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NA VALAŠSKÝCH KOPCÍCH VZPLANULY OHNIVÉ VATRY
Sedmadvacet vater se v sobotu 22. října zapálilo opět po roce na vrcholech valašských kopců. V tomto
regionu se jiţ po třetí opakoval tzv. večer strážních ohňů. Připomíná dobu, kdy naši předkové
pouţívali signalizaci ohněm jako varování před vpádem nepřítele.
Vloni hořelo dvaadvacet ohňů. Letošní trasa byla o pět kopců delší a měřila sto sedmdesát šest kilometrů.
Hlavním cílem bylo propojit celé Valašsko jedním ohnivým řetězcem, a to pomocí světelného signálu
předávaného z kopce na kopec. Počátek zapálení byl ve Štítné nad Vláří a jiţ tradičně končil na vrcholu
Radhoště.
Doufáme, ţe se propojení ohněm podařilo a bude se tato pěkná tradice opakovat i příštím rokem.

Lucie Škabrahová
Zdroj:www.valasskydenik.cz
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PODZIMNÍ LIDOVÉ OBYČEJE A ZVYKY
Dračky
Peřina z draného peří byla uţ dávno uţ dávno důleţitou součástí ţivota.
Celé léto se škubaly husy a peří se střádalo. Kdyţ uţ nebylo co dělat
na polích a práce v domácnosti byla udělaná, tak se ţeny a dívky
scházívaly postupně ve všech chalupách za dlouhých večerů, kdy
přicházela zima. Ručně oškubávaly prapory z ostnů z očištěného husího
nebo kachního peří. Byla to poměrně zdlouhavá práce, nicméně dračky
peří si dlouhou chvíli zkracovaly vyprávěním různých příběhů, báchorek
nebo pověstí. Ke draní se vázalo několik pověr svázaných s husami a
jejich chovem, včetně zákazu draní v sobotu. Poslední večer se nazýval
doděrky. Ženě, které zbylo v ruce poslední peříčko, říkali
pápenice. Hospodyně tento večer vystrojily malou hostinu jako
poděkování za pomoc při draní.
Přástky
Do Martina muselo být všechno peří zedráno a následovalo předení - přástky, jeţ trvaly aţ do čtvrté
neděle postní – druţební. Děvčata se scházela v jednom stavení se svým lnem a společně předla, chlapci
je při tom obveselovali povídáním.
Podzimní ohníčky
V době sklizně brambor se na polích dělaly ohníčky. K nim se opět vztahovalo mnoho pravidel (nesmělo
se při zapalování mluvit – nechytil by, zpívalo se mu, aby hořel atd.). Pak se všichni vzali za ruce a skákali
kolem i přes ohně a nakonec se v popelu pekly brambory, nebo jablka přinesené přímo z pole.
Posvícení
Posvícení- hody jsou čistě lidový svátek na oslavu dokončení sklizní a ukončení všech polní prací. Díky
sklizni měli všichni dostatek zásob a nemuseli s nimi šetřit, proto bylo posvícení jedna z největších
hodovnických oslav. Vázalo se také ke svátku patrona místního kostela, k výročí jeho zasvěcení nebo
jiným výročím. V některých domácnostech stále dodrţovaný zvyk, hlavně pečením tradičních koláčů
plněných ovocným dţemem. Pekly se den, dva před posvícením a to za účelem pohoštění, zvaní nebo také
byly součástí výsluţky. Pekly se koláče různých tvarů, velikostí nejčastěji však kulaté a pro nás typické
výzdobou ovocných náplní.
Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI LISTOPADU
Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. listopadu.
Ţádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.
PŘEDÁVÁNÍ DŮCHODŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Pošta hodlá znovu zavést předávání důchodů na Obecním úřadě v rozsahu stejném, jako před
zrušením, a to od listopadu. Jedná se o kapacitní a časové důvody.

2

ODPRODEJ POZEMKŮ
Obecní úřad obdrţel návrh k odprodeji obecních pozemků. Prvním návrhem je návrh p. Martina
Havlíka k parcele 1497/5 na Santově. Jedná se o louku u Pomníku padlých partyzánů. Návrh byl podán
s tím, ţe se bude dbát na údrţbu a péči o pozemek a bude zachována pietnost místa.
P. Václav Španihel hodlá odkoupit parcelu, bývalou cestu, respektive její zbytek, který bude slouţit
jako přístup na vlastní parcelu. Bliţší informace najdete na internetových stránkách a úřední desce.
Lesy ČR hodlají odkoupit části obecních cest, aby mohly investovat do oprav. Jedná se o lokalitu Kvikov,
Kršle, Za Široků, resp. od Vráblů směrem na Kršle.

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE V ÚDOLÍ
Pokročily práce na zprovoznění restaurace V Údolí. Na internetových stránkách je vyvěšena nabídka na
pronájem restaurace. Zatím není známa ţádná oficiální nabídka. Po stránce stavební a elektrické
instalace, včetně funkčnosti hromosvodů, je stavba v pořádku. Také vodoinstalace by měla být v pořádku.

INTERNETOVÁ SLUŽBA DISPEČERKA
Upozorňujeme občany na systém pro řemeslníky a zákazníky hledající nějakého řemeslníka. Pokud
potřebujete opravit střechu, vyměnit okna, udělat nové rozvody vody nebo elektřiny či vyrobit nábytek,
můţete navštívit internetový portál www.dispecerka.cz. Najdete zde řemeslníka či poţadovanou
sluţbu ve svém nejbliţším okolí, při nepříjemné havárii můţete ihned volat dispečink havarijního servisu.
Pokud jste naopak právě řemeslník a máte zájem o svou internetovou stránku, kde můţete
prezentovat své sluţby. Dispečerka vás pak informuje o poptávkách zákazníků, i kdyţ nejste připojeni
k internetu.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
Upozorňujeme občany, ţe na Obecním úřadě je k nahlédnutí nabídka moţnosti rizikového kácení
stromů pomocí horolezecké techniky, stromy se kácí postupně od koruny a to především
v nepřístupných místech, kde se nedá pouţít plošina, či v blízkosti objektů a elektrického vedení.
Pro bliţší informace můţete také přímo kontaktovat pana Martina Burdeje, Huslenky 113, tel.:
605 757 566.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Připomínáme občanům, že v sobotu 29. října 2011 proběhne u budovy Obecního úřadu
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, a to v době od 8:00-9:00 hodin. Bliţší informace jsou
vyvěšeny na internetových stránkách a úřední desce.

3

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:
paní LUDMILA PETRŮSKOVÁ – 75 let
paní MARIE VRÁBLOVÁ – 87 let

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

Zpravodaj 10/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

