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Předprodej vstupenek v knihovně Horní Bečvy. Cena vstupného je 360 Kč.

Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249. Rezervace platí 2 dny.

Nečekejte s nákupem, může se stát, že představení bude brzy vyprodáno.
Zve TJ Sokol Kněhyně za podpory Obce Horní Bečva.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

Existuje jedna pravda,
kterou by měl každý znát - že v životě nelze nic dohnat.

Christian Friedrich Hebbel

Blahopřání

V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Oldřich Vašut Jindřiška Bordovská

Marta Ondruchová Ing. Jana Pospíšilová, CSc.

Mgr. Jaromír Španihel Jindřiška Mazáčová

Marie Ondruchová

Žofi e Poláchová

Věra Hanzelková

Marie Petřeková

Rudolf Kretek

Pavel Minarčík

V měsíci září oslaví jubilejní sňatek,

padesát pět let společného života – smaragdovou svatbu,

manželé Bedřich a Ludmila Kretkovi 

a Antonín a Františka Vašutovi.

Padesát let společného života, zlatou svatbu, oslaví tři manželské páry: 

Miroslav a Františka Fárkovi, 

Josef a Jindřiška Křenkovi a Alois a Růžena Slížkovi.

Všem zářijovým oslavencům a smaragdovým a zlatým 

manželským párům přejeme do dalších let hodně lásky, 

životní pohody a především pevné zdraví.

Milovaná mamko – stařenko, Tvůj život 
byla tvrdá práce, láska a dobrota. 
V srdcích, kteří Tě měli rádi, 
bolest stále zůstává, slzy už Tě neprobudí, 
domov se již vytratil, prázdný zůstává. 
Však krásné chvíle a hezké vzpomínky 
navždy, milí rodičové, zůstanou.

Dne 3. září 2016 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí naší maminky, 

babičky, prababičky a sestry 

paní Františky Bernátkové 

Dne 2. srpna 2016 jsme si připomněli 

padesáté čtvrté výročí úmrtí našeho 

tatínka – pana Jana Bernátka

S láskou, úctou a poděkováním 

vzpomínají synové Karel, Jožka, Bedřich 

a Jan s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, 
jen bolestné vzpomínky zanechal.
Dne 28. srpna 2016 uplynul rok ode dne, 

kdy nás navždy opustil 

pan Stanislav Vašenka 

S láskou vzpomíná přítelkyně Miladka 

s rodinou a sourozenci s rodinami.

Čas plyne a nevrátí co vzal, 
jen bolestné vzpomínky zanechal…

Dne 6. září 2016 uplyne třicet let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš dědeček 

a tatínek – pan Jozef Mejstřík 

S úctou a láskou vzpomínají 

syn Lubomír a dcera Renata s rodinami.

Vzpomínky

 K životnímu jubileu přejeme náruč plnou květů 
a blahopřání na tisíc, vždyť, co je štěstí v lidském věku 

– to je zdraví a nic víc. Ať radost a štěstí tě provází, 
zdravíčko ať neschází, ať rodina Tě miluje a na oplátku Ty zas je. 

Dne 12. září 2016 oslaví 

své osmdesáté narozeniny

paní Marie Ondruchová

Ať se všechna starost zruší, 

ať zavládne pokoj ve Tvé duši, 

šťastný úsměv na tváři 

ať se denně rozzáří 

přejí synové s rodinami.

 Léta běží, zastavit čas lze jen stěží, to bylo starostí a kroků, 
než jsi se dožila tolika roků. 

Přání všeho nejlepšího posíláme, protože Tě rádi máme. 

Dne 15. září 2016 oslaví své krásné 

jubileum 80. let naše drahá 

a obětavá maminka a babička

paní Marie Petřeková

Vše nejlepší do dalších let, 

hlavně pevné zdraví, spokojenost 

a životní pohodu přejí děti Pavel, 

Maruška, Zdenek a celá rodina.

 Dnes je tomu již padesát let, 
co věrně, bok po boku, obrážíte svět.

Přejeme vám ze srdce tisíce společných dnů,
a k nim pak co nejvíce svých splněných snů! 

Dne 16. září 2016 oslaví padesát let společného života 

– zlatou svatbu naši rodiče Josef a Jindřiška Křenkovi

Do dalších společných let jim hodně lásky a především 

pevné zdraví přejí dcery Anna, Věra a Marie s rodinami.
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a dva vnuky

 15.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Cviklovou, manžela, 

Annu Ondruchovou a rodinu

 16.9. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, 

rodiče a sourozence

 17.9. 7.30  za zemřelé Matouše a Anežku Ondruchovy, tři syny, 

dvě dcery a tři zetě

 18.9. 10.00  na poděkování P. Bohu při příležitosti osmdesáti let 

a za pomoc Boží

 19.9. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 20.9. 7.30 na úmysl dárce

 21.9. 7.30 za duše v očistci

 22.9. 7.30 za určitou osobu

 23.9. 7.30  za zemřelé rodiny Bernátkovu a Prorokovu 

a duše v očistci

 24.9. 7.30  za zemřelou Adélu Kysučanovou k nedožitým 

devadesátinám

 25.9. 10.00  za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, 

syny Bohumila a Oldřicha, vnuky Radka a Milana

 26.9. 7.30 za zemřelou Josefu Blinkovou a její tři manžely

 27.9. 7.30  za zemřelého Václava Slížka, manželku Annu, 

syna Stanislava a duše v očistci

 28.9. 8.00 za zemřelou Anastázii Vančurovou, manžela a syna

 29.9. 7.30   za zemřelého Václava Ondrucha, rodiče Chovancovy, 

Němcovy a duše v očistci

 30.9. 7.30 na dobrý úmysl

 1.10. 7.30  za zemřelé Ludmilu a Josefa Kantorovy, tři syny,

 tři dcery a zetě Vladimíra

 2.10. 10.00  za zemřelé Josefa a Jindřišku Zetochovy, syny Jaroslava

 a Josefa, vnučku Janu a celou zemřelou rodinu

 3.10. 7.30 na úmysl dárce

 4.10. 7.30 na dobrý úmysl

 5.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny, 

dceru Zdeňku a dvě snachy

Odešel, jak osud si to přál,
v našich srdcích však žije dál…

Dne 7. září by se náš tatínek a dědeček 

pan Antonín Vašenka 

dožil devadesáti jedna let.

Dne 15. srpna 2016 uplynuly tři roky 

od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Čas běží, vzpomínky zůstávají…

Dne 10. září 2016 uplyne deset let 

od úmrtí našeho bratra a švagra 

pana Oldřicha Ondrucha 

A dne 13. září 2016 uplyne šest let 

od úmrtí jeho manželky Marie.

