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Pozvánky

Den matek
Výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva srdečně zve 

všechny své členy na oslavu 

Dne matek, která se koná 

v pátek 15. května 2015 

od 14,00 hod. 

ve velkém sále Motorestu 

Bečvan. 

Těšíme se na vaši účast. 

Pozvánka na str. 8. 

Kulturně – sportovní 

odpoledne
Klub důchodců 

a zahrádkářů Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Klubem seniorů v Rožnově 

p/R. pořádají kulturně 

– sportovní odpoledne, 

které se koná 

v úterý 26. května 2015 

od 14,00 hod. 

v areálu Retasa naproti 

Zavadilce. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Pozvánka na str. 8. 

SWAH slaví 

první narozeniny
Bude tomu už rok, co jsme 

v centru Horní Bečvy 

otevřeli agenturu SWAH. 

Své první narozeniny 

oslavíme 

v sobotu 30. 5. 2015 

od 9:00 hod. 

Více informací na str. 10.

V sobotu 30. května 2015V sobotu 30. května 2015  
od 13 : 30 hodin.od 13 : 30 hodin.

na prostranství před základní školou v Horní Bečvě.

Připravili jsme pro vás krásné odpoledne 

plné hudby, tance a zábavy.

Občerstvení zajištěno!

V případě nepříznivého počasí se akce Bečvánku přesouvá do velké tělocvičny. 

Kácení máje proběhne za jakéhokoliv počasí.

Hlavními sponzory této akce jsou Bečvánek Beskydy, SDH Horní Bečva a Obecní úřad Horní Bečva.

V 17. hodin proběhne tradičníV 17. hodin proběhne tradiční  

kácení máje.kácení máje.
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Po několik dnů ustupovala německá vojska od Žiliny. Pokud nám to při střídavém 

přerušování proudu bylo umožněno, sledovali jsme s  rozechvěním vývoj událos-

tí na našem frontovém úseku. Němci ustupovali třemi směry přes Makov, Čadcu 

– Karlovice a Bílou. Ve středu (2. května) večer ohlásila Moskva dobytí sousedního 

Makova. Střelba nebyla zvlášť prudká a správně jsme usuzovali na – smutně proslu-

lé – odsuvné pohyby – kdysi tak slavné Hitlerovy armády. Občas proskočila zpráva, 

utroušená ústy německého vojáka, že Rusové jsou ve veliké přesile a dobyli blízké 

obce v okolí. Bečva žila v nevšedním ruchu. Skupinky lidí šeptaly tiše a polohlasem 

před obchodem s potravinami, které byly obléhány nervosními zástupy, snažícími 

se dostati ještě v poslední chvíli nějaké jídlo.

Ve středu (2. května) se daná situace znatelně přiostřila. Němci leželi již po dva 

dny ve vsi a bydlili i v soukromí. U Dvořáčků to byl poručík se svým sluhou. Na sotva 

klíčícím obilí podél cesty pásla se stáda vyhublých koní a za Vysokou upozorňoval 

na sebe stále zřetelněji hluk bitvy. Ku podivu ve velikých přestávkách a naprosto 

snesitelně. Od hlavní cesty se trousily hloučky místních občanů stěhujících do hor 

nejnutnější věci a peřiny. Myslím, že všichni jsme měli v této chvíli stejnou myšlenku 

– zachránit co se dá – hlavně životy. Asi o 16. hod. rozhodli se Němci k radikálnímu 

zákroku. Odvlékli všechny muže, čekající na příděl cigaret před Kubáňovou pro-

dejnou. Místní vojenský rozhlas pak oznámil, že se velitelství této oblasti rozhodlo 

k  zajištění většího počtu mužů. Důvodem byla činnost partyzánů a snaha udržet 

klid. Poprvé jsem si uvědomil, že jsem měl štěstěnu na své straně, neboť jsem vy-

bral cigarety od Kubáně o druhé hodině, ještě před hlavním návalem. Němci tímto 

protiopatřením dali partyzánům a parašutistům na vědomí, že v pádě jejich činnosti 

nebo zastřelení nějakého vojína budou vzatá rukojmí zastřelena. Zprávu vysílanou 

rozhlasem ve vsi vyslechl jsem z okna ložnice a přiznám, nemálo nás zchladila. Uva-

žovalo se o tatínkově (tchánově) a mém útěku do hor. Dagmar šila právě česko-

slovenskou a rudou vlajku, ale nyní byla nucena nehotovou práci uschovat. Čekali 

jsme zatýkání po domech. Máme utéci? Počasí bylo hrozné. V  údolí se valí mlhy 

a po celý den se střídá déšť se sněhem. S kopců se valí potůčky špinavé vody a půda 

v lese je promoklá.

