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SBĚRNÝ KONTEJNER ECO TEXTIL 

U budovy obecního úřadu v Malé Bystřici je od pondělí 25. srpna umístěn kontejner na sběr oděvů, 
textilu a obuvi ECO TEXTIL. 

Co patří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL??? 

Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré 
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy 
a deky, možno i tašky a batohy) zabalený v zavázaných 
(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také 
spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a 
plyšové.  

Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby byl textil, který 
vkládají do sběrných kontejnerů, zabalený v igelitových 
pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto 
textilem je ručně manipulováno! 

Co nepatří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL??? 

Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, 
matrace, molitan, koberce, netextilní materiály, komunální 
odpad, elektrospotřebiče. 

Co se stane se sesbíraným materiálem??? 

Co bude možné použít, to se využije v dětských domovech, 
azylových domech, ústavech sociální péče atd. Z toho, co nebude 
možné použít, se ekologickou likvidací vyrábějí hadry 
na podlahu, zateplení domů atd. 

Více o nadaci ECO TEXTIL… 

Firma Wtorpol za dvacet let své existence darovala charitativním organizacím již více než 120 miliónů 
korun. V roce 2012 se rozhodla o založení nadace ECO TEXTIL. Zakladatelem je Leszek Wojteczek, 
majitel PPHU Wtórpol. Jedná se o chráněnou dílnu, která se věnuje sběru použitého textilu a jeho 
následnému využití. 

Ze zisku likvidace nadace ECO TEXTIL pomáhá finančně dětem do 18 let, které potřebují pomoc, a to 
formou nákupu zdravotnických pomůcek (invalidní vozík, monitory dechu a jiné). Nadace spolupracuje 
se sociálními centry, domovy pro matky samoživitelky a azylovými domy, kterým poskytuje oblečení, 
obuv, lůžkoviny, ručníky, deky a další textilie. 

Cílem nadace je poskytovat komplexní pomoc dětem a mladým lidem s různými druhy 
postižení včetně financování bezbariérových stavebních úprav. 

Světlana Hrabinová 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU 

Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. října.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST NA HŘBITOVĚ VE VELKÉ LHOTĚ 

Zastupitelstvo Obce Velká Lhota na svém 26. zasedání dne 27. 11. 2013 schválilo uzavření smlouvy 
s nájemci hrobových míst a dále schválilo cenový výměr č. 1/2013 za pronájem hrobových míst 
s účinností od 1. 1. 2014. Uzavření nájemního vztahu obce k hrobovým místům vyplývá ze zákona  
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Smlouvy 
budou uzavírány dle cenového výměru na 5 let, tj. od 1. 1. 2014–31. 12. 2018. 

Žádáme nájemce hrobových míst, aby se dostavili co nejdříve na Obecní úřad Velká Lhota 
(tel.: 571 638 010, e-mail: obec@velkalhota.cz) k podpisu smlouvy o nájmu hrobového místa. 
Vezměte si sebou poslední doklad o zaplacení nájmu hrobu, kde je uvedeno číslo a druh hrobu a doba 
nájmu. Nájem bude dopočítán ve vztahu ke schválenému cenovému výměru.  

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 

Starosta obce Malá Bystřice dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuje: 
 

1. Volby do zastupitelstva obce Malá Bystřice se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 08:00 do 14:00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Malá Bystřice. 

 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. Právo volit má občan, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je 
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. 

 
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 

 

 

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY 

Společně s ostatními malými i většími broučky můžete vyrazit v pátek 26. září 2014 od 18:30 hod.  
z náměstí Svobody ve Vsetíně na tradiční, již 9. ročník, pochod s broučky. Tato akce se koná pod 
záštitou vsetínské Diakonie. Společnému setkání broučků a berušek budou předcházet tvořivé 
workshopy a promítání tematické pohádky Broučci. Hlavní částí programu je dále společné zpívání, 
ocenění dětí za nejkrásnější kostýmy a lampičky a společné večerní putování Panskou zahradou až 
ke vsetínskému zámku na závěrečný ohňostroj. V parku bude k vidění dokonce i Broučkova chaloupka 
s Broučkem, Janinkou a Kmotříčkem. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

mailto:obec@velkalhota.cz
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Akce má být taky jakousi připomínkou odkazu knížky Broučci od Jana Karafiáta, která ovlivnila celé 
generace malých čtenářů. Od 17:30 budou otevřeny workshopy, kde si zájemci budou moct na místě 
vyrobit krovky, tykadélka, nebo namalovat obličej na broučka. Diakonie tuto akci pořádá za podpory řady 
vsetínských firem a dalších partnerů. 

Na další putování s broučky vás zve Místní knihovna ve Valašské Bystřici. Putování se koná 
10. října 2014 ve Valašské Bystřici od 18:00 hod. před místní knihovnou. Na programu je 
připraveno vyhodnocení soutěže, vyhlášení nejlepšího kostýmu, masky broučka, ohnivá show a 
ohňostroj. 

 

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL SANTOVA 

První zářijovou sobotu, tedy 6. září, se na Santově konal další ročník srazu rodáků a přátel Santova. 
Nejstarším účastníkem srazu byl pan Otto Mikel, který v letošním roce oslaví 86. narozeniny. Děkujeme 
panu Hašpicovi za zaslání fotografie z této příjemné akce, u které nechyběla dobrá hudba jak 
k poslechu, tak k tanci. 
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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 4. 10. 2014 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 

rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území 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 jsou 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. Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 2. října 2014 
před budovou hasičské zbrojnice. 

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 dubnu 2014!!! 

 
Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, 

střešní krytina apod.) nebude sbírán. 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V PODÁNÍ NAŠICH DŮCHODCŮ 

O tom, že naši senioři patří k nejaktivnější skupině obyvatel v naší obci, nemůže být pochyb. Dokazují to 
jejich pravidelná setkání a další akce, které pro sebe pořádají. Nejinak tomu bylo v létě, se kterým se 
důchodci rozloučili ve středu 10. září na hasičské zbrojnici. Fotografie si můžete prohlédnout níže. 
Nechybělo dobré jídlo, pití, hudba, tanec a samozřejmě dobrá nálada! Tímto také děkujeme 
manželům Junkovým, kteří celé léto zásobovali náš zpravodaj a webovou fotogalerie fotkami z těchto 
setkání. 

 

Společná fotografie ze středy 27. srpna 2014 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN 

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny: 

 paní EMÍLIE ZAJÍČKOVÁ – 75 let 

 pan MIROSLAV VRÁBEL – 89 let 

  

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj 9/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2014.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 
 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


