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PODZIMNÍ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI NA SANTOVĚ
Letos se v sobotu 21. září konal na Santově první ročník Podzimních ovčáckých slavností. Tato
akce navazuje na tradici letního Ovčáckého dne v Prlově. Organizátoři se zaměřili na podporu
místních zemědělců a producentů potravin a konec léta a začátek podzimu je pro podobnou akci více než
příhodný, právě proto, že se jedná o ideální období pro ochutnávky specialit z jehněčího masa, kterého je
v tomto období na Valašsku dostatek.
Kromě toho návštěvníci mohli vidět dílnu s výrobou ovčích sýru, ukázku práce ovčáckého psa či módní
přehlídku vlněných a plstěných modelů. Součástí programu byla také soutěž v předení na kolovratu a
v pojídání frgálů. A jak už to u podobných akcí bývá, nemohli chybět ani pořádná a dobrá cimbálová
muzika a neméně dobré folklórní soubory.
Jsme moc rádi, že se návštěvníci nenechali odradit nevlídným a upršeným počasím a našli si čas a chuť
vydat se k nám na Santov!
Lucie Škabrahová

SRAZ RODÁKŮ NA SANTOVĚ
V srpnu se na Santově v hospůdce konal další ročník srazu santovských rodáků. Děkujeme panu
Hašpicovi za zaslání fotografie z této příjemné akce, kterou Vám tak můžeme ve zpravodájku
ukázat. Přikládáme také fotografii z loňského ročníku.
Připomínáme, že na webových stránkách obce, v sekci Fotogalerie, najdete také nádherné pohlednice
ze života na Santově.
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AKCE NAŠICH DŮCHODCŮ
Ačkoliv tomu někdo nemusí věřit, důchodci v naší obci patří k té nejaktivnější skupině obyvatel. Dokazují
to i akce, které pro sebe pořádají. Nejen, že se pravidelně schází, ale oslavují spolu i narozeniny a
dokonce organizují i výlety. Ve středu 4. září se skupinka důchodců z naší obce vydala na Zámek Lešná,
který se nachází pár kilometrů za Valašským Meziříčím, cestou navštívili i prodejnu kamenů.

Oslava narozenin na hřišti Cedr, 10. července 2013

Výlet na Zámek Lešná, 4. září 2013
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU
Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. října.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
INFORMACE O ÚZEMNÍM PLÁNU
Zpracovatel předloží územní plán obce Malá Bystřice objednavateli k vyjádření. Plán následně projde
ještě schvalovacím řízením na pověřeném úřadě.
ZMĚNA TRASY AUTOBUSOVÉ LINKY ZE VSETÍNA
Podařilo se změnit trasu linky č. 13 s odjezdem ve 14:40 hod. z autobusového nádraží ve Vsetíně tak, aby
děti nemusely přecházet dvě frekventované křižovatky a zvýšila se tím jejich bezpečnost. Od letošního
září bude tento spoj zastavovat u vsetínských lázní.
KOMPOSTÉRY V NAŠÍ OBCI
Kompostéry byly rozděleny žadatelům a ti začínají kompostovat. Pokud budou vypůjčovatelé dodržovat
pokyny ke správnému užívání, získají kvalitní komposty, které poslouží ke hnojení zahrádek a truhlíků.
NOVÝ POMOCNÍK NA OBCI
V průběhu měsíce září byla v praxi prověřena akceschopnost nového „pomocníka“ nahrazujícího lidskou
sílu, tedy vlastními silami zprovozněného podkopu. A díky tomu bylo vykopáno, vyčištěno a zatrubněno
cca 30 m. Součástí bylo také vybudování šachet pro případné čistění.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI
Koncem srpna provedla stavební komise obce Malá Bystřice prohlídku stavu místních komunikací
v katastru obce. Zápis je zveřejněn na stránkách obce a na úřední desce u budovy Obecního úřadu.
V letošním roce bude podle finančních možností dokončena oprava místní komunikace Palůšek, od
bývalé hájenky k rozcestí Zajíci. Poněvadž bylo provedeno vyztužení mostu U Pavlů, bude snaha toho
využít a provést nejnutnější opravu MK Neřádov v délce cca 200 m. Dále bude postupováno podle
návrhu komise výstavby.
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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 12. 10. 2013 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 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 2014!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

VALAŠSKÁ ZAHRADA A SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Zahradnické a řemeslnické trhy. Široká nabídka chryzantém a dalších podzimních květin a okrasných
dřevin. Prezentují se zahradnictví místní i z dalekého okolí. Dále prodej keramiky, kožešin, dřevěných,
proutěných a dalších řemeslných výrobků. Uvidíme ukázky řemesel a show J. Pecháčka, který vyřezává
sochy motorovou pilou. Svatováclavský jarmark nabídne rozšířenou nabídku uzenin, sýrů, medu a vína.
Valašský pětiboj pro děti zajišťuje Rožnovský SVČ.
Vstupné: dospělí – 70,- Kč, snížené (děti, důchodci, ZTP) – 30,- Kč, děti do 7 let – zdarma

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:
pan MIROSLAV VRÁBEL – 88 let
pan FRANTIŠEK KONVIČNÝ – 70 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

Zpravodaj 9/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2013.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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