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VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA MALÉ BYSTŘICE
Přinášíme vám kompletní informace k volbám do obecního zastupitelstva obce Malé Bystřice, které se
konaly 15. a 16. října 2010.

Vítězem voleb se tedy stala strana KDU – ČSL s 570 hlasy.
K volbám přišlo 224 voličů z Malé Bystřice. Volební účast se tím pádem vyšplhala na 78,60 % a
tím se MALÁ BYSTŘICE STALA OBCÍ S NEJVYŠŠÍ VOLEBNÍ ÚČASTÍ V OKRESU VSETÍN. A
jak teda vypadá nově zvolené zastupitelstvo? Jména jednotlivců, počet obdržených hlasů a pořadí vám
přinášíme v následující tabulce:

No a jak to bude vypadat v následujících týdnech?
Od středy 20. října, kdy se výsledky staly oficiálními, začala plynout 10 denní lhůta pro podání
návrhu na neplatnost voleb. Tento návrh může podat každý volič ze seznamu voličů obce Malé
Bystřice nebo každá volební strana, která v těchto volbách kandidovala.
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Zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta po uplynutí doby pro podání
tohoto návrhu do 15. dne ode dne uplynutí této lhůty. Zároveň však musí být svolání nového
zastupitelstva oznámeno 7 dní předem, tj. nové zastupitelstvo se může sejít až v době
od 6. 11.-12. 11. 2010. Během tohoto zasedání si zastupitelstvo volí starostu/ku, místostarostu/ku a
předsedy jednotlivých komisí. Pokud by však někdo podal stížnost na průběh voleb, tato doba se
prodlužuje až do dne rozhodnutí soudu.

Světlana Hrabinová

VYJÁDŘENÍ ZPRAVODÁJKU
Za redakci zpravodájku chci vyslovit velké DÍKY dosavadnímu starostovi, panu
Studenkovi, za podporu a iniciativu při vzniku tohoto zpravodájku, za to, že
umožnil jeho vznik a pravidelné vycházení, a vůbec za spolupráci!
Současně chceme vyslovit NADĚJI v to, že zpravodajek najde pochopení a stejnou
podporu i u nového zastupitelstva!
Doufáme totiž v to, že původní PŘEDSTAVA naší redakce, a to ta, že se
ZPRAVODÁJEK stane součástí života v Malé Bystřici, se stala realitou.
Zároveň chceme v tomto čísle zpravodájku PODĚKOVAT dosavadnímu
zastupitelstvu za jejich činnost a popřát každému ze zastupitelů mnoho štěstí
v další etapě jejich života!
Nakonec nám už nezbývá nic jiného, než jen POPŘÁT nově zvolenému
zastupitelstvu mnoho zdaru, síly a odvahy při řešení otázek týkajících se naší obce.
Dovoluji si vyslovit vlastní přání… A to, ať se zastupitelstvu povede to, co se
nepovedlo tomu předešlému, aby bylo minimálně tak úspěšné, jako to předešlé a
doufám v to, že zastupitelé, které jsme si my, občané, zvolili, nezklamou naší
důvěru a nezaleknou se odpovědnosti, kterou jsme jim tímto svěřili!
S přáním všeho dobrého
Redakce Malobystřického zpravodájku
za redakci: Světlana Hrabinová
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Z VALAŠSKÝCH TRADIC - DUŠIČKY
Nastávají chladné časy plné barev a chmurných dnů. Je to jedno ze čtyř ročních období, přechod mezi
létem a zimou. V klimatických podmínkách mírného pásu se právě sklízí většina úrody a opadavé listnaté
stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. Koncem října se posunuje čas z letního na zimní,
hodiny se posouvají o hodinu zpět. Tento čas se snáší lépe z důvodu vstávání za světla. Nezapomeňte, že
i na podzim se dá využít posledních hezkých chvil venku pouštěním draka, sbíráním plodů, nebo
vycházkami do přírody.
Na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba
tyto dny vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na
hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomodlili
za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.
Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat,
až my budeme umírat…
V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.
Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde
v plamenech pykaly za své hříchy.
V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si dušičky mohly opáleniny,
způsobené očistcem, natřít a trochu ochladit.
Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat tento večer do ohně různé pokrmy, což bylo místy chápáno jako
částečné vykoupení z hříchů nebo také něco jako dušičkám na přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění
z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým
se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to
čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci a
chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Že z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween ví téměř každý, ale málokdo tuší, že
se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně jako je tomu dnes například v USA, tzn. s průvody
strašidelných a děsivých masek.

Lucie Škabrahová

Zdroj: www.ceske-tradice.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ – INFORMAČNÍ LETÁK

NEPŘEHLÉDNĚTE
V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 30. 10. 2010 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 hod. do 9.30 hod.
Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekr.
chaty nebo chalupy v k. ú. Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady
z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly
a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory,
rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a
boty a pod.

Podnikatelé můžou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku!!!
Jelikož budou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!!!!
Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad
na požádání zdarma odvezen (tel. 571 443 570).
Termíny odvozů od občanů prostředky OÚ:
Santov – pondělí 25. 10.; horní konec, Malenov - úterý 26. 10. a dolní konec - středa
27. 10. 2010
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v květnu 2011!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU
Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. listopadu.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:
paní MARIE VRÁBLOVÁ – 86 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

Zpravodaj 9/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2010.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

