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PARTR RALLY VSETÍN 2012
V říjnu proběhne na katastru naší obce další, již IX. ročník Partr Rally Vsetín 2012. Tento závod je
součástí závodů o Pohár České republiky v rally.
Termín tohoto závodu se měnil hned dvakrát. Dle původních plánů se měla Partr Rally Vsetín uskutečnit
v sobotu 20. října, tato varianta se však záhy ukázala jako nevhodná vzhledem k tomu, že na stejný
termín je stanoveno druhé kolo krajských a komunálních voleb ve Zlínském kraji. Proto se pořadatelé
rozhodli přesunout závod dokonce až o týden později. Nakonec se ale rozhodli, že se vrátí k původnímu
termínu, s tím rozdílem, že samotný závod se uskuteční v neděli 21. října 2012.
Můžete se těšit určitě na zajímavou podívanou a špičky české rally, která svými výkony zaručeně
nezklame.
Mapu trati můžete naleznout na internetových stránkách obce či vývěskách Obecního úřadu.
O bližších informacích k uzavírkám trati a průběhu závodu budete včas informováni,
sledujte proto tyto obecní informační kanály. Děkujeme a přejeme příjemnou podívanou!

Lucie Škabrahová
Fotografie: Lucie Škabrahová

1

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 27. 10. 2012 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 mohou 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!!!!
Shromážděte tyto komodity blízko místní komunikace tak, aby pro ně bylo možno v rámci
svozového plánu přijet obecním traktorem.
Pokud budete mít utvořenu místní skládku, uvědomte laskavě OÚ nebo p. Teplého osobně
a dohodněte si (v případě těžkých předmětů s případnou pomocí k naložení) místo odvozu
(tel. 571 443 570, 731 681 099 nebo 734 522 279).
Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude až v dubnu 2013!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta obce Malá Bystřice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů a ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1.

Volby do zastupitelstev krajů i Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 12. října 2012
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 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, diplomatickým nebo služebním pasem).

4.

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

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU
Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. října.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
ZKVALITNĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY V OBCI
Pro zkvalitnění zimní údržby byla objednána šípová radlice na obecní traktor v ceně 150 000 Kč.
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Během měsíce září byly opraveny místní komunikace u Zubřana směrem k Jalůvkům č. p. 88 a dále část
u Vakovně a od Zeťového vršku. Po několika jednáních s Lesy ČR byla opravena i část místní komunikace
od Lučiny směrem k Vráblům. Pomocí dvou fůr obalované drti bychom chtěli ještě v letošním roce
opravit výtluky směrem od Hájenky do Palůšku. Další místní komunikace budou opravovány dle
seznamu zpracovaného komisí výstavby.
VYBUDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU
V letošním roce je plánováno vybudování bezdrátového rozhlasu a jeho rozšíření v rámci Jednotného
systému varování a vyrozumění napojeného na HZS ZK. Na akci byla získána dotace ve výši
1 200 000 Kč.
VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Do konce roku budou vyměněna svítidla veřejného osvětlení okolo silnice 2. třídy č. 05735 za úsporná.
V lokalitě Bošová směrem k Márákům a u Hájenky u Malenů směrem na točnu autobusů budou dráty
vyměněny za točený kabel.

3

VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBCI V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Upozorňujeme občany, že v průběhu září a října tohoto roku proběhne několik plánovaných vypínání
elektrického proudu.
V oblasti u Bůšů by se mělo jednat o termíny 25. 9. a 2. 10. vždy od 7:30 – 16:30 hod. V období
od 15. října – 17. října bude probíhat údržba trafostanic v naší obci, časový úsek výpadku
proudu by se měl pohybovat od 7:30 do 15:00 hod. Termíny a časy vypínání elektrické energie
ve vaší lokalitě sledujte prosím na internetových stránkách obce (sekce Aktuální informace)
nebo na vývěskách Obecního úřadu.
OPLOCENÍ HŘIŠTĚ POD RESTAURACÍ V ÚDOLÍ
V nedávné době byly zahájeny z iniciativy pana J. Petrůska práce na oplocení hřiště pod restaurací
V Údolí.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
DĚTSKÝ BÁZÁREK NA BYSTŘIČCE
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Na tomto místě uveřejňujeme báseň našich důchodců, která vznikla při jednom z jejich pravidelných
setkání:
V malebném údolí uprostřed Vsetínských vrchů,
důchodci už nezpívají, mají sucho v krku.
Scházejí se teď na louce ve stínu strmé Štípy,
a i tam v pohodě seďá u pípy.
Přes potok lávka a jsme na místě,
jedno je ale jisté, vzali jich na milost fotbalisté.
Bývalo nás kdysi víc, teď je nás jen polovic.
Na dolním konci ranní rosou, brouzdá se zubatá s kosou.
Marně se k ní obracíme zády, ona vždy prořídne naše řady.
Obavu máme jedinou, motorkáři stovkou lítají dědinou.
Zakročit by měli radní z obce, dříve, než srazí vetchého důchodce.
Usměje se občan středního věku,
vždyť by ti důchodci Panu Bohu měli vzdávat vděku,
že se dožili tak požehnaného věku.
Až listí zežloutne a zahučí Štípa, když už nikdo nezpívá,
tak ať aspoň pípá.
Hlavně, ať zimu dobře přežijem, na jaře zase zavoní lípa.
A ještě perlička: jedu takhle dědinou,
na motorovém kole,
a lidé na mě řvou
proč točíš, ty vole?
Co k tomu dodat více,
vysvětlit by to mohla motorových kol průkopnice.
Na jedno může být takový cyklista hrdý,
že nemusí každý rok doktorům vyříkat všecky své prdy.
A teď už povstaňme a dobré náladě dejme průchod,
vždyť se zas můžem těšit na příští důchod.
F. L. Věk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:
pan MIROSLAV VRÁBEL – 87 let
paní FRANTIŠKA BAČOVÁ – 75 let
pan MIROSLAV ILDŽA – 70 let
Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
V pátek 7. září nás navždy opustila ve věku 87 let vážená
paní Zdenka Urbanová.
S paní Urbanovou jsme se rozloučili v pátek 14. září
v Modlitebně u Pavlů.
Všem příbuzným vyslovujeme
upřímnou soustrast.

hlubokou

a

Ve čtvrtek 13. září nás navždy opustila ve věku 75 let vážená paní
Ludmila Petrůsková.
S paní Petrůskovou jsme se rozloučili v pátek 21. září v evangelickém
kostele ve Velké Lhotě.
Všem příbuzným
soustrast.

vyslovujeme

hlubokou

a

upřímnou

Zpravodaj 9/2012 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2012.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

