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VALAŠSKÁ RALLY 2010
Ve dnech 26. – 27. března 2010 se pojede přes naši obec tradiční, již 19. ročník závodu Valašská Rally
2010. Dějištěm celého závodu je náměstí ve Valašském Meziříčí, kde bude slavnostní zahájení.
Na pátek 26. března je stanovena trať: Bystřička-přehrada, jednosměrnou okolo přehrady, Malá
Bystřice – U Bušů, Valašská Bystřice a Vidče. Uzavírka tratě je plánovaná od 17:28 do 23:30 hodin.
Sobotní závod se pojede přes větší část naší obce, která je součástí trati: Vesník, Dolní Jasénka, Dušná,
Malá Bystřice, U Kočíbů se odbočí na Santov, Valašská Bystřice, opačným směrem jednosměrky
na Bystřičku. Cílem je Velká Lhota. Na tento den je uzavírka tratě v plánu od 13:49 do 18:00 hodin.
Při návštěvě rally sportu a podobných závodů je potřeba dbát hlavně na svou bezpečnost!
Lucie Škabrahová

KRONIKA OBCE
Vážení spoluobčané,
zpracovávání obecní kroniky patří neodmyslitelně k činnostem obce. Zaznamenávání místní současnosti
pro budoucí generace je krásnou, ovšem často také málo váženou prací…
Vedení obce se proto rozhodlo umožnit Vám nahlédnutí do obecních kronik, a to od roku 1992.
Zápisy z jednotlivých let budete moci najít na obecních internetových stránkách (v sekci Kronika
obce), kde si je můžete jednoduše stáhnout a nahlédnout tak do historie událostí v naší krásné obci.
Jednotlivé roky jsou rozděleny na více částí, aby doba jejich stažení netrvala dlouhou dobu.
Přejeme Vám mnoho krásných zážitků při prohlížení kroniky obce Malá Bystřice.
Světlana Hrabinová
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POZVÁNKA DO OBECNÍ KNIHOVNY
Místní knihovna se nachází v prostorách Obecního úřadu Malé Bystřice. Je to pěkná místnost s veřejným
přístupem k internetu, bohužel málo využívána samotnými čtenáři.
V knihovně se nachází 1 900 knih s různou tématikou. Přes literaturu zábavnou až po naučnou, pro děti
se zde nachází velké množství pohádek. Ovšem ani dospělí se nemusí bát, že by si nevybrali.
Vlastní fond knihovny je pravidelně aktualizován centrální knihovnou ve Vsetíně tzv. výměnným
souborem. Výměnný soubor je do knihoven zapůjčován na dobu dvou let. To především z důvodu, že
knihy jsou dost finančně nákladné. A proto je vždy po dvou letech tento výměnný soubor vyměněn
za nový mezi knihovnami v okolí. Obecní úřad se také snaží nakupovat zajímavé knihy z vlastních zdrojů.
Knihovní fond tedy i díky výměnnému souboru obsahuje knihy různého charakterů: historické romány,
autobiografie, romány pro ženy, romány s životní tématikou. Dále jsou to knihy naučné pro zahrádkáře,
milovníky květin či knihy s inspirací ve výtvarném umění nebo péčí o zdraví.
Určitě si zde každý najde to, co ho zajímá!
Jak bylo řečeno již na začátku, knihovna má k dispozici dva počítače s připojením k internetu a tiskárnu.
Toto mohou zájemci využívat denně i mimo výpůjční dobu a to zcela zdarma!
Poplatky za půjčení knih:
o pro školáky, studenty a důchodce – 30,- Kč ročně,
o pro pracující – 50,- Kč ročně.
Otevírací doba knihovny:
o pondělí – 16:00-18:00
o středa – 16:00-18:00
Záleží jen na Vás, zda se rozhodnete využít služeb knihovny, které se Vám, prostřednictvím Obecního
úřadu, nabízí. Knihovna je tu především pro Vás!
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Radka.
Světlana Hrabinová

