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TRADICE MASOPUSTU SE V MNOHA MÍSTECH VRACEJÍ ZPĚT!
Tradice masopustu byly již před rokem 1989 tak trochu zapomenuty, lidé si však tento zvyk nenechali
vzít a pomalu jej vracejí zpátky. Masopust je doba hodování, tancování a užívání si života. Čas posledního
zimního hodování bývá spojen především se zabíjačkovými specialitami. Uvádíme pár typů
masopustních specialit: „masopustní gulášek, masopustní válečky se smetanovou omáčkou, klasický
zabíjačkový guláš, či řeznickou prdelačku“. A kdo má raději sladké, může se nechat inspirovat našim
receptem na výtečné masopustní koblížky:
Suroviny:











500 g hladké mouky
40 g droždí
150 g moučkového cukru
150 g másla
6 žloutků
3 lžíce rumu
cca 0,25 l mléka
špetku soli
tuhou marmeládu na plnění
moučkový a vanilkový cukr na posypání

Nejlepší koblížky budou, pokud je osmažíte přímo na sádle!
Postup:










v míse zaděláme řidší těsto – při zpracování by se mělo lepit na stěny mísy (řidší těsto lépe kyne)
zasypeme trochou mouky
zakryjeme utěrkou a dáme kynout na teplé místo
během kynutí 2x propracujeme
po vykynutí těsto nabíráme na lžíci, každý kousek rukou vyválíme a položíme na posypaný vál
jednotlivé kousky plníme marmeládou, nebo mákem (záleží na výběru)
smažíme v rozpáleném sádle z obou stran
koblížky vyjmeme a necháme okapat od tuku (na síťce, nebo ubrousku)
pocukrujeme a necháme vychladnout

A kdo si chce užít Masopust v plné parádě, může již tuto sobotu navštívit Masopust ve skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm (bude probíhat od 9:00–16:00 hod.), kde můžete ochutnat plno
zabíjačkových specialit!
Lucie Škabrahová
Zdroj: http://www.readersdigest.cz

1

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU
Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 10. a 24. března.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Připomínáme občanům, že v dubnu tohoto roku se opět uskuteční sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. Konkrétní termín bude upřesněn.
VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LEDNU 2014
V průběhu měsíce ledna se na pracovištích úřadu práce ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 4 735
uchazečů o zaměstnání, což je o 17 % více než v prosinci 2013. Pozitivní je, že vyřazeno bylo 3 227
uchazečů, což je více než dvojnásobek vyřazených v měsíci prosinci.
Přestože nárůst nezaměstnanosti ve Zlínském kraji byl nižší než v celé ČR, ve Zlínském
kraji zůstává podíl nezaměstnaných mírně nad úrovní republikového průměru. Ve všech
okresech Zlínského kraje došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Nejvíce vzrostla nezaměstnanost v okrese
Kroměříž, a to o 6,0 %. Naopak nejméně se zvýšila nezaměstnanost v okrese Vsetín (o 3,5 %, tj.
o 336 osob). Přesto v okrese Vsetín nadále evidujeme nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci
kraje – 10,0 %. Následuje okres Kroměříž (s podílem nezaměstnaných 9,8), dále Uherské Hradiště (8,2)
a Zlín (7,7).
Zdroj: Tisková zpráva Úřadu práce ČR, Krajské pobočky ve Zlíně
STUDIJNÍ CENTRUM BASIC
Studijní centrum BASIC pomáhá dětem a studentům jakéhokoli věku zvládat
problémy se čtením, psaním či pravopisem pomocí individuálního
doučování založeného na specializované studijní technologii. Toto
doučování je dodáváno vyškolenými soukromými učiteli.
Studijní centrum BASIC působí v České republice a na Slovensku již 10 let.
V současné době působí na více jak 20 místech (mimo jiné ve Vsetíně). Využívá
ve svém programu objevy z oblasti vzdělávání od humanisty a spisovatele L. Rona
Hubbarda, které popisují konkrétní překážky, na které může student během učení
narazit a jak je zvládnout.
Studijní centrum BASIC je součástí mezinárodní sítě vzdělávacích organizací Aplikované scholastiky,
která působí v 64 zemích světa již bez mála 40 let.
Pro více informací můžete kontaktovat ředitelku pobočky ve Vsetíně, paní Pavlu Gáškovou (tel.:
734 442 120, e-mail: vsetin@basic.cz), nebo navštívit webové stránky centra www.basic.cz.
ZPRÁVA O STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI
V ROCE 2013
V obci Malá Bystřice bylo Policií ČR šetřeno celkem 8 trestných činů (4x vloupání do rekreačních a k nim
přilehlých objektů; 2x ublížení na zdraví; 1x vloupání do zaparkovaného automobilu; 1x ohrožení pod
vlivem návykové látky). Z uvedených případů se podařilo objasnit 4 trestné činy, oproti roku 2012 došlo
ale k 100% nárůstu páchání trestné činnosti v obci. Nedařilo se především v objasnění krádeží vloupáním
do rekreačních a k nim přilehlých objektů.
V oblasti přestupku došlo ke spáchání 15 skutků (10x přestupky na úseku veřejného pořádku a
občanského soužití; 1x přestupek na úseku lesního zákona; 3x přestupek proti majetku; 1x podnapilý
cyklista).
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ

