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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SI ROZDĚLILO SVÉ FUNKCE 

Nově zvolené obecní zastupitelstvo naší obce jiţ má za sebou první ustanovující zasedání, které se konalo 
ve čtvrtek 11. listopadu 2010. Na tomto zasedání se rozhodovalo o tom, kdo povede obec v příštích 
čtyřech letech jako starosta/starostka. Dále se volili místostarosta/místostarostka obce a předsedové 
jednotlivých výborů a komisí. 

Během tajné volby zastupitelů byl novým starostou obce zvolen pan Bořivoj Ptáček. 
Místostarostkou obce zůstává paní Radomíra Zezulková. A jak je to s komisemi a výbory? 

Na zasedání se rozhodlo, ţe jak komise, tak i výbory budou tvořit pokaţdé tři členové. Jednotliví 
předsedové jsou pak následující: 

 předseda kontrolního výboru – Martin Havlík 

 předseda finančního výboru – Jaroslav Petrůsek 

 předseda stavební komise – Milan Melichařík 

 předsedkyně sociální a kulturní komise – Mgr. Eva Hanuliaková 

 předseda komise zemědělské a životního prostředí – Pavel Teplý 

Členové daných komisí a výborů budou známí po dalším zasedání obecního zastupitelstva, které se bude 
konat v pátek 26. listopadu od 17:00 hodin. 

 

 

Světlana Hrabinová 
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SLOVO STAROSTY 

Milí spoluobčané, 

děkuji Vám za důvěru, kterou jste v komunálních volbách projevili mně a i dalším členům nového 
zastupitelstva. Ti mi na úvodním zasedání dali mandát a zvolili mne v tajném hlasování starostou 
obce. Jistá kontinuita s bývalým vedením obce je dána osobou paní Radomíry Zezulkové, staronové 
místostarostky, pana Teplého a paní Hrabinové, která vede účetnictví. Ti mi, doufám, pomohou 
překonat propast mezi dosavadními zkušenostmi, které jsem jako starosta získal v letech 90-94, 
a novým, moderním, chce se mi říci elektronizovaným způsobem vedení veškeré agendy. Jen doufám, 
že se nebude často vypínat proud. 

Chci Vás ujistit jménem svým i jménem nového zastupitelstva, že budeme sloužit pro blaho obce 
i občanů tak, jak to naše možnosti dovolí, a já za svoji osobu doufám, že se mi s laskavou pomocí 
bývalého pana starosty a zkušených kolegyň, brzy podaří proniknout do tajů moderní administrativy. 

Zároveň chci poděkovat bývalému starostovi a bývalému zastupitelstvu za práci vykonanou 
pro rozkvět obce v uplynulém volebním období. 

 

Bořivoj Ptáček 

starosta 

 

 

 

Z VALAŠSKÝCH TRADIC - VÁNOCE 

Rok se s rokem sešel a pomalým, ale jistým krokem se blíţí nejkrásnější svátky v roce, svátky klidu, míru 
a pokoje. V tomto článku nechci psát o Vánocích, které se staly jakousi idylkou dnešní doby, ale 
o takových, které se slavily za dětství našich babiček a prababiček, o jejich způsobech, zvycích a rituálech 
u nás na Valašsku. Vánoce pocházejí z křesťanských svátků, a zvlášť pro křesťany byl a je tento svátek 
velmi významných. 

Dárky 

Dárky měly úplně jiný smysl neţ dnes. Děti dostávaly malé dárky, které kaţdopádně vyuţily, například 
čepici, rukavice, panenku. Dospělí si nejdříve nedávali nic a potom si začali dávat taky maličkosti. 

 

Večeře 

Na vesnici se začínalo chlebem, nebo oplatkami namazanými medem. Pak se jedla hrachová, nebo 
čočková polévka. Mělo to svůj symbolický význam - hrách nebo čočka jsou plodiny, které bobtnají a 
symbolizují tak nárůst bohatství a síly. Hlavní menu tvořily zapékané kaše, jinde se jedla kaše z pohanky, 
nebo kaše z jáhel pokapaná medem. Oblíbené a symbolické byly také vánočka, ořechy, nebo jablka. Celý 
den se dodrţoval přísný půst, který skončil v noci o Štědrém večeru, a v příštích dnech se uţ mohlo jíst 
maso. 

 

Kde se vzala na štědrovečerním menu ryba? 