Z VALAŠSKÝCH SLAVNOSTÍ - VELIKONOCE
Svátky jara, Velikonoce, se nezadržitelně blíží. Tak proč si nepřipomenout, proč tyto svátky vůbec slavíme
a co vše je s nimi spojeno…
Velikonoce (nebo také pascha) jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, jelikož se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle
křesťanské víry k němu došlo třetího dne po Kristovu ukřižování.
Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl
Kristus vzkříšen.
Poslední večeře Páně si věřící připomínají na zelený čtvrtek. Zelené
pokrmy, které sníte v tento den, vám zaručí zdraví po celý rok.
Velký pátek je dnem přísného půstu a také smutku. Dříve se
nevykonávaly žádné zemědělské práce, nesmělo se totiž hýbat zemí,
do které byl položen Kristus. Pekly se jidáše, pečivo z kynutého těsta
tvarované jako zkroucený provaz.
Následující den, bílá sobota, byl v dávných dobách dnem přijímání
nových členů do řad křesťanské církve. Zapalovaly se paškály,
velikonoční svíce a celý den končil slavností Vzkříšení. Zvonilo se
na kostelní zvony, což symbolizovalo konec půstu. V sobotu se také pekly
vdolky, mazanec a velikonoční beránek.
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Velikonoční neděle byla svátkem, kdy se nepracovalo, a k obědu se vařila pečínka. O dobré sváteční
jídlo se starala hospodyňka, mládež se zase připravovala na šmigrust.
Mladé pruty břízy, vrbové pruty a jalovce pak přišly na řadu o Velikonočním pondělí. Nesmělo chybět
polévání děvčat vodou, to mělo symbolizovat, že zůstanou zdravé po celý rok. Hospodyňky a děvčata
malovala velikonoční vajíčka. Význam měla nejen barva, která se na vajíčka použila, ale také to, jakou
techniku zdobení děvčata vybrala. Tím vyjadřovala svůj vztah ke koledníkům.
Zdroj informací: Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm
Obrázek: Josef Lada

Světlana Hrabinová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU
Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. dubna. Žádáme občany,
aby v den odvozu nachystali popelnice.
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V SOBOTU 24. 4. 2010
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů se provádí v naší obce 2x ročně. První letošní svoz bude
v sobotu 24. dubna 2010.
Jako každým rokem budou zaměstnanci obce v týdnu před svozem svážet tyto odpady od jednotlivých
chalup. Plán odvozu v jednotlivých částech obce sdělíme občanům cca 14 dnů předem v letáku.
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK PROTI VZTEKLINĚ
V obci Malá Bystřice proběhne dne 7. dubna 2010, to je ve středu, povinné očkování psů a koček proti
vzteklině.
Harmonogram očkování:






Malenov ………. 17:00 hod.
Santov …………. 17:30 hod.
U Kočíbů ……… 18:00 hod.
V Údolí ………… 18:30 hod.
U Bušů ………… 18:45 hod.

Cena za očkování je 100,- Kč. Podle požadavků majitele je možnost provést vakcinaci i proti jiným
onemocněním, odčervení a další.
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NEPŘIDĚLENÍ DOTACE NA STAVBU CHODNÍKU
Obec požádala o dotaci 4. mil. Kč na stavbu chodníku v délce 500m k odbočce do Bošové. Jednalo se
o dotaci z evropských fondů (tzv. Program obnovy venkova) administrovaným Ministerstvem
zemědělství.
Bohužel, vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme požadované finance nedostali. Ve Zlínském
a Olomouckém kraji z tohoto dotačního titulu nedostala peníze žádná obec.
Proto i v letošním roce požádáme znovu o dotaci na tento chodník. Pokud dotaci nedostaneme v příštím
roce, budeme stejnou žádost o dotace podávat až do roku 2013.
STATISTIKA JMEN
Uveřejňujeme k nahlédnutí aktuální statistiku křestních jmen v naší obci. Nejčastějším jménem je Josef
u mužů a Ludmila u žen.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „VELIKONOCE NA VALAŠSKU“ ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
Pokud si chcete zpříjemnit svátky jara a toužíte se někam vypravit, máme pro vás pozvánku
na tradiční program Valašského muzea v přírodě, a to na Velikonoce na Valašsku. Vše vypukne
v sobotu 3. dubna od 9.00 hodin v areálu Dřevěného městečka.
V sobotu na vás čeká Jarmark velikonočního zboží a vyhrávat vám k tomu bude cimbálová
muzika Jánoš a muzika Staré Gatě.
Na Boží hod velikonoční je pro Vás připravena řada vynikající muziky, jen namátkou soubory Malý
Radhošť a Radhošť či cimbálová muzika Kotár. V jejich podání uvidíte jarní a velikonoční zvyky.
A aby toho nebylo málo, v kostelíčku sv. Anny vystoupí smíšený pěvecký sbor Catena Musica.
Na Červené pondělí vám bude v areálu Dřevěného městečka po celý den vyhrávat cimbálová muzika
Javořina a jsou připravany doprovodné programy. Po všechny dny je pro Vás připravena bohatá
nabídka velikonočního zboží, ukázka zdobení kraslic či pletení tatarů.
Tak neváhejte a přijďte také oslavit svátky jara spolu s námi do muzea!!
Celý program najdete na internetových stránkách
www.vmp.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny:
pan JAROMÍR ZAJÍČEK – 81 let
pan LUDVÍK OSTŘANSKÝ – 70 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.
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Zpravodaj 2/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2010.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