S úctou vzpomínají sourozenci s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA 

V HORNÍ BEČVĚ – ZÁŘÍ 2016

Motto: 

„Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To, co chceš… 
Lidský život je divadelní představení, které se hraje 

bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád… 
a žij intenzivně každý okamžik svého života… 

dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.“
Charlie Chaplin 

 1.9. 7.30 za zemřelou rodinu

 2.9. 7.30 za duše v očistci

 3.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Vaníčka při příležitosti 

nedožitých sta let, manželku Františku 

a zemřelou rodinu

 4.9. 10.00 za zemřelého bratra René Vaňka

 5.9. 7.30 na úmysl dárce

 6.9. 7.30 za zemřelé rodiče

 7.9. 7.30  za zemřelé Josefa a Veroniku Juroškovy, syny Josefa, 

Jana, Michala, dcery Františku, Zdeňku a zetě

 8.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, živou a zemřelou rodinu 

Vaňkovu z Kobylské

 9.9. 7.30 za zemřelou Marii Kubáňovou, sourozence a rodiče

 10.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky 

a celou zemřelou rodinu

 11.9. 10.00  za zemřelé Marii a Jiřího Křenkovy, rodiče z obou stran 

a sourozence

 12.9. 7.30  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 13.9. 7.30  za zemřelé Marii a Ondřeje Kretkovy 

a zemřelou rodinu z obou stran

 14.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dva syny 

Úpravy místního hřbitova a okolí
V průběhu prázdnin Obec Horní Bečva zrealizovala 

ve spolupráci s místním podnikatelem opravu plotu 

na hřbitovní zdi. V další fázi proběhne výměna osvětlení 

v tomto prostoru. Obec Horní Bečva chce dále zlepšovat 

estetickou kvalitu a důstojnost těchto míst dalšími investičními 

akcemi. Máme-li jmenovat, tak například bude obecní prostor 

za kostelem osazen dalšími stromy a lavičkami. 

Dále bude na hřbitově vybudováno nové odběrné místo 

na vodu a zároveň bude provedena dílčí oprava 

povrchu komunikace ke smuteční obřadní síni.

Pevně věříme, že tyto drobné investice 

zlepší tvář místa odpočinku našich blízkých. 

Starosta obce – Bc. Rudolf Bernát
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Podnikatelé a odpady
Pro podnikatele působící na území obce Horní Bečva platí v proble-

matice odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvate-

le a „chataře“. Ve vlastním zájmu by tedy podnikatelé měli následujícím 

řádkům věnovat zvýšenou pozornost.

Je třeba vědět, že každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti 

vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat 

odpady ze své živnosti v  souladu se zákonem o  odpadech (zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Každý podnikatel by tedy měl mít zajištěnu likvidaci odpadů buď 

na základě písemné smlouvy s obcí, či přímo s oprávněnou osobou (svo-

zovou společností), a  následně doložit a  evidovat doklady o  likvidaci 

odpadu. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných 

komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu. Žádný pod-

nikatel by neměl „parazitovat“ na systému obce a dávat odpady ze své 

výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany obce (barev-

né nádoby na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběr-

ný dvůr). A to bez ohledu na to, že je zároveň občanem obce a z tohoto 

titulu platí za  likvidaci odpadu ze své domácnosti. Respektování výše 

uvedené povinnosti pro podnikající osoby neznamená žádnou zvýše-

nou finanční zátěž, neboť náklady na likvidaci odpadů zahrne do nákla-

dů své podnikatelské činnosti. Aby případů, kdy obyvatelé obce doplá-

cejí na podnikatele, kteří smlouvy uzavřeny nemají, nebo dávají odpad 

vyprodukovaný ze své podnikatelské činnosti mimo svozový program, 

bylo co nejméně, budeme v  průběhu následujících měsíců oslovovat 

podnikatele, kteří vykazují vzhledem k rozsahu a druhu své podnikatel-

ské činnosti minimum odpadů. Následně nevylučujeme ve spolupráci 

s  Odborem životního prostředí v  Rožnově pod Radhoštěm provedení 

kontroly nakládání s odpady u takto vytipovaných podnikatelských sub-

jektů. Uvítáme samozřejmě i váš aktivní přístup. Věřím, že společně tak 

dosáhneme stabilizace celého systému odpadového hospodářství a po-

daří se nám náklady na likvidaci odpadů stabilizovat či snížit. Obec tak 

přestane doplácet stále vyšší částky na uvedený systém a takto ušetřené 

prostředky bude moci věnovat na jiné smysluplné věci.

 Starosta obce – Bc. Rudolf Bernát

SENIOR & BABY BUS
Základní podmínky zkušebního provozu 

platné od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016

Je službou pro občany s trvalým pobytem 

na území obce Horní Bečva:

•  kteří dosáhli věku nejméně 65 let (senioři),

•  jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 

(i mladší 65 let),

•  děti ve věku do 3 let s doprovodem jedné 

zletilé osoby

(Senioři a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nesmí být 

ke dni poskytnutí služby v pracovněprávním vztahu 

nebo být osobou samostatně výdělečně činnou. 

Rovněž nesmí mít jiné příjmy z podnikání nebo 

obdobné výdělečné činnosti)

SENIOR & BABY BUS pro občana přijede 

až domů, na katastru obce Horní Bečva, 

a doveze ho na jím zvolené stanoviště a zpět:

•  budova lékařů Obce Horní Bečva

•  poliklinika Rožnov pod Radhoštěm

(Službu lze využít pouze po uzavření smlouvy 

s dopravcem, a to pouze k návštěvě lékaře 

na uvedených stanovištích, přičemž může být využita 

maximálně 8x v kalendářním měsíci (8 jízd) 

a z toho maximálně 4x v kalendářním měsíci (4 jízdy) 

v rámci katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm)

Cena přepravy / jedna jízda 

nezávisle na vzdálenosti a času trvání činní:

•  budova lékařů, Obecní úřad Horní Bečva 30 Kč,-

•  poliklinika Rožnov pod Radhoštěm 60 Kč,-

(Doprovod držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se pova-

žuje za přepravenou osobu a hradí příslušnou částku. 

Doprovod dítěte do 3 let věku (1 osoba), se spolu 

s dítětem považuje za jednu přepravenou osobu.)

Provozní doba: Po – Pa 7:00 – 14:00 hod

Službu si můžete objednat den předem 

a to Po – Pa od 7:00 do 15:00: 

na tel: 606 775 687

(zahájení služby k 1. 9. 2016!!!!!)

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Sběrný dvůr Horní Bečva

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00

Středa  ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00

Sobota ......................... 08.00 – 12.00

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden. 

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:  30. 9. 2016
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O jedném mlsném hospodáři
Žili byli jednú na Bečvách hospodář se svojú robkú a neměli žádných 

děcek. Peněz jim nechybělo, robka by ale přece edem pár grošú ráda 

ušetřila, aby si pak mohli vzíť nejaké děťátko za vlastní. 

Prodávala vajca, tvaroh, smetanu aji máslo a za to dycky ušetřila tro-

chu peněz. Edemže její muž byl tak bažný, že jí každý deň vypil všecko 

mléko a smetanu slízal. Potem už začala všecko před ním schovávať, 

ale nic platné. Ňúral doty, až dycky všecko našél a vypíl. 