SRDEČNÝ POZDRAV ZE SANTOVA
Pan Hašpica ze Santova nám opět posílá nádherný pozdrav naší osady. Panu Hašpicovi moc děkujeme!
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Na tomto místě uveřejňujeme báseň od jednoho z našich milých přispěvatelů, kterému
tímto děkujeme!
Na Bystřičce důchodci probudili se zrazu
do zimního mrazu.
Vždyť to postrádá logiku,
ještě před týdnem sem se viděl s motyků.
Plus 10 stupňu a jarem šuměl les,
to po nás neštěknul ani pes.
Hlavně že jsme zdrávi jako když rozkrojíš řepu,
do školy chvátat budem třeba v podřepu.
Mezi lidi jíti něco nás nutí,
nic doma nic nám po chuti.
A buďme rádi, že držíme tradice v tomto duchu,
vždy je to lepší než doma ležet na břuchu.
Teď když nám zvýšili důchod, měl by být člověk hrd,
jenže ta částka je pro nás vlastně prd.
Neklesejme ale na duchu
a klidně vypouštějme přebytky vzduchu.
Tak za tímto úvodem udělejme 2 tečky ..,
a teď něco z jiné bečky:
leden je úrodný na různá výročí
a člověk v životě zas kousek dál pokročí.
A i když chůzi má čím dál víc vratků,
neopomene důstojně se zúčastnit oslav svého výročí a svátku.
A v kruhu svých vrstevníků zavzpomínat na uplynulá léta,
po nichž je stejně už veta.
A tak raději otočme kartu
a zazpívat nechejme Martu.
A muziko zahrej tuš, kdo můžeš do kola, tak se vzmuž
a v posteli se pak vzpruž.
Nikoho až nebolí hlava,
oslavencům děkujem a voláme sláva!
F. L. Věk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN
V měsíci březnu oslaví své narozeniny:
paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 83 let
pan VLADIMÍR ŠRÁMEK – 70 let
paní VLASTA FUSKOVÁ – 81 let
paní VĚRA NOVOSADOVÁ – 65 let

Všem uvedeným přejeme
a spokojenosti v životě.

pevné

zdraví

a

mnoho

pohody

OPUSTILI NÁS…
V měsíci únoru nás navždy opustil ve věku 65 let vážený pan
Jan Teplý. Rozloučili jsme se s ním v úterý 18. února v obřadní
síni ve Valašském Meziříčí.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 2/2014 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2014.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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