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BLÍŽÍ SE VELIKONOCE!
Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, které symbolizují oslavu vzkříšení
Ježíše Krista. K těmto oslavám se také váže postní doba, popeleční středa, zelený čtvrtek a
velký pátek. Postní doba trvá 7 týdnů a netýká se jen zdrženlivosti v jídle či alkoholu, ale také může
zahrnovat jiné projevy, např. almužna, dobré skutky. I tyto svátky, jako mnoho jiné se přenesly mimo
církev a stal se z nich čas oslav a veselí.
Letos připadá velikonoční pondělí na 1. dubna 2013.
Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice
pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara. Zvyky se liší podle regionu a tradic Mezi
nejznámější elikonoční symboly a tradice patří: beránek -- je jeden ze symbolů Ježíše Krista, neboť
obrazně je právě on beránek, obětovaný za spásu světa. Také Židé jej pojídali jako připomínku svého
vysvobození z Egypta; kříž – určitě jeden z nejdůležitějších křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižováním; vajíčko – považováno za symbol nového života, symbol plodnosti a
vzkříšení; pomlázka – prastará česká tradice, kdy pondělní ráno chodí muži s ručně vyrobenou
pomlázkou či jalovcem za děvčaty a šlehají je. K pomlázce patří takévelikonoční koleda, ta nejznámější
je: "Hody, hody, doprovody..." Za vyšlehání a koledu dostávají muži velikonoční vajíčko nebo nějaký
pamlsek.
Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé. V některých
oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody.
V souvislosti s blížícími se Velikonocemi si vás dovolujeme pozvat na tradiční akci, "Velikonoce
na Valašsku", kterou pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Přejeme Vám veselé Velikonoce a bohatou pomlázku!

Lucie Škabrahová
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU
Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. dubna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU
Upozorňujeme občany, že v době mezi 15.–19. dubnem proběhne v našem okresu sbírka použitého
textilu. Tato akce se konala již v loňském roce.
Konkrétní datum sbírky v naší obci bude v nejbližší době upřesněno, sledujte prosím web obce,
letáky k akci by měly být k dostání v místním obchodě Jednota.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA SANTOVĚ
Na opravu tří úseků místní komunikace v lokalitě Santov v celkové délce 470 metrů bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Firma již byla vybrána, přičemž jediným kritériem byla
nejnižší cena. Práce budou provedeny podle počasí od dubna do června letošního roku. Je možné, že
bude částečně omezen provoz v lokalitě Santov.

INZERCE

Mladý pár s malým psem hledá pronájem v RD, minimálně 2+1, na 1 až 2 roky. Prosím nabídněte.
Tel.: +420 732 867 113, email: pronajemvb@seznam.cz.
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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 27. 4. 2013 u budovy
Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00 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 říjnu 2013!!!

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky,
střešní krytina apod.) nebude sbírán.
Zpravodaj 3/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2013.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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