Jedného dňa k nim přišel jakýsi vandrovní a prosil robku o trochu mlé-

ka. Hospodář právě nebyl doma. 

Robka ale smutno odpověděla: 

„Ráda bych vám podala hrneček mléka aj dva, ale namám ani kapku.“ 

A vandrovní praví: 

„Tož, aspoň trochu podmáslá, co vám zbylo ze stlúkání másla.“
Na to sa robečka málem rozbečela a postěžovala si mu: 

„Já už sem máslo nestlúkala ani nepamatuju. Můj muž je tak bažný, všec-
ku smetanu mně dycky slíže. Už kolikrát sem ho prosila, kolikrát už sem mu 
aji hrozila a ničeho naplat. Nedá si řécť!“

„I je pomoc a snadná!“ zasmál sa vandrovní po fúsy. „Sama uvidíte.“
Vtem vešel gazda do dveří. Přivítal sa s pocestným a hnedka sa s nim 

dal do řeči: „Tož povídajte, co je ve světe nového?“
„Povykládám vám o jedném hospodáři z Hanej, jak sa otelil.“
Robka aj gazda sa začali smáť: „Ale nepravte, to není možné. A jak sa mu 

to přitrefi lo?“
„Tož jak? Lehko! Představte si, že ten hospodář byl tak bažný, že od rána 

do večera nedělal nic jiného, než pil mléko a smetanu lízal. Až sa z teho ote-
lil!“

Hospodář zostal opařený ani sa nepohnul. Robka mezitým vyprovodi-

la vandrovního a medzi dveřmi mu eště pěkně poděkovala. 

Vrátila sa do světnice a její muž hnedka spustil: „Ach ženuško moja, 
chybu velikú sem udělál, že sem ti dycky všecko vypíl a zežrál. Teďko sa aji já 
budu museť mysím oteliť a už to na sobě aji cítím. Ale abych tobě neudělal 
eště haňbu před súsedy eště teďka pújdu do cizí dědiny, nekde daleko, kde 
mňa nikdo nezná.“

Robka rychlo napekla pagáčkú, dala mu na cestu a rozlúčili sa. Hos-

podář šel celý deň a celú noc. Venku bylo ale tak škaredě, pléskal mokrý 

sněh a nešťastný hospodář už nemohl udělať ani kroka. Došel k nejbližší 

chalúpce, zabuchal na dvéři a prosil o nocleh.

„Baže vás necháme přespať, přecaj vás nenecháme venku v takej plutě! 
Poďte honem dalej a ustelte si na peci.“

Hospodář usnul jak malé děcko. 

Právě tu noc sa tým dobrým luďom telila kráva. V noci ale byla ve chlé-

vě taká zima a malé telátko bylo také zkřehlé, že gazděna rozhodla vzíť 

ho do chalupy. Položili ho na pec vedla hospodářa, který o ničem nevě-

děl a chrápal jak drveno. 

Telátko sa ale mělo za chvílu k světu začlo sa na peci hebziť a drklo 

do hospodářa. Ten sa probrál a zařvál: „Jaj Bože to už sem sa doopravdy 
otelil!“

Škrkl z pece dolú, botiska zapomněl u pecka a už sa ani neohlédnul. 

Utekal rovnú ke svojí ženě. 

Vpálil do chalúpky a spustil: „Tož si představ, co sa mně mělo stať, stalo 
sa. Otelil sem sa! Ale považ, také velké tele, také neměla ani naša Stračena!“

Od tej doby sa mléka ani smetany ani netknul a robčinu obživu ob-

chodil velkým oblúkem. |TB|

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

Obecní rozhlas 
Obec Horní Bečva má možnost rozšířit počet hlásných míst 

obecního rozhlasu. Máme vytipováno několik míst, 

kde by mohly být umístěny další hnízda (reproduktory) 

obecního rozhlasu. Aby byl seznam komplexní a rozšíření rozhlasu 

optimální, žádáme občany, aby nám sdělili lokality, kde by chtěli 

rozhlas umístit. Zároveň můžete sdělit své zkušenosti a podněty 

ke stávajícímu rozhlasu. Vaše podněty a návrhy očekáváme 

na Obecním úřadě případně na tel. 571 645 105.
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Léto už pomalu zavírá svá vrátka a my všichni budeme za chvíli oteví-

rat dvířka podzimu.

Na vás, na prvňáčky však čekají ještě jedny úplně nová a  tajemná 

vrátka, plná nových vědomostí, nových zážitků, nových kamarádů a her. 

Vrátka naší školy. Ty se vám otevřou 1. září a před vámi bude úplně první 

školní rok.

A jaké to za těmi tajemnými dveřmi bude?

Nejprve se opatrně podíváte dovnitř, kde uvidíte plno kamarádů 

z  mateřské školky a  novou paní učitelku, která vás doprovodí do vaší 

1. třídy. Během prvního roku se v té velké škole naučíte samé důležité 

a z počátku možná trochu těžké věci – číst, psát a počítat.

Nenechejte se ale hned odradit a nezoufejte, že vám třeba vše nepů-

jde hned. Jakmile se vám otevřou i tyto dvířka vědomostí, pak už je v dal-

ších školních letech budete jen rozšiřovat a zdokonalovat.

Škola, to ale není jen samé učení, ale také kamarádství, spousta her, 

sportu, výletů do přírody i za kulturou.

Milí prvňáčci, já vám přeji, aby se vám v naší hornobečvanské škole 

líbilo, abyste se za těmi novými dveřmi nikdy neztratili a abyste těch de-

vět let strávili co nejlépe. Ať je pro vás každý den ve škole, stejně nový, 

zajímavý a příjemný, jako ten první.

Tajně doufám a moc si přeji, abyste už během prvního roku otevřeli 

ještě jedny dveře, a těmi jsou dveře naší knihovny. Těším se, až společ-

ně nahlédneme do světa pohádek a krásných příběhů, které otevíráte 

prozatím třeba s rodiči, nebo prarodiči, kteří vám předčítají. Od chvíle, 

kdy se naučíte číst sami, se všechno změní. Najednou si vytáhnete z po-

ličky knížku, rozsvítíte lampičku, vlezete si pod peřinu a vstoupíte sami 

do kouzelného světa velkého čtenáře.

Všem větším školákům, kteří už dveře vzdělání důvěrně znají, přeji, 

ať vykročí do nového školního roku pravou nohou.

Krásný, veselý a  obohacující školní rok 2016/2017 vám všem přeje 
 knihovnice Tereza Bártková

NAŠIM PRVŇÁČKŮM

Dárek pro staříčka
Tak už to na Valašsku bylo, že když sa raz 

dva vzali, žili spolu dlúhé roky až do samého 

konca. Děly sa rúzné protivenství, ale neby-

lo žádných rozvodú a spory sa řešily rúzným 

zpúsobem.

