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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V MALÉ BYSTŘICI 

V pátek a sobotu 23. a 24. května proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. 
Volby probíhaly během tohoto víkendu ve všech zemích Evropské unie. V České republice se volilo 21 
poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců. Volební účast v celé České republice byla 
rekordně nízká (pouze 18,2 %) a do Evropského parlamentu se probojovali zástupci 7 politických 
stran či sdružení. Mezi ně patří vítěz voleb, hnutí ANO 2011, následován koalicí TOP 09 a Starostů, třetí 
místo získala ČSSD (vždy 4 získané mandáty). Následuje KSČM, KDU-ČSL (obě získaly 3 mandáty), ODS 
(2 mandáty) a Svobodní (1 mandát). 

Jak se volilo u nás v Malé Bystřici? 

Volební účast v naší obci byla nižší než celorepublikový průměr, činila pouhých 15 %, což bylo 
celkově pouhých 40 voličů. Okres Vsetín byl na tom s volební účastí velmi podobně, k volbám přišlo 
16,9 % voličů. Vůbec největší volební účast měla v našem okrese obec Oznice, kde volilo 25 % voličů. 

 

Jako první, krátce po otevření volební místnosti v Malé Bystřici,  

odvolil pan starosta Bořivoj Ptáček.  
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V přiložené tabulce lze vidět, že v Malé Bystřici, i přes malou volební účast, vhodili voliči do urny 13 
stran, které se podělily o jejich hlasy. Největší počet hlasů, tj. 9, získala Občanská demokratická strana 
(ODS), za kterou se umístilo hnutí ANO 2011 se 7 hlasy následováno ČSSD s 6 hlasy. Šest stran dostalo 
pouze 1 hlas.  

 

Světlana Hrabinová 

 

ZPŘÍJEMNĚTE SI LETNÍ VEČERY FILMEM V LETNÍM KINĚ 

Promítání pod širým nebem patří k létu a letním večerům. Přinášíme vám nabídku letních kin v blízkém 
okolí, díky kterým si můžete zpříjemnit letní večery. 

Letní kino Bystřička 

Až do loňska jste mohli navštěvovat letní kino  na Bystřičce, kde se každý rok promítaly nové filmy. Kino 
na Bystřičce jako jediné v okrese přežilo z minulosti až do dnešních dnů. Kvůli nedostatku financí 
na modernizaci letního kina si provozovatelé ovšem nemohli dovolit kino opravit, a proto se v loňském 
roce po 50 letech provozu letního kina omezil provoz a nepromítalo se. V letošním roce se 
provozovatelé rozhodli navrátit se do starých časů. Letos se kino rozjíždí znovu a to pod názvem 
Retro kino již od 27.června. Pod tímto slangem se budou promítat starší filmy, jako např. Marečku, 
podejte mi pero, Rozmarné léto, S Tebou mě baví svět, Postřižiny, Adéla ještě nevečeřla nebo Hoří má 
panenko. Promítat se bude víkendově, tedy v pátky a soboty. Celý program letošního letního kina najdete 
na internetových stránkách http://bystricka.cz/kultura/letni-kino/. Vstupné je jednotné a to 50 Kč. 
Kromě toho, jako již tradičně, proběhne na přehradě Bystřičce country festival Starý dobrý western, a to 
1. a 2. srpna. 

Letní kino Vsetín 

Dalším letním kinem, které v okrese můžete navštívit, bude letní kino ve Vsetíně. Toto léto si můžete 
vybrat ze 6 filmů, které se tu budou promítat. Kino se rozjede již 27. a 28. června v rámci festivalu 
Valašský krpec, kdy se budou první večer promítat Bobule a druhý večer pak Janošík – pravdivá 
historie. Další promítání pak bude následovat během prázdninových měsíců. Projekce filmů bude 
na Dolním náměstí a cena je pouhých 20 Kč. Program dalšího promítání najdete na internetových 
stránkách Kina Vatra http://kinovatra.cz.  

http://bystricka.cz/kultura/letni-kino/
http://kinovatra.cz/
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Letní kino Valašské Meziříčí 

Ve Valašském Meziříčíse i přes technické komplikace bude letos také promítat, ale až od druhé 
poloviny srpna. Zde chystají nabídku 10 aktuálních filmových titulů. Promítat se bude od středy 
do neděle. Do letního kina ve Valašském Meziříčí vás může přilákat třeba promítání filmu Expendables, 
nebo nová česká pohádka Tři bratři s Tomášem Klusem a Vojtou Dykem. Celý program letního kina 
můžete najít na http://amfiteatr.kzvalmez.cz. 

Lucie Škabrahová 

Zdroj: http://valassky.denik.cz  

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI 

Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. července.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V KVĚTNU 2014 

Ve Zlínském kraji byl opět v měsíci květnu zaznamenán příznivý trend klesající nezaměstnanosti. Počet 
evidovaných uchazečů o zaměstnání se během tohoto měsíce snížil o 1 984 uchazečů (tj. pokles o 6,3 %). 
V průběhu měsíce května se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 204 
uchazečů, což je druhý nejnižší květnový údaj za posledních 6 let. V nabídce volných pracovních míst 
převažují pracovní místa pro seřizovače a obsluhu obráběcích strojů, řidiče nákladních automobilů, 
pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, pomocné pracovníky ve výrobě a obchodní zástupce. 

V České republice poklesla v květnu nezaměstnanost o 4,3 %. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 
byl tedy na konci května nižší (7,27 %) než podíl nezaměstnaných v ČR (7,54 %).  

Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce ČR, Krajské pobočky ve Zlíně 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

http://amfiteatr.kzvalmez.cz/
http://valassky.denik.cz/zpravy_region/letnaky-opet-frci-bystricka-laka-na-retro-kino-vsetin-promita-na-dolnim-namest-2.html
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DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI V MALÉ BYSTŘICI 

V sobotu 19. července 2014 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Malá Bystřice dětské odpoledne, 
které je připraveno v souvislosti s výročím založení SDH (30 let). Akce začíná ve 14:00 před Hasičskou 
zbrojnicí. K vidění bude hasičská technika a připravena bude spousta soutěží a her pro děti. 

 

JAK ŠEL ČAS NA SANTOVĚ 

Na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie, naleznete fotoalbum „Jak šel čas na Santově“. 
Autorem fotografií je pan Hašpica, kterému tímto děkujeme. Fotografie paralelně zachycují změny 
od poloviny minulého století, které se odehrály na Santově. 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC 

V měsíci červenci oslaví své narozeniny: 

 paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 91 let 

 paní RŮŽENA VOJÍŘOVÁ – 86 let 

 pan JAROSLAV KOVÁŘ – 65 let 

 paní ANNA ČERNÍKOVÁ – 65 let 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Zpravodaj 6/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