Ryba se povaţovala za postní jídlo a ne za maso. Rybu nejdříve jedly na Vánoce bohatší vrstvy. 
Na vesnicích se začala jíst aţ koncem 19. století. Souviselo to s poměšťováním vesnice, coţ se kromě 
oblečení projevovalo třeba i v jídle. 
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Rituály spojené s Vánoci… 

Neţ zasedli ke štědrovečernímu stolu, stoupl si kaţdý člen rodiny bosou nohou na sekeru leţící na zemi, 
proto, aby ho v dalším roce nebolely nohy. Během 
večeře se nesmělo vstávat od stolu, aby nikdo z rodiny 
příští rok nezemřel. Z kapra se vţdy schovávaly 
šupiny, to proto, aby se v domácnosti drţely peníze. 
Pamatovalo se na mrtvé, kteří tento rok odešli. Na 
stole se jim nechávala polévka. Lidé totiţ věřili, ţe 
v tak magických zlomových dnech přicházejí mrtví 
tajně mezi ně. 

 

Vánoční zvyky a tradice 

Lití olova – kaţdý člen domácnosti nad plamenem 
rozţhavil kousek olova, aţ úplně roztálo. Olovo pak 
opatrně vlil do připravené nádoby s vodou. Odlitek, 
který vznikl, věštil dotyčnému jeho budoucnost. 
Například odlitek ve tvaru hvězdy znamenal úspěch a 
uznání. 
Krájení jablka – jablko se přepůlilo vţdy 
po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým 
způsobem, ale kolmo na osu, napříč. Pokud měla jeho 
vnitřní část s jádry tvar hvězdy, znamenalo to, ţe se za 
rok všichni sejdou ve zdraví. Měla-li tvar kříţe, někdo 
z přítomných těţce onemocní. 
Pouštění lodiček – rozpůlilo se několik vlašských 
ořechů a do prázdných polovin skořápek se 
nakapaným voskem připevnila svíčka. Lodičky ořechů se pak nechávaly plout v nádobě po vodě. Toho, 
komu se lodička nepotopila a svíčka dlouho svítila, čekal dlouhý a šťastný ţivot. Pokud se lodička drţela 
při kraji nádoby, znamenalo to, ţe se její majitel bude celý rok drţet doma. Pokud plula ke středu nádoby, 
měl se vydat do světa. 
Střevíc – svobodné dívky házely střevícem přes hlavu. Obrátil-li se patou ke dveřím, znamenalo to, ţe 
zůstanou doma. Obrátil-li se špičkou ke dveřím, říkalo se, ţe se provdají a odejdou. 
Zápalky – svobodná dívka zapíchla do jablka tři zápalky. Kaţdá z nich musela symbolizovat jednoho 
nápadníka. Všechny zápalky současně zapálila. Ta zápalka, která hořela nejdéle, představovala muţe, 
za něhoţ se měla dívka vdát. 
 

Lucie Škabrahová 

Zdroj: www.ceske-tradice.cz 

Zdroj fotografie: Radio Praha 

 

 
 
 
 
 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI 

Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. prosince.  

Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a popřípadě odhrnuli sníh. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 



 

 
 
 
 
 
 Pozvánka na „Mikulášský podvečer“ a „Vánoční jarmark“ 

 
Kdyţ uţ jsme vás tak pěkně naladili na vánoční svátky předcházejícím článkem, dovolte nám, 
abychom vás pozvali na neméně příjemné vánoční pořady. Pokud vás láká zavzpomínat si, jak se 
Vánoce a především Mikuláš slavily na Valašsku, neváhejte a vydejte se do Valašského muzea 
v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm. Pracovníci muzea pořádají jako kaţdý rok Mikulášský 
podvečer.  
Od 15:00 hodin se můţete těšit na večerní prohlídku Dřevěného městečka spojenou s mikulášskou 
nadílkou! 
 
A pokud máte rádi Valašsko, Vánoce a Valašské muzeum a chcete si koupit i něco pěkného, rozhodně 
nezmeškejte Vánoční jarmark, který proběhne v sobotu 11. prosince od 9:00 hodin 
v Dřevěném městečku. Těšit se můţete na vánoční programy souborů a adventní koncert. 
V Billově chalupě uvidíte, jak se dere peří a vaří štědračka. No a po celý den se můţete těšit z bohaté 
nabídky vánočních dárků z dílen lidových výrobců. 

 
 Pozvánka na „Mikuláše“ v Malé Bystřici 

 
Jménem Obecního úřad v Malé Bystřici si Vás dovolujeme pozvat na Mikulášskou besídku, která se 
uskuteční v sobotu 4. prosince 2010. Přesný čas a místo bude upřesněno. Sledujte prosím 
aktuality na webových stránkách, zpravodajek a úřední desku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC 

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny: 

 paní LUDMILA ŠPANIHELOVÁ – 65 let 

 pan OTTO MIKEL – 82 let 

 

 

 

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

 

  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

Zpravodaj 10/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2010.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