Když staříček stařenku nečím dopálil, tož 

mu dala vařených zemňákú do polévky a to 

on neměl strašně rád. Vyjed holú polévku 

a  zemňáky nechal. To zas dopalovalo sta-

řenku, ale přesto mu celý život pod polévku 

zemňáky dávala a on jich celý život špindral 

na kraj. Ti ludé sa měli jinač rádi, edem to tře-

bas tolik nedávali okázale najevo.

A tak sa raz stalo, že sa stařenka vydala eště 

s jinými robámi na púť na Hostýn. Vzala sebú 

páru ušetřených peněz, aby mohla kúpiť 

neco na památku. Když tak po mši vybírala 

nejaké ty dárky, upamatovala sa na staříčka, 

jakú už má starú fajku, takú dotlučenú a od-

řenú, a  tož sa rozhodla, že mu na púti kúpí 

novú. Měli zrovna takú pěknú, lesklú s  ob-

rázkem panenky Marie svatohostýnské na 

přední straně hlavičky. Na zelených niťách na 

ní visely hnědé kuličky a víčko hlavičky bylo 

krásně lesklé.

Potem pokúpila eště děckám jakési perní-

ky, turecký med, sladké špalky a bylo po ko-

runách. Už sa nemohla dočkať až bude doma, 

jakú udělá staříčkovi radost.

Tož Ondro hleď, toť sem ti kúpila novú faj-

ku, ta stará už je taká odřená. Staříček podě-

koval, ale bylo na něm viděť, že to je taká ra-

dost nasilu. Vzal novú fajku, ohlídal ju a před 

stařenkú chválil. Kdo ale zná kuřáky fajek ví, 

že veměniť starú za novú, není edem tak.

Staříček najprv odstřihnul ty zelené švon-

ce a fajku dal do šuplíka pod stolek. Edemže, 

když si tak raz nacpával tabák, stařenka sa 

ptala, proč nekúří z té nové fajky. A on, že to 

má edem na nedělu a svátky. V nedělu sa ho 

pak ptala proč z ní teda nekúří. A on, že v ne-

dělu kúří edem viržinka.

Navjec ta nová fajka měla zbytečně velkú 

hlavičku, trestka byla moc dlúhá a jediné co 

sa z ní dalo použiť byl kostěný hryzák, za kte-

rý sa fajka držela v hubě. A ten staříček použil 

na starú fajku.

Edemže raz stařenka otevřela šuplík a vidí, 

že z tej krásnej, novej, svatohostýnskej fajky 

je edem hromádka náhradních dílú a  pra-

ví: „No počkaj ty pazúre, já ti zasej příště něco 
kúpím!“

Staříček šibalsky lépli stařenku po barchet-

ce a praví: „Tož až zas jednú pojedeš na Hostýn 
a budú tam měť také dobré hrazáky na fajku, 
kup ně aji dva!“

A  tož tu hlavičku z  tej novej fajky mám 

doma na památku dodnes! 
Pavel Bártek

STAŘÍČEK POVJEDALI

„Pastelkovné“ pro prvňáky
V  souladu s  usneseními Zastupitelstva obce a  Rady obce po-

skytne Obec Horní Bečva finanční podporu rodičům žáků na-

stupujících do 1. třídy. Maximální výše pastelkovného bylo sta-

noveno na 1000,– Kč pro jedno dítě zahajující školní docházku

v  r. 2016. Pastelkovné se bude vyplácet rodičům (rodičovi) prv-

ňáka navštěvujícího ZŠ T. G. Masaryka v Horní Bečvě, maximálně 

do výše 1000,– . Příslušná částka bude vyplacena po předložení 

dokladu (účtenky, faktury) za nákup školních potřeb nezbytných 

pro začátek školní docházky. V případě předložení dokladů pře-

vyšujících 1000,– Kč, bude proplacena částka v  maximální výši 

tj. výše 1000,– Kč.

Pastelkovné bude propláceno 

na podatelně (pokladně) 

Obecního úřadu 

v úřední dny, nejpozději však 

do 15. 9. 2016.
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V  tomto zářijovém čísle jsem si k  rozhovoru vybrala aktivního hráče 

hornobečvanského fotbalového týmu mužů, člena výboru TJ Sokol Hor-

ní Bečva a trenéra mladších žáků v jedné osobě, Pavla Romana.

Jak sám říká, bydlí a pracuje na Horní Bečvě, kde se také snaží pozitivně 

působit a pomáhat rozvíjet sport.

Jak jsi se k fotbalu a k samotnému TJ Sokol Horní Bečva dostal?

Pocházím z  fotbalové rodiny, tak to byla jasná volba. Měl jsem o 4 roky 

staršího bratra, který mi byl vzorem a měl jsem štěstí, že mě bral mezi své 

kamarády. Snažil jsem se jim vyrovnat a tyto zkušenosti mi pak pomohly ve 

fotbalové kariéře, kdy jsem se dostal do ambiciózního týmu Modré Hvězdy 

Vigantice, kde jsem strávil většinu mládežnického věku až do svých deva-

tenácti let. Potom jsem hrál v Rožnově, na Dolní i Prostřední Bečvě až jsem 

natrvalo zakotvil na Horní Bečvě. To mi bylo 21 let. V té době jsme se potka-

li v  jednom týmu i s bratrem, který to zkoušel taky ve vyšších třídách. Tam 

nás napadla myšlenka spolu začít trénovat a  předat nějaké ty zkušenosti 

nejmenším klukům. Tato práce mě opravdu pohltila a  už devět let trénuji 

a poslední čtyři roky se i aktivně zapojuji do výboru.

Můžeš říct něco k historii TJ Sokol Horní Bečva?

Počátky TJ Sokol Horní Bečva se tradují k  roku 1929. Fotbalový klub byl 

řádně zaregistrován 1.  dubna  1942 a  4.  dubna byly provedeny řádné vol-

by. V roce 1952 se Horní Bečva přihlásila do první sezóny Okresní soutěže. 

Vzpomenu ještě, že stávající hřiště, jak ho vidíme, bylo vybudováno v roce 

1975 a nucená rekonstrukce s  travnatým povrchem proběhla v  roce 1980. 

Na otvírání areálu přijel Baník Ostrava. V roce 1986 Horní Bečva postoupila 

do 1. B třídy, kde hrála 18 let, poté spadla do Okresního přeboru. Ten hrajeme 

dodnes. Tyto informace jsou čerpány z kroniky, která se píše od roku založení 

až dodnes. V současnosti se o kroniku výborně stará paní Marie Němcová. 

Pokud by měl někdo zájem nahlédnout do historie Sokolu a především fot-

balu na Horní Bečvě je možnost si tuto kroniku vypůjčit u paní Němcové.

Jsi členem výboru TJ, co aktuálního máte na programu?

