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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o starý lidový zvyk a zvláštní 
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u vyrobených čarodějnic a zažehnou na nich oheň. 

Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají 
na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také 
věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním 
smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti. Slaví se tím příchod jara a 
na některých místech se zároveň staví májka.  

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony) se na vyvýšených místech 
zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se 
rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí 
a plodnosti. 

Podobný svátek se slaví v mnoha dalších zemích, jako je Slovensko, Skotsko, Irsko, Finsko, Švédsko, 
Polsko či Německo. 

U nás byly ohně čarodějnic zažehnuty v plné parádě, a to u Hospody na Santově v sobotu 28. dubna. 
 

 

Lucie Škabrahová 
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TROCHA KVĚTNOVÉ HISTORIE … 

Dne 8. května jsme si připomněli již 67. výročí od konce druhé světové války od roku 1945. 
Na tento den je v naší republice vyhlášen státní svátek a lidé uctívají památku padlým po celém 
světě. V některých zemích (hlavně bývalých sovětských) se tento svátek slaví 9. května, a to jako Den 
osvobození od fašismu. 

Konec války sice připadá na den, kdy byla sepsána bezpodmínečná kapitulace německých vojsk v Berlíně 
vůči sovětským vojskům, ale chvíli ještě trvalo, než se válka dostala do úplného ústupu. Mezi tím totiž 
ještě americké vojsko svrhlo bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki, jako odplatu za útok 
na americkou vojenskou základnu Pearl Harbor. Úplná kapitulace i s Japonskem tak připadá na den 
2. září 1945.  

 

Lucie Škabrahová 

 

 

 

ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNU 

Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18. června.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

 
 
 
DŮCHODCI SE SEŠLI NA SANTOVĚ 

S příchodem jara se také naši důchodci vypravili na „jarní procházku“ na Santov. Za fotografii děkujeme 
panu Zárobovi. 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ 



 

 

PROGRAM LETNÍHO KINA BYSTŘIČKA 

Na internetových stránkách obce Bystřička nebo v odkaze na stránkách Malobystřického zpravodájku 
naleznete program letního kina Bystřička. První představení je plánováno na pátek 29. června. 
Letos bude kino fungovat pouze v pátky a soboty. 

Jak bývá v letním kině zvykem, i letos je naplánován Starý dobrý western, přehlídka country, 
bluegrassových, folkových a trampských skupin. 

Letošní program nabízí opravdu velké množství českých filmů, namátkou můžeme zmínit komedie 
Muži v naději, Líbáš jako ďábel, Okresní přebor – poslední zápas Pepika Hnátka či Signál. 

 

 

 

 

 

NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVEN 

V měsíci červnu oslaví své narozeniny: 

 pan JOSEF JUROŠEK – 75 let 

 paní KVĚTOSLAVA SEDLÁČKOVÁ – 86 let 

 

 

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

 

 

 

 

OPUSTILI NÁS… 

 

V neděli 22. dubna nás navždy opustil ve věku 88 let vážený pan  
Josef Kovář. S panem Kovářem jsme se rozloučili v sobotu 28. dubna 
v římskokatolickém chrámu Páně v Růžďce. 

 

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast. 
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