A přece pohodlí nerozhodlo! Snad částečně i tato skutečnost dopomohla naše-

mu pevnému rozhodnutí vyčkat doma, ukrývat se a kličkovat dle možností. Nebylo 

dost dobře myslitelné opustit ženy a maličkou Janu nebo odstěhovat se se všemi do 

hor. Petr a Rudek přespali již v kopcích. Já byl připraven, že dle možnosti uteku. Šli 

jsme spát a dobře jsme udělali, byť Němci zatýkali u kostela. Načerpali jsme trochu 

síly a prospali celkem klidnou noc.

Ve čtvrtek 3. května došla nás hned ráno zpráva o zatýkání všech mužů do pa-

desáti let. Máme štěstí, že do domu jsou dva vchody a Němci zvolili páně Dvořá-

kův. On má hodně přes šedesát a zatčení ušel. Přiběhl mně však oznámit, abych se 

okamžitě ztratil někde do lesa. I tentokráte jsem se nemohl odhodlat k  opuštění 

domova. Počasí bylo stejné – sníh a déšť. Na půdě jsem si postavil jakýs-takýs kryt 

pod hromadou haraburdí, beden a koberců. Vítkovický tatínek se Zdenou hlídali 

u oken. Když se přiblížili němečtí vojáci, stočil jsem se do klubka ke zdi a dodatečně 

hodili na mne ještě jeden stočený koberec. Štěstěna nás ani tentokráte neopusti-

la. Použil jsem skrýše třikráte, ale Němci se minuli našich dveří. Stačilo jim ujištění 

ředitele Dvořáka, že zde nikdo není. Bylo zřejmé, že ti dva nemíní hrát zajišťovací 

akci, nařízenou shora, tak důsledně. Rudek s Petrem a desítky jiných mužů prchli 

skutečně do hor a vyhli se nepříjemnostem. U Rudka pobyli vojáci téměř půl hodiny 

a nechali si otevřít světnice. Štěstí, že Jirka poslala Rudka do hor. V těchto chvílích 

bylo třeba zvláštní opatrnosti a nálady. A tu my měli. Hráli jsme docela dobrou švej-

kovinu, abychom nevyšli z konceptu nad událostmi v okolí. Zatím od Hlavaté táhly 

kolony vozů, aut a děl, občas projely i pancéře. Každý vzdalující se vůz působil nám 

dětinskou radost a svědčil o blízkosti ruského náporu. K večeru již bylo zřejmé, že 

se německý ústup zrychluje. Větší část posádky ze vsi odjela k Rožnovu. Zůstala jen 

vojska, jež měla za úkol chránit zdejší úsek před nepřítelem a zdržovat jeho postup 

co nejdéle. Zatýkání pokračovalo a Petr Jánoš i s ostatními rozhodli se přenocovat 

ve skále. Petr pro mne vzkázal, ale rozhodnut, že v nejhorším uteku až těsně před 

zatčením, zůstal jsem doma.

Internovaní byli uvězněni ve škole poblíž hotelu Bernkop. Trnuli hrůzou, zda do-

jde skutečně k popravám nebo šťastně přečkají i nejkrušnější chvíli a pozdraví Rusy, 

na něž čekali po šest let. O jedné hodině v  noci přišli Němci a nařídili nastoupit 

šedesáti mužům. Mezi vězněnými došlo ke vzrušení. Na smrt se nikdo netěší a tak se 

také k nařízenému nastoupení dobrovolně nikdo neodhodlal. Němci si musili vybrat 

sami. Muži byli poté odvedeni nad přehradu, kde měli tarasit cestu tankovými uzá-

věrami. Noc byla tmavá – černá a hustě pršelo. V pravé chvíli zde promluvili partyzá-

né. Po zastřelení dvou stráží zahnali ostatní na útěk a pracující osvobodili nařídivše 

jim, aby zábrany okamžitě opět odklidili. Jeden úsek volného průchodu byl tedy 

zajištěn. Rovněž tak byli osvobozeni zbývající internovaní ve škole. Přešli většinou 

pod ochranu partyzánů nebo počkali  ruská vojska v lesích. Do vsi zpět nesměli, aby 

je Němci nezastřelili. Ráno vyšlo najevo, že zde byl úmysl celou školu vyhoditi do 

povětří i se zatčenými. Němci by se ani zde nezastavili před vraždou.

