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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V MALÉ BYSTŘICI 

V sobotu 30. června jsme v Malé Bystřici slavnostně přivítali naše malé občánky! Vítání proběhlo 
v restauraci V Údolí. Naposledy jsme u nás občánky vítali v roce 2008. No a koho pak jsme to přivítali? 

Přivítali jsme mezi nás Václava Valu, Ondřeje Mitáše, Michala Novosáda a Lukáše Maráka. 
Další děti, které se slavnostního vítání se svými rodiči nezúčastnily, ale také patří mezi nás, jsou René 
Mikulenka, Ester Trusinová, Ema Cábová a Matouš Langr. 

V sobotu odpoledne pak proběhlo dětské odpoledne, kdy se děti vyřádily na hřišti pod restaurací 
V Údolí, čekala je zde spousta her, mohly se svést na poníkovi, ale také si vyzkoušet hasičskou stříkačku 
nebo střelbu z kuše. 

Všem rodičům i jejich dětem přejeme hodně rodinné pohody, štěstí a především zdraví! 

 

 

   Václav Vala     Lukáš Marák 
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Ondřej Mitáš      Michal Novosád 
 

 
 

Lucie Škabrahová 

fotografie: Světlana Hrabinová, celá fotografie je dostupná na webových stránkách obce  

 

ŠANCOVÁNÍ SVATEB V SOBOTU 30. ČERVNA… 

Poslední červnovou sobotu nám nezaháleli ani naši dobrovolní hasiči, protože se vydali na šancování.  

Co to ale to šancování je? Šancování, neboli také „zatahování“, je jedna z dávných svatebních tradic. 
Přátelé, kolegové nebo sousedé, kteří byli převlečeni v různých maskách, zastavovali svatební průvod a 
žádali výkupné – peníze, svatební koláčky nebo kořalku. Přes cestu se natahovali provázky zdobené 
mašlemi, utěrkami, dudlíky, dětskou peřinkou, barevnými papírky, šátky, ale „zatahovalo" se i kládou 
ležící přes cestu. Výkupným se vyplácely „hříchy snoubenců z mládí". 
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A právě podobnému šancování se nevyhnuli ani svatebčané v Malé Bystřici. Hasiči si nejdříve počkali 
na svatební průvod Ondry Tomečky, který se musel „vykoupit“ smotáním hasičské hadice. To 
svatebčané druhé svatby, kterou měla také v sobotu Bára Kubjátová, to měli o něco jednodušší, stačilo 
přihodit nějakou tu lahvinku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Světlana Hrabinová 

celá fotogalerie je dostupná na webových stránkách obce 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI SRPNU 

Odvoz popelnic v srpnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27. srpna.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V MALÉ BYSTŘICI 

V těchto dnech dochází některým občanům doporučené dopisy od firmy GEODIS Brno, které obsahují 
aktualizaci nároků vlastníků a návrhy na nové uspořádání pozemků, které vychází 
ze skutečných poměrů a ve kterém jsou již zapracovány požadavky vlastníků z loňského roku. Někteří 
dotčení vlastníci se ale nezúčastnili a pro konečné řešení deklarovaných lokalit je potřeba dosáhnout 
vzájemné dohody všech dotčených stran. První projednání je samozřejmě o vzájemné dohodě a 
není to konečná verze. Proto jsou vlastníci povinni se k návrhu vyjádřit. 

Dostavit by se měli hlavně ti, kteří mají v pozemkové úpravě své domy a zahrady. Osobní účast 
není povinná, lze se vyjádřit i tak, že zašlete zpracovateli zpět podepsané obdržené listiny. 
Doporučujeme, abyste se jednání v prostorách obecního úřadu zúčastnili, protože bude přítomen 
zpracovatel a bude možné ještě upřesňovat vaše nároky a připomínky. 

Smysl komplexních úprav tkví v tom, aby byly jasné majetkoprávní hranice mezi sousedy, aby byly 
označeny, aby byly všechny parcely vlastníka zákonným způsobem přístupné a tím obhospodařovatelné, 
dále bude odstraněna spousta chyb ve vlastnických vztazích k pozemkům, kde např. na listech vlastnictví 
figurují dávno zemřelí občané. 

