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POVODNĚ 2010 – PŘEHRADA BYSTŘIČKA 

Od nedělního večera, tedy 16. května 2010, byl v našem regionu vyhlášen 3. stupeň povodňové 
aktivity, především na Rožnovské, Vsetínské Bečvě a v okolí řeky Bystřici a přehrady Bystřičky. 

V pondělí už přehrada nestíhala pojímat vodu. Přitékalo do ní 33 metrů krychlových vody za sekundu a 
hrozilo nebezpečí vylití. Podle údajů Povodí Moravy je Bystřička schopna pojmout necelých 4,6 milionu 
metrů krychlových vody, není stavěna na zachycení tak extrémního přítoku vody. Ovšem v předešlých 
dnech musela v průběhu několika desítek hodin zadržet povodňovou vlnu o objemu zhruba 5,5 milionu 
krychlových metrů vody. Už dva roky se zde staví nový odtok, který by měl takové problémy vyřešit, 
protože pojme více vody. Večer v pondělí už byla přehrada plná a přetekla přes odtok a mohutným 
proudem se valila tzv. kaskádami dolů do řeky Bystřice. 

V obci Bystřička, která se rozkládá pod přehradou, se proto začali připravovat na případné rozlití 
rozvodněné říčky Bystřice. Naštěstí díky ustávajícím srážkám se snížil tok vody do přehrady a situace se 
začala uklidňovat. 

V naší obci naštěstí k žádným katastrofálním škodám na majetku nedošlo a tuto zkoušku přírody jsme 
zvládli. 

Veškeré fotografie a také videa z  přehrady a naší obce najdete na našich stránkách, 
v sekci Fotogalerie. 

 

Lucie Škabrahová 
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Z VALAŠSKÝCH SLAVNOSTÍ - MÁJ 

Téměř za námi je měsíc květen, který přináší rozkvetlé stromy a květiny a také spoustu radosti a lásky. 
K tomuto měsíci se vztahuje spousta svátků a zvyků, pojďme si některé z nich připomenout.  
 
První máj 

Ve většině valašských obcí se dodržuje slavnost stavění a kácení májů. Nejobvyklejší je máj obecní –
 pro celou vesnici, který je postaven někde ve středu vesnice nebo před významným domem či hospodou. 
Tento zvyk se připisuje k předvečeru 1. května mladým a zdatným mužům, kteří májku ochotně postaví. 
Vysoký smrk či jedle s borovicovým nebo smrkovým vrškem se ozdobí šátky, stuhami a věnci a 
umístěným praporkem červené barvy, pod který se zavěsí pár lahví s kořalkou. Čím větší májka, tím lépe. 
Chlapci z okolních vesnic často chodili podetnout či ukrást májku, a proto se udělaly noční hlídky, 
z kterých se postupem času staly veselice. Májové dny se staly pro mladé muže taktéž příležitostí, jak 
prokázat svou zdatnost, a to nejen při obtížném vztyčování máje, ale taktéž při šplhání pro lahve 
na vrchol. 

Kácení máje 

Dalším zvykem, při kterém se pořádají májové zábavy, je kácení májky. V řadě vesnic se dochovalo 
obřadní používání masek. O svatodušním víkendu přicházejí drvaři, bídně oděni, s dřevěnou sekyrou a 
pilou, doprovázeni robečkou s bečičkou kořalky, která je cestou častuje, a hajným s dřevěnou flintou a 
žilou, jenž morisuje nezvednou chasu kolem.  

Mezi další slavné prvomájové zvyky můžeme zařadit: 
- časně zrána si dívka má umýt tvář v rose, aby byla příští rok krásná,  
- milenci, kteří se políbí pod rozkvetlou třešní, spolu dlouhou dobu vydrží. 

 
Pro zajímavost uvádíme také legendu, jež pochází z 20. století z Karlovicka. Legenda pochází z dob, kdy 
Kristus Pán chodil po zemi se svatým Petrem. 
To se jednou měl na svých cestách Kristus Pán zastaviti právě v Karlovicích, aby tam přenocoval. 
Neznajíc, o koho se jedná, rozhodla se kumpanie několika zlomyslníků, že ho přepadnou. Domluvili se, 
že stavení, kde se ubytuje, označí ověnčeným březovým májem. V noci tedy postavili máj, aby Kristus 
Pán ničeho nezjistil. Zrána však stejná májka stála u každého domku, takže nakonec nikdo nevěděl, kde 
ho hledat.  
 

Lucie Škabrahová 

 

NOVÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA? 