Tak rozeběhl se soutěžní ročník 2016/2017 je třeba zajistit bezproblémové 

probíhání domácích mistrovských zápasů. Máme celkem čtyři týmy v soutě-

žích mladší žáky, dorost, ženy a muže. Stále se dolaďují přestupy jednotlivých 

hráčů a změny některých zápasů.

Pojďme k samotnému fotbalu na Horní Bečvě. Kromě funkce 

v TJ jsi také dlouholetý hráč. Podzimní sezóna začala a vy za sebou 

máte 4 odehrané zápasy. Jaké jsou fotbalové cíle mužstva?

Patřím  k  nejstarším hráčům, ale to jen proto, že máme mladý tým…☺. 

Doufám, že se konečně projeví sehranost týmu, protože už nějaký ten rok 

hrajeme v podobném složení. V úvodních domácích zápasech se nám dařilo, 

potěšili jsme fanoušky hodně góly. Cíle mužstva jsou hrát do čtvrtého místa 

Okresního přeboru. Tato soutěž je vyrovnaná a bude důležité na domácím 

hřišti vítězit a těšit diváky dobrým fotbalem, proto to hrajeme. A při venkov-

ních zápasech se nebát a dovézt co nejvíce bodů.

Fotbal to nejsou jen zápasy, ale také trénink. 

Jak se připravují Hornobečvané na soupeře?

Příprava na tuto sezónu byla nadmíru vydařená. Co si pamatuji, tak patří 

mezi nejlepší, co jsem na Horní Bečvě zažil. Doufám, že během podzimu se 

to výrazně nezhorší. Společné tréninky s  dorostenci mají kladnou odezvu. 

Pravidelně chodilo minimálně dvacet kluků a trenér měl konečně starosti, co 

si připravit na trénink. A nějaké speciální tréninky na soupeře nejsou, víme, 

kde v týmu má soupeř slabinu nebo je naopak dobrý, protože už 12 let hra-

jeme v Okresním přeboru většinou se stejnými soupeři.

Na Horní Bečvě se ve fotbale nečiní jen muži, ale také mladší žáci, 

dorost a ženy. Nejprve bych se zastavila u dětí. 

Co je motivací pro takového osmiletého klučinu, aby hrál fotbal?

Ano v letošní sezóně máme pouze čtyři týmy v soutěžích.

Nejdůležitější je, aby měl motivaci doma – tím mám na mysli podporu ro-

dičů. Když si vybavuji svoje začátky, tak podporu doma jsem měl vždy. A dále 

mě velmi motivoval můj vzor – tím byl můj bratr. Takže si myslím, že je dobré, 

když má dítě nějaký svůj vzor – buď v rodiči, trenérovi, nebo nějakém slav-

ném fotbalistovi.

Potýkáte se s nedostatkem dětí?

Toto je téma pro vesnický fotbal, troufnu si říct, v  celém zlínském kraji. 

Nedostatek dětí u nás je v ročnících 2002 až 2004. Tato díra se bude složitě 

látat, ale další mladší ročníky se podařilo udržet a děti namotivovat k fotbalu. 

Bohužel nám zase chybí dobrovolníci (trenéři) k těm nejmenším dětem. Dřív 

to bývali tatínci nebo bývalí fotbalisti. V současnosti se marně snažíme něko-

ho sehnat, proto uvítáme zodpovědné osoby, které baví fotbal a budou chtít 

předat své zkušenosti dětem.

Je výhoda, že tady mohou děti pokračovat přes dorost až k mužům. 

Děje se tak?

Přechod do mužského fotbalu je složitý. Je to velký skok, málo kdo se s tím 

popere a dá si na přední místa v životě fotbal. Někdo skončí kvůli práci, dal-

ší jdou studovat na vysoké školy, ale u nás se zatím daří doplňovat mužský 

tým dobře. I trenér na tom má zásluhu, že těm mladším klukům dává důvěru 

v zápase.

Zastavme se ještě u dorostu. Co je čeká v nové sezóně?

Dorost se po roce přihlásil do soutěžních bojů. Povede je Jakub Grenar 

s  pomocí Svatopluka Fojtáška. Kluci jsou šikovní, ti nejstarší jsou součástí 

i prvního mužského týmu. Když jim vydrží přístup, tak by mohli hrát o příčky 

nejvyšší. Domácí zápasy budou hrávat v sobotu.

A nakonec ženy. Holky hrají docela vysokou soutěž. Jak se jim vede?

Ženy ve své třetí soutěžní sezóně zaznamenaly další změny, tak uvidíme, 

jak se jim povede. Zatím v předešlých sezónách skončily na předposledním 

a posledním místě. Fanoušky si holky našly a ti je budou podporovat v těž-

kých bojích v nové sezóně. Měl jsem tu čest s holkami čtyři roky pracovat, ale 

není to stejné jako u kluků. Hlavně přístup a to, že fotbal je na prvním místě 

v  tom je největší rozdíl, ale budu jim držet palce. V  této sezóně je povede 

trenérská dvojice Miroslav Křištof a Radek Růčka.

Jaké jsou plány TJ Sokol Horní Bečva do budoucna?

Plány do budoucna jsou jasné, udržet mládež, v té je budoucnost. Bude-

me se proto snažit rozšířit mládežnické týmy alespoň na tři. Dorost, věříme, 

že udržíme, aby měl z čeho čerpat první tým, a snad se nám podaří udržet 

i celý realizační tým u mužů, protože to dobře klape. Dále chceme v okolí 

kolem sokolovny vybudovat hřiště na nohejbal a pumptrackovou dráhu na 

kola. TJ Sokol Horní Bečva dále bude podporovat akce v místní obci. V led-

nu se tradičně pořádá sportovní ples. Dále bychom rádi znovu pořádali letní 

fotbalový turnaj Memoriál Petra Vašuta, Zdenka Bártka a Michala Romana.

A poslední otázka. Kdyby přišlo rozhodnutí z obce o okamžitém zrušení 

fotbalu, co by si dělal?

(smích) Tak z tohoto rozhodnutí by měla největší radost moje manželka, 

protože toho času co strávím na hřišti je opravdu hodně. Ale jak říká můj 

otec, v  které obci se nehraje fotbal na jakékoliv úrovni, tam zdechl pes… 

Takže co bych dělal? Ani nevím, ale každopádně věřím, že k takovému roz-

hodnutí nikdy nedojde. |TB|

NA SLOVÍČKO 
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Po Macečkovi byl 29. března před jičínským soudem vyslýchán podle 