Obec Malá Bystřice se bude podílet na zpřístupnění jednotlivých lokalit v míře dané finančními 
možnostmi. 

Navržené a posléze sousedy (vlastníky) upřesněné a odsouhlasené (podpisem stvrzené) požadavky budou 
sloužit pro zpracování nového písemného a mapového operátu pro katastrální úřad a obec Malá Bystřice. 
Jsme v okrese první obcí tohoto charakteru (paseky a roztroušená zástavba), kde lze dosáhnout toho, aby 
každý z vlastníků přesně věděl, co vlastní a hlavně, kde má jeho držba své hranice. Využijte, prosím, 
této možnosti jak legalizovat různé zažité a mnohdy generacemi respektované (tzv.zaužívané),ale 
vlastnicky či majetkoprávně nedotažené záležitosti do stavu, který zajistí i příštím generacím vašich 
potomků, či novým nabyvatelům, právní jistotu. Každé další kroky spojené s problematikou vlastnictví či 
určení průběhu hranic, které budou nad rámec těchto KPÚ, si bude muset každý zaplatit sám. Nejedná se 
ale o malé částky, zároveň se také platí notáři, odhadci, poplatek za vklad atd. 

Konzultace s vyhotovitelem budou uskutečněny v zasedací místnosti OÚ Malá Bystřice 
ve dnech 8., 9. a 10. srpna vždy od 9:00-12:00 a odpoledne od 13:30-16:30. V případě Vaší 
účasti vezměte s sebou občanský průkaz. V případě zastupování je nutné, aby Vámi pověřená osoba 
předložila plnou moc. 

V případě zájmu si můžete návrh nového uspořádání pozemků prohlédnout na 
internetových stránkách http://pozem.geodis.cz/MalaBystrice. Parcely lze vyhledat pomocí 
čísla uvedeného v soupisu nových pozemků (prozatím pracovní verze). 

Další informace jsou možné k získání na internetových stránkách obce a také na vývěskách. 

 

 
 
 
SETKÁNÍ SANTOVSKÝCH RODÁKŮ 

Pokud patříte k lidem, kteří se narodili na našem kopci Santově a chcete zavzpomínat na „staré dobré 
časy“, neváhejte a přijďte na Setkání santovských rodáků. Přijďte za námi v sobotu 28. července 
k hospodě na Santově, setkávat se můžete od 11:00 hodin. K poslechu i tanci hraje paní Marta. 
Více informací naleznete na internetových stránkách www.hospodasantov.cz.  

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

http://pozem.geodis.cz/MalaBystrice
http://www.hospodasantov.cz/
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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ vs SVOBODNÍ 

Sportovci a dobrovolní hasiči z Malé Bystřice vás srdečně zvou na fotbalové utkání Ženatí vs Svobodní, 
které se uskuteční v sobotu 28. července v CEDR Aréně (Pila CEDR). Slavnostní výkop je 
naplánován na 13:00 hodin. 

O poločase vás čekají soutěže o zajímavé ceny. Po utkání se můžete těšit na večerní zábavu, o kterou se 
postará DJ Tomi. Občerstvení je zajištěno. 

 

POZVÁNKA NA „STARÝ DOBRÝ WESTERN“ 

Ve dnech 3. a 4. srpna 2012 se na Bystřičce přehradě uskuteční 14. ročník country festivalu STARÝ 
DOBRÝ WESTERN. 

Dvoudenní program festivalu je protkán hvězdnými jmény vystupujících, ale představí se také kvalitní 
amatérské kapely. 



 
 

 

AQUAZORBING NA BYSTŘIČCE PŘEHRADĚ 

 

 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC SRPEN 

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny: 

 paní ANNA STOLÁRIKOVÁ – 80 let 

 pan BEDŘICH KŘENEK – 80 let 

 pan JOSEF PETRŮSEK – 83 let 

 

 

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

 

 
 
 
 

Zpravodaj 7/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

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

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


