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NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK VEDLE PRODEJNY JEDNOTA 

Vedle prodejny Jednota byl vybudován nový přístřešek, kde si občané i turisté mohou sednout, 
občerstvit se nebo si povykládat. 

Na úpravě prostranství a montáži se podíleli zaměstnanci obce, Pepa Válek a Jarek Petrůsek, ale 
také občané obce. Z občanů se zasloužil především Karel Toman, dále Pepa Petružela, Vlastík 
Záruba a Jenda Karafiát. Všem patří velké poděkování. 

Tímto jsme společně přispěli ke zlepšení vzhledu veřejného prostranství a jako vedení obce se 
budeme snažit v obdobných činnostech pokračovat i nadále. 

Vedení obce Malá Bystřice 

 

 

 

 

 

Vedení obce Malá Bystřice (text) 

Světlana Hrabinová (fotografie) 

ROČNÍK 7     DUBEN 2016    ČÍSLO 4 
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JAKÝ VÝZNAM MĚLO/MÁ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Pálení čarodějnic patří mezi lidové zvyky, které se neopomíjí a jsou populární i do dneška. Tento 
zvyk se odvíjí od starých pověr. Všechny uvádí, že noc před sv. Filipem a Jakubem patřila silám zlým 
a nečistým, protože vládly v této noci více, než kdy jindy. Tato noc je nazývána jako noc 
„filipojakubská“ a probíhá z 30. dubna na 1. května.  

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem se zároveň daly nalézt ukryté a zakopané poklady. Aby se 
ubránil ten, kdo se pokusil poklad hledat, musel se před zlými silami chránit – musel při sobě mít 
květ z kapradí a svěcenou křídu.  

Pálení čarodějnic se pořádalo, protože lidé věřili, že této noci poletuje spousta čarodějnic mířících 
na čarodějnický sabat. Na ochranu od všeho zlého, co mohou čarodějnice přinést, se od té doby 
zapalují na vyvýšených místech ohně. Postupem času se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“. 
Zapalovala se stará košťata, která se vyhazovala do vzduchu. Popel, který po těchto ohních zůstal, 
má prý zvláštní moc pro zvýšení úrody. Přes oheň lidé někdy skálali, aby si zajistili mládí a 
plodnost.  

Čarodějnice dříve nebyly jen za ty zlé. V některých jazycích je čarodějnice chápána jako „moudrá 
žena“. Tyto ženy znaly tajemství účinků bylin a uměly najít lék na spoustu nemocí, proto si jich lidé 
i vážili. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.ceske-carodejnice.cz 

 

BÁJEČNÉ LÉTACÍ STROJE 

Kousek letecké historie nám odkrývá výstava starých létacích strojů v zámku Kinských ve 
Valašském Meziříčí. Jsou zde vystaveny stroje typu horkovzdušného balonu, vzducholodě, kluzáky, 
nebo moderní stíhačky. Všechny tyto stroje byly využívány v našem regionu v leteckých konfliktech 
za 2. světové války. Program je připraven jako součást výstavy Ocelová křídla nad Valašskem. 

„K vidění je řada fragmentů nálezů letadel, také si budete moci prohlédnout např. plastikové 
modely letadel i techniky protivzdušné obrany, které se účastnily bojů v regionu. Vystavena je 
rovněž řada drobností z výstroje a osobní předměty pilotů. Výstavu oživí hrozivé zvuky motorů, 
bombardování, výstražných sirén, ale i záznamy vyprávění pamětníků. Návštěvníci budou mít 
možnost navštívit interiér protileteckého bunkru, vyzkoušet si hlídku v hlásce s funkčním dobovým 
telefonem, zalétat si s papírovými modely na muzejním letišti nebo uchopit do ruky knipl a vydat se 
vstříc nepřátelským stíhačům.“ 

Den, kdy si Valašské Meziříčí připomíná výročí náletů na město, je k výstavě připravena soutěž a 
tématické akce. Výstava potrvá do 22. května 2016. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.muzeumvalassko.cz 

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 

Ve Společenském domě u Pernických ve Valašské Bystřici proběhne od soboty 14. května 
chovatelská přehlídka trofejí ulovených v lovecké sezóně 2015/2016 v honitbách okresu Vsetín. 
Slavnostní zahájení přehlídky proběhne v sobotu ve 14:00 hod. Výstava bude probíhat v sobotu a 
neděli od 8:00–17:00 hod. a v pondělí od 8:00–12:00 hod. 

Lucie Škabrahová 

zdroj: www.myslivost.cz 

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/paleni-carodejnic/_zobraz=paleni-carodejnic---puvod-a-historie
http://www.muzeumvalassko.cz/lektorske-programy-valasske-mezirici/bajecne-letaci-stroje/
http://www.myslivost.cz/Kalendar-akci/Vystavy-a-akce/2016/CHP-Vsetin-cs
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI KVĚTNU 

Odvoz popelnic v květnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. května.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY VE VALAŠSKÉ BYSTŘICI 

Pošta ve Valašské Bystřici mění na přechodnou dobu otevírací dobu. Pošta bude po tuto dobu 
otevřena následovně: 

 pondělí, středa  7:30–11:30 hod., 13:00–15:45 hod. 

 úterý, čtvrtek, pátek  7:30–11:00 hod., 13:00–15:45 hod. 

 

VYPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE – BOŠOVÁ  

 

červená barva (70, 129): vypínání elektrické energie ve dnech 18. 5., 25. 5. a 1. 6. 2016 vždy od 
8:00 do 18:00 hod. 

modrá barva (39): vypínání elektrické energie ve dnech 19. 5., 26. 5. a 2. 6. 2016 vždy od 8:00 do 
18:00 hod. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC KVĚTEN 

V měsíci květnu oslaví své narozeniny: 

 pan JOSEF KOVÁŘ – 65 let 

 paní MARIE HANULIAKOVÁ – 81 let 

  

 

 

 

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

Zpravodaj 4/2016 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2016.  www.malabystrice.cz starosta@malabystrice.cz 

 

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

http://www.malabystrice.cz/
mailto:starosta@malabystrice.cz

