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AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY V NAŠÍ OBCI – ANO, ČI NE?
V novém díle našeho zpravodájku se budu z velké části věnovat tématu, jeţ se v poslední době stalo
takříkajíc „horkým“. Jedná se o chystané podzimní automobilové závody Würth Partr Rally a jejich
průjezd naší obcí. Vlastně se jedná o jakékoliv budoucí závody spojené s obcí Malá Bystřice.
Na poslední schůzi současného zastupitelstva, v pondělí 6. září, se velmi výrazně ozvala skupina obyvatel
ze Santova, která se vyjádřila jasně proti podzimním závodům konaných dne 23. října 2010, jejichţ
rychlostní zkouška má vést právě přes Santov. K upřesnění, 61 občanů a místních chatařů podepsalo
petici proti povolení průjezdu motoristických soutěţí přes Santov. V petici je tento postoj odůvodněn
nadměrným hlukem a znečišťováním, omezením přístupu k domovům a komunikaci a také vstupem
cizích lidí na soukromé pozemky obyvatel.
Podnětem k sepsání petice se staly testovací jízdy finského jezdce, které se nedávno jezdily právě přes
Santov. V tomto případě organizátoři situaci opravdu nezvládli. Nedodrţeli vymezenou dobu (jízdy měli
končit ve 13. hod., místo toho se opakovaly několikrát aţ do 18. hod.) i přes opakované upozornění jak
od občanů, tak od starosty obce. Samotné jízdy byly doprovázeny opravdu velkým hlukem. Na základě
toho bylo také na zmiňované schůzi zastupitelstva rozhodnuto, že žádné další testovací
jízdy se již povolovat nebudou.
Ovšem k samotné petici je třeba poznamenat, ţe ne všichni lidé v ní podepsaní věděli, co podepisují.
Neměli kompletní informace a petici podepsali ani ne tak kvůli zákazu závodů, ale především kvůli
špatnému stavu komunikace, který přisuzovali právě automobilovým závodům. V tom případě bychom se
ale také mohli zamyslet nad tím, jak poškozují silnice naloţené traktory, náklaďáky se dřevem atd.
Zástupci Autoklubu Vsetín, který závody organizuje (pánové P. Gryger, S. Mikuláštík) společně se
zastupiteli obce zástupcům z řad občanů tyto nekompletní informace upřesnili. Abyste byli v obraze také
vy, čtenáři, kteří jste se třeba tohoto jednání nezúčastnili a nevíte, o čem je řeč, pokusím se vám situaci
přiblíţit.
Určitě nemusím říkat, ţe závody v naší obci jsou jiţ jakousi tradicí. A buďme upřímní, je to také tradice,
díky níţ se naše obec dostala do povědomí turistů. Ale pochopitelně to není důvod, proč závody pořádat.
Určitě není nikomu příjemné, kdyţ mu najednou projde kolem domovu 100 i více návštěvníků, z nichţ
někteří se nechovají zrovna vybíravým způsobem. Ale tohle si neodzkoušeli jen obyvatelé Santova.
Návštěvníci procházejí celou obcí, kontrolní stanice vţdy stávala u Obecního úřadu, čili auta projíţděla
takřka celou obcí, a to od ranních hodin. A nikdy se ţádné petice nesepisovaly. Otázkou zůstává, co je
tedy dobře? To nechám na posouzení vás samotných.
Důvodem, proč obec tyto závody (pro upřesnění – jedoucí přes Santov) vítala a schvalovala, je fakt, ţe
pokaţdé to bylo, řekněme „něco za něco“. Obec povolila průjezd závodů s tím, ţe pořadatelé se
po závodech postarají o následné uklizení komunikace a okolního prostranství a také, coţ je daleko
důleţitější, přispějí na opravu komunikace.
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Moţná si řeknete, dobrá, oprava komunikace, ale vţdyť to není nikde vidět. Chyba lávky. Pravdou je, ţe
na konci podzimu loňského roku se jiţ silnice nestihla opravit díky napadlému sněhu. Ale hned na jaře,
kdyţ to počasí dovolilo, byla situace napravena. A sama můţu potvrdit, ţe jet z Valašské Bystřice k nám,
na Malou Bystřici přes Santov, loni a letos, je opravdu rozdíl. Loni to spíše připomínalo nějaký
tankodrom. A právě tento úsek se opravil díky materiálu, který poskytli pořadatelé zmiňovaných závodů.
A neopravil se úsek komunikace patřící pouze naší obci, nýbrţ i úsek spadající pod Valašskou Bystřici
(úsek Na Hajduškách). Proč? Pro Valašskou Bystřici a její představitelé jsou důleţitější daleko jiné obecní
komunikace, neţ úsek, kde občané Valašské Bystřice nebydlí. Starosta Valašské Bystřice byl opakovaně
ţádán, aby tento úsek opravil. Ale opakovaně odmítl. Věřte tomu nebo ne, financí na opravu silnic ţádná
obec nemá nikdy mnoho. A nebýt právě automobilových závodů v naší obci, tak na Santov moţná časem
nebude jezdit nikdo z nás. A zároveň, nikdo nebude věnovat takovou péči opravám silnice vedoucí
na Dušnou.
Abych se vrátila k těmto podzimním závodům, které se nakonec po vzájemné dohodě zástupců občanů a
zastupitelstva uskuteční, pořadatelé navíc slíbili, ţe na vlastní náklady krom opravy komunikace zajistí
nataţení ochranných sítí kolem pozemků po dohodě s obyvateli, na kraje silnic umístí také betonové
„nárazníky“, které zamezí rozjíţdění komunikace po okrajích, a také následný úklid komunikace
i přilehlých prostranství. Organizátoři žádají občany, kteří mají zájem o natažení ochranných
sítí, aby tuto žádost nahlásili na Obecním úřadě.
Vzhledem k tomu, ţe zastupitelstvo letos končí svou činnost (na podzim se konají volby), bude se otázka
konání závodů do budoucna projednávat na veřejné schůzi a nejen na zastupitelstvu.
Světlana Hrabinová

