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VÝSLEDKY VOLEB DO PSP ČR 2010 V NAŠÍ OBCI
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Malá Bystřice konaných 28. a 29. května
2010 jsou následující:

Světlana Hrabinová

Z VALAŠSKÝCH SLAVNOSTÍ – SVATOJÁNSKÉ OHNĚ
Tak jak už bývá našim zvykem, opět vám přinášíme malé okénko do historie tradic a obyčejů našeho
kraje. Dnes jsme se rozhodli přiblížit vám pálení svatojánských ohňů, kterým vyvrcholil jakýsi cyklus
letních kalendářních obyčejů. Tento zvyk předcházel svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) a je spojován se
zázraky a magií.
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Tradice svatojánských ohňů
Kdysi dávno lidé věřili, že slunce, které se obrací na svých toulkách oblohou, ztrácí na chvilku svou moc
nad silami země a v tu dobu se dostávají na povrch země magické síly. Ovšem obyčeje se často dostávaly
do střetu s církví, a ne jinak tomu bylo v tomto případě. Církev na tento den stanovila svátek sv. Jana
Křtitele. Obyčejný lid si tyto svátky ale spojil dohromady a vytvořil tak legendu o křesťanském
mučedníkovi.
Nejrozšířenější z tradic konaných v tyto dny bylo zajisté pálení svatojánských ohňů. Na jejich přípravě se
podílela zejména mladá chasa z celé vsi. Základem pro oheň byla jedle, pevně zaražená do země,
s oloupanou kůrou. Dívky vyhledaly devatero kvítí a z něho pletly věnce, kterými se pak zdobily vršky.
Přidaly se červené pentle a pod ozdobenou jedli se nanosilo chrastí a chvojí. Hořící hranice pak byla
jakousi výzvou ke skokům přes oheň. Když hranice prohořela a kmen jedle se skácel k zemi, každý se
snažil získat věnec nebo alespoň malý ohořelý kousek. Lidé totiž věřili v to, že přináší štěstí
pro hospodaření.
Děvčata občas prohazovala své věnečky skrz oheň a mládenci se snažili takový věneček chytit. Pokud se
to některému povedlo, znamenalo to, že budoucí společný vztah bude ve znamení věrnosti. Pokud se zase
někdo podíval přes věneček upletený z černobýlu do ohně, byl ochráněn před bolestmi hlavy a očí.
Samotný skok přes oheň měl úspěšnému skokanovi zajistit pevné zdraví.
Všechny tyto zvyky spojené s bylinkami jsou popsány v herbáři botanika Martina z Urzedova
z roku 1596.
Lucie Škabrahová

Zdroj: www.ceske-tradice.cz
VALAŠSKÝ KOPEC
O víkendu 24. a 25. července 2010 se koná v naší obci tradiční automobilový závod do vrchu.
Tento závod je součástí seriálu LIQUI MOLY Berg Cup 2010, dříve se tento seriál závodů nazýval KW
Berg Trophy a byl mezi závodníky velmi úspěšný, průměrný počet jezdců byl cca 110.
Zhruba na tři a půl kilometrové trati z Malé Bystřice na Dušnou si to rozdají špičkoví jezdci
formulových a automobilových strojů. V obci budou mít závodníci podél cesty a na parkovišti U Kočíbů
depo.
O uzávěrce místní komunikace a časového harmonogramu budete postupně informováni. Doufáme, že
závody proběhnou bez komplikací a najdou si i u Vás svou přízeň.
Lucie Škabrahová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVENCI
Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. července. Žádáme občany,
aby nachystali popelnice.
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RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
 Pozvánka na „SVATOJÁNSKÉ OHNĚ 2010“
Za příznivého počasí vzplanou tak jako i v minulých letech svatojánské ohně, a to na mnoha
místech v našem okolí. V naší obci pak konkrétně na Santově. Tak neváhejte a přijďte
po 22. hodině podpořit tuto "staronovou tradici". Akce se nekoná v případě velkého sucha či
silného deště (pluty).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC
V měsíci červenci oslaví své narozeniny:
pan KAREL VOJÍŘ – 80 let
paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 87 let
paní RŮŢENA VOJÍŘOVÁ – 82 let
Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody
a spokojenosti v životě.
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