(Pátek 4. května) Vesnice o zákroku partyzánů ještě nevěděla a rány z  pušek 

nebylo slyšet. Lidé bydlili již od časného večera ve sklepích. Upravili jsme si rovněž 

příjemnější pobyt v prádelně. Okna zajistili poleny břízového dřeva a kamennými 

trubicemi. Snesli jsme nejdůležitější – šperky, peníze, potraviny, prádlo a podobné. 

Cennější šatstvo a sklo ukryli jsme již několik dní předtím. Když jsme o jedenácté 

večer uléhali, netušili jsme, že jsou již Rusové na obecním katastru a připravují se 

ke konečnému náporu na ráno. Za noci jsem byl několikráte vzhůru a naslouchal 

oknem zda ústup vojska trvá. Asi o 4. hod. odejely poslední pancéře a pak byl klid. 

Ticho před bouří.

Sestoupil jsem o půl šesté ráno do přízemí, mamka již delší dobu nespala. Poča-

sí se za noci utěšeně zlepšilo. Vstali jsme všichni o šesté hodině. Jedině babi ještě 

chrupala, když už se ozvaly prvé kulomety. Nevěděli jsme, že to partyzáné odstřelují 

Němce, kteří chtěli vyhodit do povětří mosty. Jejich útok se zdařil a most u kostela 

zůstal skutečně neporušen. Výhoz u druhého mostu u radnice demoloval Barošo-

vu chalupu a most poškodil jen částečně. Zatím jsme doma čekali, co se bude dít. 

Z okenního vikýře na střeše jsme zjistili dvě děla, stojící ve vsi. Těsně před půl sed-

mou objevili se na kopci nad kostelem němečtí pěšáci s kulomety. Bylo jasno, že 

zaujímají palebná postavení. To bylo povelem pro nás, abychom snesli poslední věci 

do prádelny. Malá Janička chovala se naprosto netečně – spala totiž v košíku. Ji na-

stávající vzrušující chvíle naprosto nezajímaly. Byli jsme smluveni přečkati nejhorší 

doma. Když se však střelba ozývala stále blíž a blíž, rozhodli jsme s tatínkem, aby 

ženy odešly do Kobylské k  Malým. Nastal poznovu shon. Dagmar byla rozezlena, 

že nechceme rovněž odejít a plakala. Putovala se svou máti a malou Janou na ruce. 

Strojní pušky střílely ještě dost daleko, ale asi 200m od domova zastihla je silná de-

tonace dělové rány. Slyšely zašustění náboje a zůstaly nerozhodně stát. Díky Bohu 

pokračovaly pro prvém úleku v cestě a šťastně dosáhly místa určení. Mamka s babi 

a se Zdenou se oblékaly, že půjdou rovněž, ale boj se mezitím přiblížil do bezpro-

střední blízkosti. Chtě nechtě musily od svého úmyslu upustit. Od této chvíle nastal 

okamžik napětí a očekávání.

Postupně s hodinovou ručičkou, ukazující půl osmé, ozývaly se rány z kulometů 

a pušek blíž a blíž. Několik minut před půl devátou objevilo se prvé německé dělo 

na ústupu. Projelo pod poštou a zůstalo stát na rohu u Zátiší. Zaujalo palebné posta-

vení a naše obavy stouply. Kolem sklepního okna, z něhož jsme společně pozorovali 

postup bitvy, zaskučela ječivě střepina z granátu a naše hlavy klesly mimoděk do 

límců. Měli jsme dojem, že kulomety a pušky střílí na zahradě. Každičká příští chvilka 

mohla přinést kritické rozhodnutí.

V 7.10 hod. jsme poslouchali ve sklepě ještě české zprávy z Londýna a pak po 

prvé větší detonaci světlo pohaslo. Přešlapovali jsme po sklepě, posedávali na scho-

dech a bavili se pouhými domněnkami o tom, co se děje v předu. „Bezpečně“ jsme 

mohli pozorovat jen výsek na hlavní cestě směrem k Zavadilce.