CO VY NA TO, PANE STAROSTO?
Podzimní volby do zastupitelstev obcí se nezadrţitelně blíţí. A pochopitelně se nevyhnou ani naší
vesničce. Budeme si volit nové zastupitele. A protoţe současné zastupitelstvo pomalinku končí svou
činnost, rozhodli jsme se pro Vás připravit rozhovor se starostou naší obce, panem Ing. Miloslavem
Studenkou.
Pane starosto, 6. září se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva obce v jeho volebním
období. Rádi bychom se Vás tedy zeptali, jaké toto volební období bylo z Vašeho pohledu?
„Kdyţ porovnám toto volební období s předcházejícím dvěma, lze jednoduše konstatovat, ţe poslední
čtyři roky byly obtíţnější, avšak zároveň rychlejší neţ předcházejících osm roků. Myslím si, ţe
přihlášením se do programů CzechPoint, programů obnovy vesnice, a dalších, Malá Bystřice udrţela krok
se současnými poţadavky na správu obce a ţivot v ní. Nehledě na nemalé finanční prostředky, které jsme
od státu, nebo kraje získali. Nepodařilo se nám však získat prostředky na stavbu chodníku
Zezulkov-Bošová z fondů Evropské unie, přestoţe ţádost byla podána dvakrát. Peníze z unie bohuţel
neleţí na silnici tak, jak se nám to snaţí namluvit sdělovací prostředky. Na aqvaparky a tenisová hřiště
byly vyčleněné městům stejné prostředky, jako malým obcím na program obnovy vesnice.”
Co vše se za toto volební období odehrálo?
„Musím začít tím, ţe sebekrásnější plány nelze realizovat, pokud na ně nejsou peníze. V letech 2006 a
2007 došlo ke sníţení příjmů obce v důsledku zákona o společném zdanění manţelů. Proto se
v roce 2007 provedla pouze kabelizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu a opravy místních
komunikací. Situace ve financování se zlepšila v roce 2008, kdy začalo platit nové rozdělení daní, které
pomohlo malým obcím. V tomto roce byl poloţen "nový koberec" z asfaltobetonu na cestu na Santov.
Vcelku příznivá situace v příjmech pokračovala i v roce 2009, kdy jsme sice nedosáhli na prostředky z
programu obnovy vesnice, ale našetřilo se na nový traktor za 800 tis. Kč. V roce 2010 jsme poţádali
o další prostředky z kraje a za 1 mil. Kč se omítne a zateplí budova Obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
Dotace bude 600 tis. Kč a spoluúčast obce 400 tis. Kč.
V kaţdém roce 2007–2010 jsme ve spolupráci s úřadem práce získali peníze na zaměstnání jednoho
občana obce (v roce 2009 dvou občanů) na tzv. veřejně prospěšné práce.
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V roce 2008 a 2009 jsme se zapojili do programu CzechPoint, čímţ se získali peníze na nové tiskárny,
počítač a další nezbytná zařízení. Nová elektrocentrála pro sbor dobrovolných hasičů se koupila v roce
2009 a byla dobře vyuţitá při sněhové kalamitě v říjnu tohoto roku.”
Jaké zásadní otázky čekají na nové zastupitelstvo obce?
„Kaţdé zastupitelstvo bude muset řešit především zajištění rozvoje obce a téţ problémy při zajištění
běţného ţivota v obci. Jejich výčet by zabral několik desítek stran zpravodájku. Domnívám se ale, ţe další
zastupitelstvo bude muset především řešit otázku čištění odpadních vod v obci a zajištění dobrého stavu
komunikací. Taktéţ právě začínající pozemková úprava bude vyţadovat velkou podporu zastupitelstva
obce.”
Co byste mu přál?
„Novému zastupitelstvu bych přál, aby pracovalo ke prospěchu obce jako celku a nepodléhalo tlaku
jednotlivců nebo malých skupin obyvatel, kteří prosazují osobní nebo lokální zájmy.”
Za redakci zpravodájku Vám děkuji za rozhovor!
Světlana Hrabinová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU
Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. října.
Ţádáme občany, aby nachystali popelnice.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Malá Bystřice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1.

Volby do zastupitelstva obce Malá Bystřice se uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2.

Místem konání voleb Ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti
Obecního úřadu Malá Bystřice pro voliče bydlící v obci Malá Bystřice

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:
pan MIROSLAV VRÁBEL – 85 let
paní ZDENKA URBANOVÁ – 86 let
paní ALBÍNA KOVÁŘOVÁ – 85 let

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

OPUSTILI NÁS …
V pátek 27. srpna 2010 nás navţdy opustila ve věku 85 let
váţená paní Amálie Škabrahová.
S paní Škabrahovou jsme se rozloučili v pátek 3. září v kostelíčku ve Velké
Lhotě.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.
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