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NEDĚLNÍ KONCERT NA SANTOVĚ
V neděli 7. června se Santovem nesly zvuky akordeonů, cimbálu, houslí a dalších nástrojů. Konal se
tu malý koncert žáků ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Postupně se na pódiu vystřídali dětská
cimbálová muzika Maryjánek, akordeonový orchestr Bellowsband a sólisté na akordeon a cimbál. A
co si muzikanti pro publikum připravili? Zazněly např. slavná skladba Memory z muzikálu Cats,
známé melodie z pohádky Mrazík, ale také Mozartův Turecký pochod. V podání cimbálovky
samozřejmě nemohla chybě ani píseň Na Santově kopec. Odpoledne bylo doplněno o dětské hry a
tombolu, kdy si děti mohly vytvořit obrázky z písku, projet se na koních, nebo se vyhrát na paloučku
pod hospůdkou.
Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Světlana Hrabinová (text i foto)
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MORAVSKÁ VLAJKA NA POČEST PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského
kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této
události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také
vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského
života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené,
kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory.
Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: „Země
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě
kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně
odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je
červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla
právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady
za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Zemské barvy a znak Moravy 1900 (vlevo), současná moravská vlajka (vpravo)

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské
vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň
získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté
s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského
učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce
moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte
Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si
připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského
panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní
slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
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Další informace naleznete na:
 Historie moravských barev a symbolů: zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-asymboly
 Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“: zamoravu.eu/vyvesime


Významné moravské dny: zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-2012.pdf
Zpracovala Moravská národní obec (http://zamoravu.eu)

AKCE V ČERVENCI VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ
I během těchto prázdnin si Valašské muzeum v přírodě připravilo
pro své návštěvníky bohatý letní program. Zde je souhrn všech
zajímavých akcí, které proběhnou v měsíci červenci.
27. 6. Valašská svatba rožnovská – v provedení divadelního souboru CHAOS z Valašské Bystřice
můžete vidět, jak taková pravá valašská svatba dříve probíhala. Svatba se odehraje v areálu
Dřevěného městečka.
3.–6. 7. Rožnovské slavnosti – pod tímto názvem se uskuteční 38. ročník folklorního festivalu.
Folklorní festival je uspořádán v areálu Dřevěného městečka a v Mlýnské dolině. Některé akce se
budou odehrávat na Masarykově náměstí. Program začíná již v pátek 3. července od 18:00 hodin
absolventským představením mladých odzemkářů, účinkovat bude cimbálová muzika Kordulka.
O víkendu budou vystupovat jednotlivé folklorní soubory, a to především v Dřevěném městečku.
V rámci doprovodného programu můžete nahlédnout již od 29. června v muzejní knihovně do
Almanachu Valašského roku 1925 Čeňka Kramoliše, do vydavatelství muzea a depozitářů knihovny.
Ve čtvrtek 2. července je připravena od 18:00 hodin v Městské knihovně beseda o knihách pod
názvem Regionální a národopisná literatura, v pátek 3. července je v Sušáku (hlavní budově) od
17:00 hodin uspořádána vernisáž fotografií „Rožnovské slavnosti 2013 očima fotoklubu R9“.
V neděli 5. července je naplánována v Dřevěném městečku v kostele sv. Anny Pravoslavná liturgie.
11. 7. Hejův nožík – v rámci této akce se uskuteční 19. ročník mezinárodního setkání lidových
řezbářů. V tento den proběhne také akce s názvem „O valašského primáška“, v rámci které vystoupí
absolventi tvůrčích dílen.
12. 7. Lázeňský výlet – tento den můžete vidět v muzeu lázeňské hosty v dobových kostýmech,
starodobou atmosféru bude doplňovat tehdejší hudba. Lázeňská promenáda bude probíhat tak jako
za starých časů. Hosté z okolí mohou využít parní vlak, který bude jezdit do Rožnova z Valašského
Meziříčí. Nebudou chybět ani historická vozidla a bryčka tažená koňmi. Slavnostní zahájení
lázeňského výletu bude v 10:00 hod.
18. 7. Pekařská sobota – již 22. ročník oslav cechu pekařského se uskuteční v druhé polovině
července. Bude připraven bohatý program v podobě ukázky pečení chleba, rohlíků, ochutnávek
pečiva a soutěže o vynikající chleba a rohlík.
19. 7. Ozvěny valašského slavína – od 15: 00 v areálu Dřevěného městečka.
25. 7. Romská píseň – 21. ročník mezinárodního festivalu v areálu Dřevěného městečka.
25. 7. Sklářská sobota – prezentace jednoho ze starých řemesel v Mlýnské dolině.
26. 7. Anenská pouť – oslava sv. Anny, která je patronkou Valašska, proběhne krojované procesí
z farního kostela a pouťová slavnost v Dřevěném městečku.
Lucie Škabrahová
zdroj: www.vmp.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI ČERVNENCI
Odvoz popelnic v červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27. července.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Obecní úřad informuje, že byl spuštěn nový program „Nová zelená úsporám“ pro rok 2015. Je
možné žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření k již realizovaným opatřením na úspory
energie. Návrh opatření a výpočty mohou provádět proškolení projektanti, jejich seznam je
dostupný na www.eazk.cz.
Žádosti lze podávat do 31. října. Žadatelem může být vlastník rodinného domu. Bytové domy
jsou podporovány pouze na území Prahy. Maximální výše dotace je 50 % doložených výdajů.
Žádosti je možné podat do výše uvedeného data na krajské pracoviště SFŽP, Budova 51, J. A. Bati
5645, 760 01 Zlín.
Podrobné informace naleznete na webu www.novazelenausporam.cz.