V  devět hodin zmizela německá děla ze silničního záhybu a střelba pušek se 

přenesla přímo pod chalupou. Pak se náhle na ulici objevily skupiny mužů. Dlouhé 

šedivé zaprášené pláště a málo stejné oblečení. Tak se vše jevilo aspoň z dáli. Naše 

srdce poskočila nadějí. Jsou to partyzáné? Kráčeli klidně, jakoby se ani nebojovalo. 

A přece. Odněkud prášil kulomet a chlapík se strojní puškou, přikrčen k zemi, skryl 

se u zdi Kretkovy kovárny. Podél plotu se prohnaly dvě postavy a zamířily přímo 

k nám. Vzápětí se ozvaly vzrušené hlasy. Ředitel Dvořák se přel s nějakým mužem, 

mluvícím rusky. – Davaj, davaj auto -. Slyšeli jsme jejich rušnou debatu přes otvory 

ventilátoru. Máti byla zděšena, když rány začaly dopadat i na dveře naší garáže. Vyšli 

jsme ven, neboť neotevření mohl ten někdo, ať byl již kdokoliv, považovat za pro-

vokaci. V naší garáži u vypáčených vrat stál muž nejisté uniformy s puškou výhruž-

ně napřaženou. Křičel na mne – Davaj, davaj auto, davaj akumulátor, davaj, davaj 

- Povídám, že nemám, - Davaj, nebo Ti pomožu! - hrozil mně neznámý. V kritickém 

okamžiku se objevila statná, snad v této chvíli pro nás všechny nádherná postava 

muže v nažehlené a čisté uniformě ruského majora. První co jsem zpozoroval, byla 

hvězda na jeho čepici. Tvářil se přísně a přikročil přímo k hádajícímu se muži. – Što 

ty zač? Co řveš davaj, davaj? Ukaž legitimaci… - Bandita, patrně nějaký nepovedený 

vojín – partyzán srazil překvapením paty a začal blekotat, že je partyzán. Byl ihned 

majorem odzbrojen a předán dalšímu vojínu. Druhý chlapík vrhl se zatím do našich 

bytů. I pro toho si major došel sám. Dojem stíhal dojem, událost překvapení a nade 

„Jak jsme prožili 
osvobození Horní Bečvy?“

Lubo Jiří KUČERA (výběr z deníkových zápisků)
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vším panovala naše ukrutná radost a nadšení, které nás naprosto zbavovalo jaké-

koliv opatrnosti vůči střelbě okolo nás. Rusi jsou tu !!! Naši osvoboditelé jsou zde! 

Objímám jednoho ruského kapitána, který se usmívá právě tak mile a šťastně jako 

my a prosí o doušek vody. Jak by ne, v první linii je všem horko. Naléváme tu trochu 

vína, co nám ještě zbyla od křtin Jany a jsme radostí bez sebe. Nelze nám věřit, že 

je to skutečnost a ne sen, jeden z těch častých snů – nás optimistů. Šest let jsme na 

tuto chvíli čekali…

Kolem nás pálí pušky a štěkají zuřivě kulomety. Brána u plotu se otevírá dokořán, 

vjíždí rychle dělový traktor. Naše nervy jsou vypjaty událostmi posledních dnů na 

maximum – nejsou schopny chápat a přesně pozorovat. Dělo pálící z našich zahrad-

ních vrat upozorňuje nás na nebezpečí. Je slyšet několik krátkých povelů, jež velí 

muž se sluchátky na uších a lehké polní střílí znovu na protější vrch. Vytahuji z úlu 

připravenou rudou vlajku (československá je doma nedošita), jednu z  těch, které 

šila Dagmar doslovně Němcům před očima. Ruský důstojník pozoruje mou snahu, 

usmívá se šťastně, sráží paty – Davaj žerď!- Pamatujeme si dobře na příliv vojska na 

naši zahradu, ale dodnes nechápeme dost dobře, odkud se pojednou objevilo. Sku-

tečnost ukázala, že podél plotu jsou již na zemi ležící muži a mezerami mezi tyčemi 

střílí na protější prostranství. Rovina před okny kuchyně byla již obsazena ruskými 

kulometčíky. Vše klapalo bleskově a organisace postupu i boje ukázala se být nad 

všechno očekávání. Radostně rozdáváme krajíce chleba a uzené maso, které jsme 

měli s sebou do krytu. Ruský kapitán, v dlouhém koženém kabátě připíjí na zdraví 

Benešovo a Československou republiku. Potřásali jsme si rukama. Mezi nastupující-

mi Rusy byl i Slovák. Porozuměli jsme si výborně. Můj dvouměsíční příděl cigaret byl 

povděčně přijat a vojsko posedalo kolem domu, vesele se bavíc.