protokolu 56–letý, ženatý, otec tří dětí a pasekář Jan Malina Kneblovský 

(* 16. 4. 1719 † 7. 11. 1791). Spolu s mladším bratrem Martinem hospo-

dařili na dominikální půdě pasek, řečených Kneblovské, které jim jejich 

otec odevzdal v r. 1761 (jeho polovina spadala pod následná čp. 233, 252, 

Martinova pod čp. 253). Táhly se od levého břehu Bečvy, od nynějšího 

sběrného dvora odpadů a  hřiště, směrem nahoru až k  hřebeni západní 

části Kantorova grúňa nad dnes bývalým kravínem. Jan vypovídal rozváž-

ně a sebevědomě, téměř vzpurně a všecko popíral. Oproti Macečkovi měl 

větší autoritu a  podle gruntoknihovních zápisů to byl zřejmě on, kdo 

v předchozích letech byl i purkmistrem obce. Na otázku, proč i jiné obce 

naváděl, aby se protivily patentu a sám ustanovení článku č. 6 robotního 

patentu nevěřil, řekl: „Pán Bůh zachovej! To není pravda, to na mě nedovede 
žádný. Já jsem také nikde nebyl účastný jinší obce. Že jsme ale k milost pánu 
krajskému o poradu nešli, to udělala naše hloupost. Když ale již sedláci nově 
tou novou robotou chodili, tak jsme my mysleli, že se nás také ten patent jak 
jich týče, že nám bude též platný, zatím ale nebyl. –…to na mě žáden svésti 
nemůže, že bych já mezi lidem jakú rozbroj dělal a patentům se protivil, dyť jak 
jsme to pochopili, hned jsme se milostivé vrchnosti poddali.“ K tomu, že šířil 

řeči o patentech, které zruší robotu, řekl: „…já jsem to nepovídal, to všechno 
strach dělal, že někteří byli biti, oni se hojili mnou… to vše od vojákův pošlo.“ 

Na dotaz, odkud v obcích přišla fáma o tom, že ti, kdo se budou držet staré 

roboty, budou císařským vojskem trestáni, reagoval: „Dyť to jeden olejkář 
v hromadě povídal, že kdesi v Čechách vojáci dvě dědiny vypálili, které nechtě-
ly zůstat při robotě nového patentu, a sem a tam to i jinší obdankovaní vojáci, 
co po ptaní chodí, povídali. Že bych já ale to byl obcám přednášel, to není 
pravda.“ Stejně jako Maceček byl tázán, proč se opovážil vyhrožovat vrch-

nosti, že si přístup do lesa vynutí zbraněmi: „Já nevím o tom ani litery, ani 
jsem o tom nečúl nic. Na to můžu třebas sedmkrát přísahu složit. Nechť se ten 
vyvede, co to povídal. Já nevím, kdo by ten jistý byl. Na mně není svědka, co by 
mě o tom přesvědčil, já jsem jakživ zbroje v rukách neměl.“ Záležitost kolem 

údajné veřejné sbírky vysvětloval: „…To bylo tak: Týden před koncem maso-
pusta sešla se celá obec k fojtovi strany toho robotního patentu a celá obec 
sjednotila se, že se novej roboty držet chce. Tak na to vyslali dvúch, totižto 
Martina Šimčáka a Jana Adamového [jinak Kantora] do zámku, aby oni ohlá-
sili, že se držá tej novej roboty a zatím tyto dvě osoby zadržel pan hejtman 
v arestě. Potom ale v úterý na konci masopusta zasej se celá obec sešla k fojto-
vi a poslali zasej druhé dva od obce z fojtství, totižto Vaška Ondrucha a Marti-
na Poláka, aby těch předních vyručili, zatím ale pan hejtman i tyto do arestu 
dal vsadit. A při tomto posledním shromáždění byla ta řeč, aby se sbírka učini-
la na pomoc těch čtyřech arestantův, zatím ale purkmistr pověděl, že jeden 
každý ještě něco má, kolik jim ženy k vyživení donášely, a tak se žádná sbírka 
nedělala.“ Proti námitce, že to obecní shromáždění se konalo u něho a že 

on vyslal ty čtyři sousedy na zámek, se hájil: „…u mě žádné shromáždění 
nebylo, dyť fojt musí vyznat, že se to všecko u něho dělalo.“ Na poslední otáz-

ku, proč se tedy nedostavil hned ke komisi (čili proč utekl), měl originální 

odpověď: „To se proto stalo, když jsme dva bratři na tej roli a tak jedenkráte na 
správu [zámek] jde jeden, a po druhý krát druhý. A proto když bratr šel, já jsem 
zůstal doma a šel jsem do lesa za ovcama.“ 30. března byl Jan u soudu kon-

frontován s  hornobečvanským purkmistrem Jakubem Hatlapatkou 

a  dále s  Janem Matoušem, Jiřím Kantorem, Martinem Dorňákem, 

Martinem Kantorem, Martinem Polákem, Václavem Ondruchem a Ja-

kubem Vašutem. Vše se točilo hlavně kolem otázky, zda se u Maliny kona-

ly nějaké zapovězené schůzky. Všichni Hornobečvané jednotně popřeli 

i své původní výpovědi, na zámku, jak někteří naznačili, vynucené pod ná-

tlakem strachu a bití, že by se byli u Maliny scházeli a že by je byl k něčemu 

naváděl. Malina: „…není toho svědka, co by mně to dosvědčíl, nechť se ptají 
toho kordonisty, co u mně v kvartýře leží, jestli kdy u mně jaká schůzka byla.“ 
Soud: „Máte vy, purkmistře, o tom jakou povědomost, že přítomný Kneblov-
ský obecní lid naváděl, aby ti areštanti mocnú rukú dobyti byli – povězte jemu 

do očí.“ Hatlapatka: „To jsem já neslyšel.“ Malina: „Jak jste to slyšeli, povězte 
pravdu, nešanujte mňa! Jenom s pravdou ven…“ Malina potvrdil Hatlapat-

kovu výpověď, že při obecní hromadě na fojtství se purkmistr do jejich 

jednání nemíchal a i oni se dohodli, že úřad obce do toho nebudou zata-

hovat. K vyslání poslů z obecní hromady na zámek řekl: „…kdo jich ale jme-
novitě vyvolil, to již nemožu pamatovať, než to si pamatuju, že fojt, jak ti ostat-
ní byli vypravení, povidál: No, už to tam nějak spravte.“ Fojtův výrok byl 

