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SRAZ SANTOVSKÝCH RODÁKŮ 

V sobotu 3. září od 13. hod. se uskutečnil další sraz rodáků a přátel Santova. K poslechu hrál 
akordeon, počasí se vydařilo, nezbývá než si přát, aby se příští rok opět vydařil a snad i s větší 
účastí. 

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.  

 

Adolf Hašpica (text a foto) 
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DŮCHODCI – LOUČENÍ S LÉTEM 

Za poskytnuté fotografie děkujeme manželům Junkovým. Kompletní fotoreportáž naleznete na 
stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 

 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ŘÍJNU 

Odvoz popelnic v říjnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 3., 17. a 31. října.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční dne 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a 
dne 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice. 

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

 

SCHVÁLENÝ NÁVRH NA ÚPRAVU DRUHÉHO PATRA OBECNÍHO ÚŘADU 

Obecní úřad zveřejňuje návrh na úpravu druhého patra budovy obecního úřadu. Pokud se podaří 
najít vhodnou firmu, která úpravy provede, tak by se s opravou mělo začít ještě tento rok. Protože 
ještě není dokončená projektová dokumentace, tak nejsou vyčíslené celkové náklady. 
Předpokládáme, že oprava bude stát kolem 1 milionu. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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BÁSEŇ NAŠICH DŮCHODCŮ 

 

S akcemi důchodců roztrhl se pytel, 

Olinky Barišicové každý je ctitel. 

Když promluví, tak je to samé vrků vrků, 

jak může ale zpívat, když nemá vymazáno v krku. 

 

Honem jí nalejte nějaků, 

když není slivovice, 

tak třeba vaječného koňaku. 

 

Jan Martinků určitě k tomu měl co říci, 

on ale dává přednost důchodkyním ve Valašské Bystřici. 

Teď když konečně začalo pršet, 

on nabitý energií, vtipem měl by jen sršet. 

 

V tej Valašskej Bystřici fakt sú pěkné dcerky, 

ony mu tam nabijí do kola baterky. 

Dnes, když máme prostřený stůl, až pod ním musí být vzpěra, 

třeba nám nějakou novinu řekne od Malenů Věra. 

 

No a tam ještě dalej na hornom konců, 

jako by ti utichl hlas oveček zvonců. 

Léto už končí a zlátne lípa i dub, 

ještě, že nás obdařila záplava hub. 

 

Odjedou chataři, zbude vás tu málo, 

o popsaném papíru, aby se vám jen zdálo. 

Ať přežijem zimu, přidáme do kroku, 

aby sme se zase zešli v příštím roku. 

 

F. L. Věk 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN 

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny: 

 paní RADMILA NOVOSADOVÁ – 80 let 

 pan MIROSLAV VRÁBEL – 91 let 

 paní LUDMILA NOVOSADOVÁ – 65 let 

  

  

 

 

 

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

 

OPUSTILI NÁS… 
 

V pátek 9. září nás navždy opustila ve věku 72 let vážená paní 
Anežka Strnadová.  

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou 
soustrast. 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 9/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2016.  www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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