V  útoku pokračovala další vlna. Zcela blízko lítaly ještě střely, ovšem jen rus-

ké, pro nás již pramálo nebezpečné. Za několik minut vlaje s  naší střechy vlajka 

– a přece jsem nebyl prvý. Rudá zástava, oznamující Bečvanům, že jsou v republice 

a svobodni, vlála vesele z  kostela. Nálada byla srdečná, mohu říci, až překvapivě 

hřejivá. Domlouváme se nesouvisle, avšak úspěšně. Oni rozumí, my chápeme a to 

pro prvou, nejslavnostnější chvíli stačí. Oznamuji majoru, že je to dům českosloven-

ského poslance, uvězněného Němci v koncentračním táboře. Chápe a povídá – Zna-

jem, da,da. – Přijíždí malý housenkový vůz, kteří Rusové ukořistili Němcům, a jedno 

velké nákladní auto téhož původu. Z vozu vystupuje velitel dělostřelectva a kaťuší 

(tzv. Stalinových varhan) podplukovník Šafrán. Představuje se mi a tisknu mu ruce. 

Za ním následují důstojníci štábu – kapitáni, chlapíci hezcí, vysocí a inteligentní. 

Prohlíží si dům, jehož přední štít je zasažen několika málo střelami z pušek.

V několika minutách již je postavena vysílačka u naší garáže a hlásí nový úspěch 

Rudé armády! Ruch bitvy se vzdaluje pomalu, ale jistě. V jídelně je zřízena kancelář, 

nataženy telefonní dráty a zapojeny aparáty. Práce jde ruským zázračně od ruky. 

Podplukovník i ostatní chovají se srdečně a přátelsky. Na zahradě se objevují prvé 

vozy s koňmi a řadové vojsko.

Vylézám na střechu. Zde, na samém hřebenu zažívám jeden z nejkrásnějších oka-

mžiků mého života. – Bylo to tak krásné a povznášející. – Vyvěšuji na hromosvodě 

rudou vlajku za silné střelby kulometů a nadšeného provolávání radostí okolních 

sousedů.

Rudek s  rodinou i Hrbáčovi vrátili se právě z  hor a nyní mávají a radostně mě 

volají na střechu vstříc! Jsem dojat velikostí chvíle – uvědomuji si nyní dost jasně, že 

Němci a gestapáci jsou již někde tam dole, za kopcem a že vyvěšuji vlajku již pod 

ochranou ruských kulometů a děl. Ano, tak mně to připadalo a je to skutečnost.

Když scházím dolů, stojí v zahradě jakýsi zelený mužík, obklopen smějícími se 

Rusy. – Němec, německý fi nanc, který zahodil pušku a přišel se vzdát přímo štábu. 

Pplk. Šafrán si opovržlivě i otcovsky současně prohlíží zkroucenou postavičku pří-

slušníka Herrn volku. Proč jsi nesvlékl šaty a neutek od Němců? – táže se jej. Němec 

promlouvá česky! Oči zkaleny únavou a líce červené horečkou – Já nejsem Němec, 

já jsem Čech, já musil sloužit! – Mno, šak pojedeš brzo domů – povídá pplk. a stráž 

zajatce odvádí. Je to série náhod, která nám skýtá tolik zážitků najednou? Jistě, a my 

jsme vděčni. Poražené Německo a jeho nestvůrný representant! Ten poslední přišel 

se vzdát na naši zahradu k domu, který kdyby mohl zašeptal by: Och, já ti říkal už 

několikrát, nechoď mi zde dělat ostudu, nepřekračuj můj práh –

Ukazuji podplukovníkovi a jeho důstojnictvu můj atlas, do kterého jsem za ur-

čitých obtíží zakresloval přesně stav front na všech úsecích – podle dnů a hlášení 

Němcům tak nepřátelského rozhlasu z Londýna a Moskvy. Smím-li být tak neskrom-

ný, dovolím si říci – Byli velmi příjemně překvapeni a nadšeni takovým zájmem. 