v protokolu podtržen. Obsáhlá byla i konfrontace s Martinem Šimčákem, 

Janem Mitášem a Janem Křižánkem, kteří původně vypověděli, že když 

na obecní hromadě na fojtství byl přečten patent, Malina s Macečkem ra-

dili, aby celá obec jen při nové robotě zůstala. V tomto náhledu došlo mezi 

přítomnými k roztržce a větší část se jich na to sešla u Kneblovského. Ten 

Šimčáka vyslal k fojtovi, aby jim patent vydal, že si ho chtějí ještě jednou 

přečíst. Fojt odmítl a řekl, aby se obec sešla u něho, že si patent může pře-

číst, kolikrát bude chtít, a  položil ho přitom na stůl. Když Šimčák fojtův 

vzkaz vyřídil, vysílali ho Malina s Macečkem znovu na fojtství, a protože se 

tomu bránil, přidali mu na pomoc Mitáše a Křižánka. V nestřežené chvíli, 

kdy fojt právě ukládal peníze do armárky, mu ze stolu patent vzali a dones-

li ho k Malinovi. Malina se hájil: „…to se stalo všechno na fojtství a celá obec 
se domluvila, že ten patent fojtovi vezmou, poněvadž mysleli, že by on ho vy-
dal vrchnosti a my, že by jsme neměli žádný… Že by ale ten patent u mně byl, 
to stokrát odpřísahám, že není pravda, ti svědkové musejí se sem dostavit 
a mně do očí rozprávět.“ Šimčák: „To není pravda, že jsem já to tak před milost-
pánem krajským mluvil. On tento Jan žádné hromady u sebe nedržel, nýbrž 
tak jsem povidál, že byla obec u fojta Jana Maliny [*1723 †1777] shromáždě-
ná. Tak já jsem od obce k němu fojtovi do malej světnice byl vyslaný, aby ten 
patent vydal, že sobě ho obec ještě jedenkráte chce přečtnout. Poněvadž ale 
on tenkrát v lesi byl, tak jsem já, jak on domů z lesa přišel a v tej malej světnici 
peníze za dříví čítal, zasej k němu byl z velkej jeho světnice, v kterej obec po-
spolu shromážděná byla, aby nám ten patent vydal, vyslaný. A on ten patent 
vzal z armarky a položil ho na stůl a povidál: Počkejte, až seberu za dříví pení-
ze, potom sobě ho můžete číst. Já ale s Janem Mitášem a s Janem Křižánkem 
vzal jsem ten patent ze stola a přinesl jsem ho do velké světnice a položil jsem 
ho obci na stůl. To ale on tento Jan Malina mně místo celej obce naporučil, jak 
za stolem u fojta ve velkej světnici mezi obcí seděl, abych pro ten patent šel… 
A fojt nám dal ještě svíčku na stůl, jak jsem já ten patent před tohoto Malinu 
položil.“ Na námitku soudu, že se bezpochyby musel domluvit a nyní v roz-

poru s původní výpovědí nemluví pravdu, se Šimčák ohradil, že jeho výpo-

věď tehdy mohli jinak zapsat a že mu celá obec dosvědčí, že se to tak u foj-

ta stalo. Vzpurníci byli tedy všichni solidární a  měli na své straně 

purkmistra i fojta. Zdá se, že obvinění měli zprávy zvenčí, že se jim nic ne-

stane, nepřiznají-li se. Jičínské protokoly krajský hejtman poslal do Brna 

guberniu a poukazoval právě na rozpory původních výslechů viníků s je-

jich jičínskými výpověďmi. Byli prý dokonce tak drzí, že je vysvětlovali tím, 

že byli předtím v Meziříčí biti 50 ranami karabáčem, ve skutečnosti dostali 

prý pouhých 15 a nejvíce 25 ran, ač zasloužili více. Gubernium nemělo zá-

jem nový patent překrucovat. Rozhodlo, že roboty nad 12 a půl dne nesmí 

být zvýšeny a arestanty z Nového Jičína nařídilo propustit a poslat domů. 

A jaký rozsah roboty byl vyměřen na polovině pasek Jana Maliny Kneblov-

ského? Potažní roboty 1 a půl dne v týdnu, pěší roboty s dostatečnou oso-

bou 11 a čtvrt dne ročně a robotní plat ve výši 1 zlatý 52 krejcarů. Poddaní 

tehdy zase ničeho nedosáhli, ale aspoň za vzpouru neplatili ztrátou majet-

ků a životů jako před 20 lety při vleklé rožnovské rebelii. Podle robotního 

patentu (praxe však byla jiná a vesměs tvrdší) se robotovalo i po roce 1781, 

kdy císař Josef II. zrušil nevolnictví a vzhledem k tomu, že jeho pokus o úpl-

nou likvidaci robot v  r. 1789 nakonec ztroskotal, zůstal robotní patent 

z r. 1775 v platnosti až do r. 1848.
 Karel J. Malina
Prameny: MZA Brno, D2, sig. 50/3, fol. 560-581; ZA Opava, matriky a pozemkové knihy 

Horní Bečvy; DOBEŠ, Fr.: Kniha o Stříteži. Díl I. Val. Meziříčí, vl. n. 1947, str. 187-192.

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

PŘED 240 LETY DOŠLO K POSLEDNÍ ROBOTNÍ VZPOUŘE NA MEZIŘÍČSKO-ROŽNOVSKÉM PANSTVÍ. 

Hlavními buřiči byli Josef Maceček a Jan Malina Kneblovský z Horní Bečvy. (II. část.)
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Turnaj údolí pro Hluboké – Liščí
V  sobotu 30.  července proběhl na hřišti TJ Sokol Horní Bečva tra-

diční fotbalový Turnaj údolí, kterého se zúčastnily 4 týmy. Hrálo se na 

menším hřišti (5 hráčů + brankář) 2× 15 minut systémem každý s kaž-

dým. Celkem bylo odehráno 6 kvalitních utkání. 1. místo z loňského 

roku obhájili a  vítězi se stali hráči z  týmu Hluboké  – Liščí (skóre 

10:4, 9 bodů), 2. místo obsadil Dolní konec – Kostelani (12:7, 6 bodů),

na 3. místě se umísilo Bučkové – Horní konec (7:12, 3 body) a pořadí 

uzavřel na 4. místě tým Mečůvka – Valaška (7:13, 0 bodů). Nejlepším 

střelcem turnaje byl Štěpán Ondruch s 6 góly, Jaroslava Zetochu vyhlá-

sili nejlepším brankářem a Zbyněk Pavlica zaujal post nejlepšího hráče. 

Ceny týmům předávali Miloslav Randa  – předseda TJ Sokol a  hlavní 

organizátor Pavel Roman.

Turnaj se hrál za krásného slunečného počasí, jen divácká kulisa 

mohla být početnější. Fotbalové odpoledne se určitě vydařilo a všichni 

fotbaloví příznivci se už těší na začátek soutěží. Marie Němcová

POZVÁNKY

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PROSTŘEDNÍ BEČVA pořádá

ZÁJEZD do Polského Těšína,
který se uskuteční 

v sobotu 8. října 2016
ODJEZD: 6:15 hod. od zbrojnice na Horní Bečvě

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY na tel.: 739 409 646 (p. Maléřová)
Cena zájezdu 160,- Kč.

Případné zrušení zájezdu nejpozději 3 dny před odjezdem.

1. místo: Hluboké - Liščí      

Co nového v Klubu důchodců?
Členové Klubu důchodců Horní Bečva ani v letních měsících nezaháleli. 

16. června jsme uspořádali autobusový výjezd na Lysou horu spojený s ex-

kurzí hydrometeorologické stanice a  odpoledne jsme navštívili muzeum 

v Kopřivnici. Tento zájezd se setkal s velkým ohlasem. 23. června turistický 

kroužek při našem Klubu důchodců uskutečnil výšlap na odlehlou Buko-

rýšku. 10 turistů zvládlo v krásném slunečném počasí 12 km a odměnou 

nám byly velmi pěkné výhledy do okolní krajiny.