Opravdu zvláštní dopravní značka upozorňuje na nebezpečí číhající na řidiče při průjezdu rušným 
rumunským městečkem Pecica nedaleko maďarských hranic. Na bílo-červené trojúhelníkové značce je 
vyobrazený opilec, který leze po kolenou a sahá po láhvi. Sami obyvatelé městečka i přes určitou 
rozpačitost chápou, že zvýšená úroveň nehodovosti ve spojení s opilými chodci už potřebovala nějaké 
rychle řešení. Tamní starosta se inspiroval v Německu a po městě v blízkosti barů a restaurací nechal 
umístit originální značku. Kdo ví, jestli se tato značka v brzké době neobjeví i na silnicích v našich 
městech… 

 
Světlana Hrabinová 

Zdroj: novinky.cz
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

 

Starosta obce Malá Bystřice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 
oznamuje 

 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 28. 5. 2010 od 

14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 29. 5. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb Ve volebním okrsku Malá Bystřice je volební místnost v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Malá Bystřice, pro voliče bydlící v obci Malá Bystřice 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). 
 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU 

Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. června. Žádáme občany, aby 
nachystali popelnice.  

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

Obecní úřad upozorňuje občany, že daň z nemovitostí je splatná do pondělí 31. května 2010.  

Finanční úřad zaslal na Obecní úřad v Malé Bystřici hromadný předpisný seznam na daň z nemovitosti 
na rok 2010, kde je pro každého plátce daně uvedena výše daně. Majitelé nemovitostí mohou do tohoto 
seznamu nahlédnout do konce měsíce května. Poté tento seznam musíme vrátit finančnímu úřadu.  

 
 
 
 
 
 
 
 Pozvánka na „SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL“ ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm 
 
V sobotu 29. května 2010 od 9.00 hod. v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě se 
uskuteční program s názvem Slabikář devatera řemesel. Jak už název napovídá, na programu bude 
devět tradičních řemesel, které si bude moct každý návštěvník pod dohledem zkušeného mistra 
vyzkoušet na vlastní kůži. Mezi řemesla tohoto slabikáře patří: hrnčířství, drátování, 
košíkářství, provaznictví, výroba svíček, práce se dřevem, některé textilní techniky – 
předení, tkaní a další. 
Cílem akce není prodejní akce řemeslníků, nýbrž vyzkoušení si a připomenutí si tradičních prací 
na Valašsku. Celý program je doplněn vystoupením dětského folklórního souboru Malý Radhošť či 
ukázkami Jak si hráli malí Valaši se zapojením dětských návštěvníků. 
Tak neváhejte a zpříjemněte si sobotní den zajímavou akcí! 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
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 Důchodci z Malé Bystřice v pondělí 24. května 2010 smažili vajíčka! Při této příležitosti 
složili malou báseň (průpovídku). Její znění uveřejňujeme zde: 
 

Vesnička malá, v údolí skrytá 
a spoza Santova, slunéčko svítá. 

A v tom jarním parnu 
chvátají všichni na hasičárnu. 

Co se tam děje, snad tam nehoří? 
To důchodci sami sobě zábavu si tvoří! 

 
Už 15 let, možná i více 

dělají skvařenice. 
A je to zábava dle naší chuti, 

rokenrol poslouchat nikdo nás nenutí. 
 

Byli sme pravda zvykli na horním konci se scházat, 
tam sme se mohli naplno odvázat. 

Tady je situace ale jiná, 
vidí nás celá dědina. 

 
Aspoň se naučíme společensky chovat, 

tady se nemůžeme za keřík schovat. 
Do sytosti ale můžem obdivovat bujné ženské tvary a vyšpulené rety 

a druhým okem šilhat na parkety. 
 

Jen co spustí hudba a zatroubí lesní rohy, 
hned nám začnou škubat nohy. 

A také je jisto, 
že i mluvené slovo má tady místo. 

 
A což slovo rymované, na to je básník hrdý, 
jak dlouho ještě budou poslouchat jeho prdy. 

Papíru popsal už stero, 
brzy mu už dopíše pero. 

 
Až budete do hrobu mu házet hrst hlíny, 

do uší Vám bude znít hlas jeho mandolíny. 
Dost ale mrtvolných řečí, 

muzika a zpěv rány nám lečí. 
 

O skleničku vína dejme si raději více 
a veselou písničku, ať zpívají plíce. 

A uprostřed zábavy ještě připomínka prostá, 
jsme rádi, že mezi nás přijde i starosta. 

 
Na závěr ještě poslední řádek, 

nezapomeňte zítra přijít udělat pořádek. 
Nenechte smítko ani nitky, 
přece máte rádi dopitky. 

 
Dávnému spisovateli Jiráskovi dávejme vděk, 

on vymyslel a napsal F. L. Věk. 
Po Cvajkovi č. 2 vlastně zbyl jenom dým, 

a tak mi dovolte používat tento pseudonym. 
 

 
F. L. Věk 

 



 

 
 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN 

V měsíci červnu oslaví své narozeniny: 

 paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 75 let 

 paní MARIE MATĚJOVÁ – 87 let 

paní KVĚTOSLAVA SEDLÁČKOVÁ – 84 let 

paní AMALIE ŠKABRAHOVÁ – 85 let 

 

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

 
 
SVATEBNÍ OZNÁMENÍ 
 
 

 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Zpravodaj 4/2010 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová.  

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

 
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 


