

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

S radostí oznamujeme, že v sobotu 30. června rovněž proběhne slavnostní vítání občánků, a to 
v restauraci „V Údolí“ od 14:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC 

V měsíci červenci oslaví své narozeniny: 

 pan KAREL VOJÍŘ – 82 let 

 paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 89 let 

 paní RŮŽENA VOJÍŘOVÁ – 84 let 

 

 

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

 

OPUSTILI NÁS… 

V neděli 27. května nás navždy opustil ve věku 87 let vážený pan  
Miroslav Záruba. S panem Zárubou jsme se rozloučili 
ve čtvrtek 31. května v evangelickém kostele ve Velké Lhotě. 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpravodaj 6/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

Uzávěrka dalšího čísla je 20. července 2012.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