Dne 9.  července se na Kotlové uskutečnilo II. setkání u  příležitosti 

101 let turistického cíle této oblasti. 15 sportovců z našeho KD se zúčastni-

lo tohoto osmikilometrového výšlapu. Zástupci 3 obcí – Horní Bečvy, Vel-

kých Karlovic a Hutiska – Solance soutěžili v řezání dřeva na čas (zvítězili 

Hornobečvané Mirek Křenek s Jirkou Poláchem), v přetahování lanem a ve 

štafetě pití piva. Atmosféra a nálada byly vynikající, k tanci a poslechu hráli 

a zpívali Horňané.

Dne 27.  července jsme dojeli na Bumbálku a  postupně jsme navštívili 

Masarykovu chatu, Sněžnou a Kmínek. Tam jsme poobědvali výborné ha-

lušky, občerstvili jsme se a vraceli se zpět na Bumbálku. Krokoměr nám uká-

zal 9 km. Měli jsme radost, že část túry na Masarykovu chatu a zpět zvládly 

i  naše starší členky (75 a  83 let). I  když na zpáteční cestě nám už pršelo, 

na dobré náladě to desíti turistům nic neubralo.

Kromě turistických vycházek chodí členové KD pravidelně plavat každý 

čtvrtek od 9 do 11 hod. do Sport – Art – Centra na Prostřední Bečvu. Velmi 

vydařenou akcí byla 9.  8. zdravotní přednáška O  bylinkách a  mastičkách 

na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka v  zasedací místnosti 

Obecního úřadu Horní Bečva, kde jsme besedovali s  lázeňským lektorem 

a bylinkářem Karlem Štenbaurem, spolupracovníkem farmacie BIOMEDIKA 

PRAHA. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o účinku různých bylinek. 

I v 2. polovině srpna chceme pokračovat ve vycházkách a plavání. 

 Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Na Bumbálce

UDÁLO SE …

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ 
nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle  systému světově uznávaného Mistra jógy z Indie 

Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová 

cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě 

cvičí již 43 let a jsou vhodná pro každého 

bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

 Cvičíme stejně jako v předchozích deseti 

létech v úterý v 16.30 – 18.15 hod. 

v  malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva.

Začínáme 6. 9. 2016

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

Anna Valová a Karel Ondruch
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INZERCE POZVÁNKY

Kamionová doprava 

a prodej sypkých hmot

vše za příznivé ceny
• dopravíme v jakémkoli množství   

• kamenivo, štěrky, písky apod.

• prodej dřevěných pelet nejvyšší kvality

Ing. Zdeněk Kretek, 

tel.: 604 646 310

Sokol Kněhyně 

pořádá přespolní běh 

pro všechny kategorie

BĚH 

KNĚHYŇSKÝM 

ÚDOLÍM
 Dne: 25. 9. 2016

 Prezentace od 8:30 do 9:30 

na hřišti v Kněhyních za vodou.

Start první kategorie 

v 10.00 hodin.

Pro další informace 

můžete volat na tel.: 

724 037 412.

Pozvání 
na setkání

Spolužáků a rodáků 

i ostatních občanů, 

kteří se do naší obce přistěhovali, 

ročníku 1939 a ročníku 1938, 

kteří nastupovali školní docházku 

o rok později. 

Léta běží a zase jsme o rok starší. 

Opět se po roce sejdeme a to:

17. září 2016 v 15 hodin 

v restauraci „Staré časy“

Už nám toho času v našem životě 
až tak moc nezbývá, proto využijeme 

každé příležitosti, kdy si můžeme společně 
popovídat a zavzpomínat na naše mládí.

Proto neváhejte, přijďte a vezměte 
i svého partnera či partnerku. 
Doufám, že nezklamete tradici 

a opět se setkáme.

Děkuji

Vaše spolužačka 
Zdenka Bártková, roz. Fárková

PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ TECHNIKY

Štípačka dřeva 

Scheppach HL 1500

Benzínový zahradní drtič 

PROMA MZD-13/2

tel.: +042 737 579 378
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V sobotu 13. srpna proběhly oslavy 110 let založení hasičského 

dobrovolného sboru v naši obci.

Oslava začala slavnostním průvodem od hasičského domu k místní-

mu kostelu, kde proběhla mše svatá. Po skončení mše začala hrát decho-

vá hudba Horňané, která doprovodila průvod zpět k hasičskému domu, 

kde jsme vysvětili a uložili sochu sv. Floriána, patrona všech hasičů.

U příležitosti oslav jsme měli čest posvětit také novou techniku Ford 

4x4 a Renolt CAS15-MAN C2Z.

Pod vedením našeho bratra pana Svatopluka Divína následoval roz-

chod, po němž se hosté i  členové sboru přesunuli do penzionu Staré 

Časy, kde probíhala slavnostní schůze. Po zahájení jsme drželi minutu 

ticha za zemřelé bratry a sestry.

Starosta hasičů bratr pan Pavel Vašut přečetl zprávu, kde zavzpomínal 

na historii sboru a také připomněl zásadní věci a události posledních de-

seti let. Slovo poté přijal starosta obce pan Rudolf Bernát, ostatní hosté 

a členové sboru. Součástí schůze bylo také ocenění hasičů, kde náš sbor 

získal odznak sv. Floriána.

Po všech ofi cialitách se naštěstí udobřilo počasí a mohly začít samot-

né oslavy v obci. Návštěvníci mohli vidět nejrůznější ukázky hasičského 

sportu.

Jako první se představili naši malí hasiči, kteří přijeli uhasit úmyslně 

založený požár domečku. Byli moc šikovní a  tak plameny dostali pod 

kontroly během chvilky.

Hasiči z Prostřední Bečvy následně předvedli historickou ruční stříkač-

ku taženou koňmi.

Následovala Slavia, kterou představili hasiči z  Hutiska. Z  historické 

techniky mohli návštěvníci vidět ještě Tatru ze Štramberka.

Po kousku historie jsme se posunuli do přítomnosti. Hasiči z Hutiska 

předvedli Tatru 815 CAS 30-S3R, která požár nejen uhasila, ale doslova 

rozmetala. Nakonec jsme představili auto Renolt MAN 15-C2Z, které 

v blízké době rozšíří náš vozový park.

V současné době bohužel stále častěji vyjíždíme k autonehodám a tak 

naši hasiči předvedli ukázku pomoci a vyproštění za použití hydraulic-

kých nůžek osobě, uvězněné ve vozidle.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat nejen hostům, ale také 

naším občanům, kteří nás poctili návštěvou na mši svaté a následně na 

oslavách v centru obce. Velký dík patří také všem sponzorům, Obecnímu 

úřadu Horní Bečva a všem našim členům za pomoc a práci nejen kolem 

oslav.

VŠEM VELKÉ DÍK! Miroslava Plánková

110 LET ZALOŽENÍ SDH HORNÍ BEČVA