Prohlíželi nákresy a usmívali se spokojeně. Pak došel na řadu tento deník. Pečlivě 

uschovávaný přítel z papíru, který si oddechl zároveň se mnou. Opustil svou těsnou 

skrýš v nenápadné zásuvce kuchyňského stolku. Byl současně s mapou nejnebez-

pečnější věcí, za kterou jsem mohl slíznout od Němců v nejlepším případě provaz, 

v nejhorším zostřený fyzickým výslechem. A nyní? Nyní jsi deníčku svoboden a pro-

hlíží si tě ten, kterého jsi oslavoval, byť jen karikaturou, ale upřímně a nedočkavě. 

Ten, jemuž vděčíš za neskutečně krásná slova – i skutečnost –

Horní Bečva je svobodna!        P r o   p a t r i a   n o s t r a  !

4. – 5. – 6. května 1945 jdou události rychle za sebou. V naší vilce je 4. – 5. května 

ubytován štáb ruského vojska. Pozorujeme život vojenský a postup bitvy na Rožnov. 

Hlavně 4. května odpoledne a 5. května večer pálí pod zahradou dalekonosná děla 

na Rožnov a Frenštát s takovou silou, že nám praskly dvě okenní tabule a sype se 

omítka. Večer pozorujeme značné požáry na rožnovské frontě. Okolní kopce jsou 

dosud plny Němců a partyzáné, vedení Ing. Čechem, je čistí. Jsou přiváděni stále 

zajatci… Dělám několik snímků ruských vojáků i pplk. Šafrána s jeho ženou, která 

jezdí ve frontě s ním a má vojenský mundur.

Dostáváme prvé výtisky ruských novin, ve kterých je uvedeno již dobytí Bečvy. 

Na hřbitově jsou pochováváni padlí Rusové, jejichž hroby zdobí děvčata květinami. 

Němci nacházejí svůj poslední odpočinek na mrchovišti…

…Štáb u nás v domě, který měl k disposici celé přízemí (my spali nahoře), byl vy-

střídán sanitou. Poslední důstojníci opustili nás v neděli ráno. Byli to vesměs velmi 

inteligentní důstojníci a snažili se nám vysvětlit, čemu jsme snad dobře nerozuměli.

Tázal jsem se přímo a bylo mě rovněž tak upřímně vysvětleno mnoho otázek. – 

Kolchozy – pětiletky – otázka polského nedorozumění atd. President Beneš i vojsko 

gen. Svobody mají u ruského důstojníka i vojáka skvělý zvuk. I ten poslední pacholek 

od koní ví kdo jsou a říká: - Ó, Beneš, charašo, charašo – Čechoslováci charašo soldati –

Co bych chtěl říci k ožehavé otázce „ztracených“ věcí? – Já osobně nic. – Je válka 

a my prošli před několika hodinami prvou linií. I nám zmizelo následující (pokud 

dosud zjištěno): dva páry bot kožených, jedny vysoké gumové, taťkův kožich, mat-

čin župan, žiletky, nůžky atd., výslovně píši atd., neboť ostatní maličkosti nestojí za 

zmínku. Lidé si stěžují, ale omlouvají – a důstojnictvo za nic nemůže. Drancovalo se 

jen u konfi dentů německých a podezřelých. Co je to proti tomu, že nám dali svobo-

du? Mimo jiné – máme chlapi obě ruce, hlavy na krcích a dokonce chalupy nad hla-

vou. Co chcete? Němce zpět? Nebuďme ubozí v maličkostech. Co nás ještě čeká?...

Pondělí 7. května. Naše auto je dáno k  dispozici národnímu výboru; já sám 

jsem uveden jako jeho šofér. Jdu na radnici pro pneumatiky, neboť nemám reservy. 

Je zde sklad odevzdaných plášťů. Společně s Jožou Malinou vybíráme dva nejlepší 

a do dvou hodin odpoledne mám vůz připraven. Schází ovšem akumulátor a ben-

zin. Mimochodem, zjistil jsem, že jsem jediný, který se odvážil neodevzdat Němcům 

pneumatiky.

Podivné shledání a smrt. K večeru šel jsem s Dagmar do vsi informovat se na 

výsledek schůze nár. výboru. O přídělu benzinu a akumulátoru do auta dosud není 

rozhodnuto. Před radnicí, jejíž střecha se opravuje, došlo k  nepříjemné a pro nás 

přeci jen bolestivé nehodě. –Náš psíček Šotek, ten chundeláč, byl přejet ruským 

vojenským nákladem právě přes půl. Odnesl jsem jej za radnici a v duchu se s ním 

rozloučil. To byla tedy první a doufejme poslední živoucí oběť války z našeho domu. 

