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RALLY VSETÍN 2011
Každý rok na podzim se v naší obci jede automobilový závod rally sprintu, ne jinak je tomu i letos.
Pořadatelé pro nás připravili skvělou podívanou pro všechny milovníky rychlých aut a vůni benzínu,
pod názvem Rally Vsetín 2011.
Vše začne už v pátek 21. října 2011, kde proběhne start prvních jezdců u Vsetínského zámku. Taktéž
i v sobotu ráno v 8:15. Naší obcí pojedou dvě erzety. Nejprve ze Vsetína se startovním časem 9:06, cíl
bude u Malenů a druhá erzeta se startuje od Kočíbů v 9:21 a cíl je na Velké Lhotě. Obdobně to bude
i po poledni. Start první erzety je na Vsetíně v 11:56 a erzeta Malá Bystřice – Velká Lhota startuje
ve 12:11. Odpoledne jsou starty ve 14:33 a 15:04.
Uzávěrka komunikací v naší obci bude od 7:30 do 17:00.
Přejeme příjemnou podívanou!
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Rozpis časových uzávěrek

Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU
Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. října.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V souvislosti s vyznačením obvodu držeb vlastníků, kteří nepodepsali nároky, byl zároveň kontrolován
stav místních komunikací, zejména pak těch, které jsou součástí pasportizace.
Komise výstavby bude pověřena zpracováním pořadí a harmonogramu oprav. Některá místa
jsou téměř nesjízdná (např. Neřádov, U Siřenů, Palůšek, Vakovňa, Lučina, U Krpelů).
Lesy ČR požádaly obec Malou Bystřici o odkup p. č. 1913/1 a 1957/10 s tím, že po vyřešení vlastnictví tuto
cestu opraví (od Lučiny na rozcestí Kršle). Žádost o odkup je vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu.
ODPRODEJ PARCEL V OKOLÍ SILNICE
Obec Malá Bystřice hodlá požádat majitele parcel naproti Obecnímu úřadu (před silnicí a za silnicí)
o odprodej do vlastnictví obce. Obec hodlá tyto pozemky po výkupu rekultivovat a docílit smysluplného
využití, např. dětské hřiště, řadové garáže atd.

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE V ÚDOLÍ
V objektu bývalé školky „V Údolí“ probíhají sanační práce, vysoušení zdí, otloukání zteřelých omítek a
bylo zprovozněno ústřední topení. Nyní probíhá zprovoznění el. instalace a to bude ukončeno
provedením revize. V nejbližší době budou opraveny omítky.
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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 29. 10. 2011 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 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, 731 681 099 nebo 734 522 279).
Termíny odvozů od občanů prostředky OÚ budou upřesněny!
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v dubnu 2012!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
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Byly dány do provozu 3 nové body Jednotného varovacího a vyrozumívacího systému a to: jeden
u zastávky U Melichaříků, jeden ve dvoře v Okluku a jeden na Santově u č. p. 93.
NA REALIZACI PŘISPĚL ZLÍNSKÝ KRAJ ČÁSTKOU 150 000. – KČ.
Realizací tohoto projektu došlo k zlepšení informovanosti občanů v odloučených lokalitách obce
Malá Bystřice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:
paní RADMILA NOVOSÁDOVÁ – 75 let
paní ZDENKA URBANOVÁ – 87 let
pan MIROSLAV VRÁBEL – 86 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