RYCHLÉ ZPRAVODAJSTVÍ
POZDRAV ZE SANTOVA
Pan Hašpica opět posílá pozdrav ze Santově, tentokrát z kácení máje, který „padl“ v sobotu
30. května.
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PROGRAM LETNÍHO KINA NA BYSTŘIČCE PŘEHRADĚ

BÁSEŇ NAŠICH DŮCHODCŮ
Důchodci se hlásí ke slovu a posílají všem čtenářům báseň, která vznikla během smažení škvařenice
v pondělí 25. května. Doufejme, že to rozhodně poslední papír není!
Na Malé Bystřici V Údolí,
nikomu nevadí, že pořád mrholí.
Scházejí se důchodci více jak 20 let,
za tu dobu se ale hodně změnil svět.
Hodně z nás už ubylo, slza je v líci,
děkujme Cvajkovi, že kdysi založil tuhle tradici.
My se tu ale máme rádi, chceme se jeden na druhého dívat,
lepší však bývalo, když se nám ešče chcelo zpívat.
A když k tomu hrála veselá trojka,
na vrbě zaskřehotala aj sojka.
A srnky v lese začly z toho jančit,
jó, tenkrát se nám chcelo ešče aj tančit.
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První dvě škvařenice na staré Forotě, už je nás málo pamětníků,
tančilo se na cestě aj na chodníku.
Dneska tu máte parketový sál
a jak by se každý bál.
Pravda, přibyly nám nějaké roky
a už nejsou tak svížné kroky.
Tak pusťte už ty své magneťáky,
ať můžu odložit mandolínu a zatančit si taky.
Aby škvařenice byla v přírodě, úsilí bylo marné,
básník už marodí, hodně už stárne.
Dnes ešče přišel, aby ten žal zapil,
tohle je možná poslední jeho papír.
F. L. Věk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC ČERVENEC
V měsíci červenci oslaví své narozeniny:
paní MARTA ŠTŮSKOVÁ – 92 let
paní RŮŽENA VOJÍŘOVÁ – 87 let

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

Zpravodaj 6/2015 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. července 2015.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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