Utekl přes plot a nedal se od nás odehnat…

Na zpáteční cestě potkali jsme dva partyzány, kteří vedli civilistu. Kdo uvěří můj 

úžas, když jsem zjistil, že zajatec je Dr. Sporysch, německý lékař z M. Ostravy, který 

mně pomáhal z Německa a otci vydal vysvědčení choroby do kriminálu? Dr. Spo-

rysch mne poznal a vida můj údiv povídá: -To se díváš, synku, co? – Nu a já měl divný 

pocit. Očekávám, že se snad bude na nás odvolávat. Ostatní uvidíme.-

…Dnes rovněž měl jsem to štěstí poznat osobně při rozhovoru s p. farářem ve-

litele ruských parašutistů, který vedl útok partyzánů na měšťanku oné noci Janičti-

ných křtin. – Dosud nemáme žádných zpráv o Ostravě. Elektrika dosud nejde a není 

ani naděje, že budeme brzy moci poslouchat rozhlas.

Dne 8. května včera večer před desátou hodinou přišel ke mně Dr. Přecechtěl 

ve věci Dr. Sporysche, který z obavy před zastřelením vzkázal po jedné stráži pro 

mne. Navštívili jsme partyzánské ležení a vyložil jsem situaci Dr. Sporysche veliteli 

partyzánů. Bylo mně slíbeno, že jeho případ bude prozatím neřešen jako sporný.

…Dnes 8. května má přijet štáb, kterému bude věc předána.

Ve škole jsem se dověděl, že 8. května o 2.45 hod. v noci má vstoupiti v platnost 

klid zbraní a že bezpodmínečná kapitulace Německa byla podepsána Dönitzem 

a Jädlem.

…Časně ráno o 7. hod. vzkázal pro mne velitel partyzánů, abych ihned přišel. 

Vyšel mně na cestě vstříc a nařídil, abych měl připravené auto, že povezu velitele 

ruských parašutistů majora Popova na Pustevny. Čekáme až nám dodají akumulá-

tory a benzin…

Zpracoval Karel Malina.

/Dokončení z minulého vydání Zpravodaje/

„. . . dělám několik snímků ruských vojáků i pplk. Šafrána s jeho ženou. . „
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Informace obecního úřadu

Plánované vypínání
elektrické energie

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora.

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:    29. 5., 26. 6.  2015

Očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme občany, 

že v sobotu 9. května 2015 

bude provedeno v obci Horní Bečva 

povinné očkování psů proti vzteklině 

a to na těchto místech:

   8.00 hod u hasičského domu

   9.45 hod u Valašky – parkoviště pod Valaškou

10.30 hod přehrada u obchodu

11.00 hod parkoviště na Bečvici

12.00 hod Kněhyně „u Skokana“

Poplatek za očkování je 120,- Kč za jednoho psa, 

očkovací průkaz doneste sebou! 

Možnost vystavení nového průkazu.                                                

MVDr. Dana Korbášová

Distribuce a. s. vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. 

oznamuje, že z důvodu práce na vedení nízkého napětí bude 

přerušena dodávka elektrické energie pro: 

– část obce Horní Bečva - Bukoviny, Pod Bukovinami, 
vše z trafostanice VS_5284 Bukoviny, vypínání el. energie 

dne 7. května 2015 od 7:15 do 19:00 hod.

– část obce Horní Bečva (okolí Jasenice, 
U Ondrů, Nad Korytem, Hluboký, Radimov, 

Kyvňačka, Na Bobišku), 
vše z trafostanic VS_5772 u ZD farma a VS_5270 Hluboké.

Dne 12. května 2015 od 7:15 do 16:00 hod.

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou 
pracovníci energetiky. 

Děkujeme za pochopení 

Martin Válek, technik, ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8,405 02 Děčín 4

http://www.cez.cz
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Obec Horní Bečva 

hledá zaměstnance na pozici:

Referent(ka) obecního úřadu
Náplň práce:

- komplexní zpracovávání stavební agendy, 

- výkon správního orgánu v oblasti silniční, hazardu, 

v oblasti kácení dřevin, atd.

- zastupování v matriční a spisové agendě,

- spolupráce na výběru místních poplatků,

- spolupráce při administraci dotačních akcí.

