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17. LISTOPAD – DATUM MNOHA UDÁLOSTÍ
Sedmnáctý listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky.
V roce 1939 nacisté uzavřeli české vysoké školy, o padesát let později si studenti toto výročí připomínali
na Albertově, odkud také zamířili na protestní pochod do centra Prahy. Nevědomky tak zahájili proces
sametové revoluce. Co všechno se tohoto data u nás událo?
Rok 1939 – dva dny před tímto datem se uskutečnil pohřeb studenta Jana Opletala, na tomto
pohřbu se udál poslední projev manifestačního odporu českého lidu proti německé okupaci Čech a
Moravy. Hitler nařídil, aby jakékoliv podobné situace byly potlačovány vojenskou obranou. Byly
uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni, 9 jich bylo popraveno
a 1 200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 v Londýně byl
tento den vyhlášený za Mezinárodní den studentstva.
Rok 1945 – vstoupily v platnost Benešovy dekrety o zrušení německé univerzity v Praze a německých
technických škol v Praze a Brně.
Rok 1960 – zákonem byl schválen státní znak Československé socialistické republiky.
Rok 1989 – došlo ke spontánní revoluci obyvatelstva proti
vládě. Brutální zásah policie proti studentské demonstraci
v Praze vyvolal „Sametovou revoluci". Svůj název získala
revoluce kvůli svému nenásilnému charakteru (vyjma dne
17. listopadu), kdy k převzetí moci nebylo potřeba použít násilí
či ozbrojeného boje.
Ve večerních hodinách pak byla v Česku pozorována polární
záře, jev, který se v této zeměpisné šířce vídá málokdy.
Rok 1990 – poprvé v historii navštívil Prahu americký
prezident, George H. W. Bush
Ve dne 17. listopadu slaví svátek Mahulena a připomínáme si státní svátek Den boje za svobodu a
demokracii. Ve světě je pak tento den uznáván jako Mezinárodní den studentů a Mezinárodní
nekuřácký den.
Tento den si také připomínali ve Vsetíně u památníku před Panskou zahradou, v kině byl připraven film
„Osmdesát dopisů“ od Václava Kadrnky. Ve Valašském Meziříčí pak mohli lidé symbolicky zapálit svíčky
na náměstí.
Lucie Škabrahová
Zdroj: www.valasskydenik.cz, www.wikipedia.cz, www.analyza.wz.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI PROSINCI
Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. prosince.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice, popřípadě odhrnuli sníh.
RUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Upozorňujeme občany, že s příchodem nových jízdních autobusových řádů nastává změna
v některých linkách.
Spojení Vsetín
Spoj 27 linky 940019 (Vsetín – Bystřička, odjezd 22:25 ze Vsetína) se ruší! Možnost spojení
ze Vsetína je pak přes Bystřičku s přestupem na spoj 18 linky 940048 (Valašské Meziříčí – Malá
Bystřice). Pro tuto možnost počítejte s tím, že bude upraven odjezd spoje ze Vsetína nebo z Valašského
Meziříčí pro návaznost spojů.
Spojení Valašské Meziříčí
Spoje do Valašského Meziříčí zůstávají nadále stejné. Pouze spoj 11 linky 940048 (Malá Bystřice –
Bystřička, odjezd 19:05) bude mít posunutý odjezd na 21:05 a pojede až do Valašského
Meziříčí.
Více informací naleznete na internetových stránkách. O případných změnách vás budeme informovat.

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE V ÚDOLÍ
Pro všechny, kteří jsou zvědaví na to, jak to bude vypadat a taky „chutnat“ v znovuotevřené Restauraci
V Údolí, máme informaci, že to mohou zjistit už v sobotu 26. listopadu, kdy restaurace (s největší
pravděpodobností) otevře své dveře. Tak neváhejte a přijďte!

UPOZORNĚNÍ NA NEDOSTATEK VODY
Upozorňujeme občany, aby šetřili vodou z důvodů sucha a nedostatku deště. Pozor dávejte také
na pálení listí a větví.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „Adventní jarmark“ na Santově

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC
V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:
paní ANASTÁZIE SEDLÁČKOVÁ – 75 let
pan OTTO MIKEL – 83 let

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

Zpravodaj 11/2011 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. prosince 2011.
www.malabystrice.cz
malabystrice@iol.cz
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!

