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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ-SVOBODNÍ V MALÉ BYSTŘICI 

Letos proběhl již 3. ročník fotbalového utkání Ženatí proti Svobodným. Tradičně se zápas uskutečnil 
na fotbalovém hřišti Cedr. Slavnostní výkop pak byl proveden ve 13:00 hodin. 

Převaha hráčů byla u družstva svobodných, zatímco u ženatých byla nouze o střídání, a to mělo vliv 
na jejich únavu a vysílení. Zápas byl rozdělen na 3 třetiny po třiceti minutách. O přestávkách hráči 
doplnili síly tekutinami a pokračovali ve hře. Svobodní vyhráli nad ženatými výsledkem 7:5. 
Za svobodné se o 3 góly zasloužil Jarek Pohořelský. Nejlepším hráčem, kterého zvolili diváci, 
byl Kryštof Ptáček. Vítězné mužstvo svobodných dostalo putovní talíř a 50litrovou bečku zlatavého 
moku, kterou věnoval čerstvě ženatý Ondřej Tomečka. 

Po utkání byla připravená taneční zábava v doprovodu hudby od místního Dj Tomího a bohaté 
občerstvení u našeho „Baru Na Hřišti“. 

Vítěznému družstvu gratulujeme a těšíme se na další ročník této příjemné podívané! 

Kompletní fotoreportáž z této akce najdete na internetových stránkách naší obce, v sekci Fotogalerie. 
 

Lucie Škabrahová a Marek Petrůsek 
Fotografie: Jakub Škabraha 
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FOTOGRAFIE Z TÉTO AKCE 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ZÁŘÍ 

Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. září.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Na obecní úřad dorazil návrh na úsporu elektrické energie v obci. Tento návrh předložil p. Kochwasser 
na posledním jednání obecního zastupitelstva v pátek 27. července. Úspora spočívá ve výměně svítidel 
veřejného osvětlení. Podle propočtu předloženého právě na jednání zastupitelstva by obec ušetřila 
značné finanční prostředky za elektrickou energii. Oprava a výměna svítidel byla vyčíslena 
předběžně na 120 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že většina svítidel je z důvodu jejich stáří nevyhovující a 
také některé úseky vedení jsou zastaralé a je potřeba je opravit, obecní zastupitelstvo tento návrh 
odsouhlasilo a souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení. 

 

HŘIŠTĚ V MALÉ BYSTŘICI DOSTALO ZELENOU 

Obecní úřad obdržel územní souhlas k vybudování dětského hřiště pod restaurací V Údolí. Komise 
ve složení: starosta obce Bořivoj Ptáček, předseda finanční komise Jaroslav Petrůsek a předseda stavební 
komise Milan Melichařík pak provede výběrové řízení na dodavatele akce „Hřiště pro děti z Malé 
Bystřice“. 

 

KOMPOSTÉRY DO RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ ZDARMA 

Naše obec se snaží získat finanční prostředky z Operačního fondu životního prostředí určené na nákup 
kompostérů pro své občany. 

Informace ke kompostérům: 

 jedná se o plastový kompostér o objemu 900 l (rozměry: 100 x 100 x 100 cm) 

 žadatel musí mít trvalý pobyt v obci Malá Bystřice 

 na jedno číslo popisné je možno žádat maximálně o jeden kompostér 

 kompostér bude žadateli zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce, předpokládá se kompostování 
vlastních biologicky rozložitelných odpadů z domácnosti a zahrady 

 po uplynutí 5 let přechází kompostér bezplatně do majetku žadatele 

Pokud se podaří získat finanční prostředky, kompostéry mohou být k dispozici v první polovině roku 
2013. 

 

Předběžné žádosti o bezplatné zapůjčení kompostéru naleznete na obecním úřadě a 
na internetových stránkách obce. Tyto vyplněné žádosti prosím odevzdejte zpět na obecní 
úřad nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 



 
 

 
 
 
VOLBY DO SENÁTU 2012 

Ve 27 volebních obvodech letos v říjnu proběhnou volby do Senátu České republiky. Volby proběhnou 
ve dvou dnech, a to v pátek 12. října 2012 od 14:00-22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 
od 8:00-14:00 hodin. 

Za volební obvod Vsetín se do boje o senátorské křeslo kromě ostřílených „hřáčů“ Jiřího Čunka (KDU-
ČSL) a Jiřího Částečky (ODS) přihlásili také Vladimír Místecký (KSČM), Jindřich Cahlík (nezávislý 
kandidát), Karel Nedbálek (Suverenita), Jindřich Šnejdrla (ČSSD), Aleš Bardoň (Moravané) a Marie 
Hořčicová (Národní socialisté). 

O bližších podrobnostech budete včas informování. 

VSETÍN CHCE BÝT SRDCEM MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ 

Město Vsetín a slovenská obec Pruské rozvíjí svou spolupráci v oblasti drobné příhraniční infrastruktury 
cestovního ruchu. V rámci této spolupráce uskuteční dvě akce nazvané „Městský okruh aneb co o Vsetínu 
nevíte“ a „Baťovu naučnou stezku“. Oba projekty jsou z 85 % hrazeny dotací z EU. 

První okruh přinese vytvoření 14 informačních panelů umístěných na vybraných budovách města. 
Z pohledu naší obce Malé Bystřice je pak zajímavý druhý okruh. Stezka „Baťova naučná stezka“ 
bude navazovat na stezku „Naučná stezka okolím Vsetína“ a bude rozšiřovat výčet stávajících stezek, 
které vychází přímo ze Vsetína, nebo prochází v jeho blízkosti. Nová stezka bude také svou trasou 
zasahovat do katastrálního území Malé Bystřice, budou zde umístěny tři informační tabule, jedna 
bude přímo u Cabského jezírka. 

Zdroj článku: www.parlamentnilisty.cz   

 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ZÁŘÍ 

V měsíci září oslaví své narozeniny: 

 paní MARIE PETRŮSKOVÁ – 75 let 

 paní ANASTAZIE ŠPANIHELOVÁ – 80 let 

 paní ANNA SMĚTÁKOVÁ – 65 let 

 pan BOHUSLAV ŠPANIHEL – 75 let 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj 8/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

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

 
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vsetin-chce-byt-srdcem-moravsko-slovenskeho-pomezi-243424