Kvalifi kační a osobnostní předpoklady: 

- SŠ (VŠ) vzdělání nejlépe stavebního směru, 

- čistý trestní rejstřík,

- praxe na obdobné pozici, příp. ve státní správě,

- orientace v obci Horní Bečva,

- základní znalost stavebních předpisů a správní agendy, 

- svědomitost, pečlivost a důslednost,

- ŘP sk. B,

- znalost práce na PC.  

Nabízíme:

- dobré platební podmínky-zařazení v příslušné platové třídě,

- jistotu zaměstnání v místní správě,

- interní vzdělávání, 

- příležitost pro osobní a profesní růst.

Nástup: červen  2015

V případě zájmu zašlete nejpozději do 20.5.2015 
přihlášku se základními osobními údaji 

a motivačním dopisem. 
K přihlášce dále připojte: strukturovaný životopis, 

výpis rejstříku trestů 
a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabídku zasílejte na adresu:

Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 
nebo podatelna@hornibecva.cz  

Před Velikonocemi jsme pro rodiče a děti připravili další novou akci

 „Velikonoční  tvořivé  odpoledne“. 

Ti z rodičů, kteří si udělali čas, určitě nelitovali. Vyrobili se svými dětmi 

a odnášeli si domů drobné dekorace a zdobená vajíčka. Na druhý den si 

pak děti užily hledání velikonočního pokladu, pro nepřízeň počasí v mš. 

Snad už příští rok jej budeme hledat na naší nové zahradě, která se za-

čne  budovat již brzy. Kvůli její rekonstrukci jsme také letos nevyhlašovali 

brigádu na úklid zahrady, ale abychom přesto dali Zemi dárek k  jejímu 

svátku, pustili jsme se do úklidu lesů, kam chodíme za poznáváním příro-

dy a hrát si. Nadšení dětí při této práci je tak velké, že nejde přestat a tak 

nás dál budete potkávat, jak odcházíme z lesů s „dary“ lidské lhostejnosti 

k přírodě.

23. 4. se starší děti a paní učitelka Zuzka a Jana vydali na výlet do hvěz-

dárny ve Valašském Meziříčí. Tam se dověděli úžasné zajímavosti o živo-

tě ve  vesmírné stanici a co a jak dělají kosmonauti. To vše jim vyprávěl 

KRTEČEK, který se z vesmíru nedávno vrátil.

Poslední dubnový den jsme v mš poprvé oslavovali Svátek čarodějnic. Děti 

v čarodějnických kostýmech nebo jen v černém temném oblečení čarovaly, 

kouzlily, zaříkávaly, míchaly lektvary, skákaly přes Svatojánské ,,ohně“, řádily 

jako čarodějnice o Sabatu a nakonec se i proletěly na košťatech.

Co nového ve školce …
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Vítám Tě na světě, děťátko milé,

dnes ráda bych Ti dala do vínku,

veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku …

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která při-

náší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.  

Dne 26. dubna 2015 bylo v  obci Horní Bečva uskutečněno první  

vítání občánků. Do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva 

se dostavili rodiče se svými dětmi a přivítáno bylo osm nejmladších 

občánků obce z deseti pozvaných, narozených v období říjen 2014 

až únor 2015, tedy čtyři chlapci a čtyři holčičky. 

Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

SPOZ, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku

 a pro své miminko dárky na památku. 

Každé vítání nejmladších občánků je obohaceno malým kulturním 

vystoupením dětí z mateřské školy, pod vedením paní učitelky Radky 

Bolckové, dále pak pěvecké duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudeb-

ním doprovodem učitele hudby, panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dětmi 

na toto slavnostní vítání občánků. Dětem a jejich rodičům přejeme 

do života jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví!

Miminka zleva: Martin Machálek, Jakub Ryšica, Nela Pavlicová, Beata Bělunková, Patrik Rybníček, Lara Baštincová, Maxmilián Martinák a Natálie Ondruchová.
Se souhlasem rodičů zveřejňujeme z vítání občánků dle náhodného výběru některé fotografi e.
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Vzpomínka

Všem jubilantům i stříbrnému manželskému páru 
přejeme pevné zdraví, 

hodně lásky, štěstí a spokojenosti.

Společenská kronika

Motto: 

„Cti otce svého i matku svou, 

abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.“ 

(Čtvrté Boží přikázání) 

Blahopřání
Májovými oslavenci jsou tito naši spoluobčané:

Marta  Š V E C O V Á  

Blažena  V A Ň K O V Á

Jan  O N D R U C H   

Oldřiška  K Ř E N K O V Á   

Františka  V A Š U T O V Á       

Veronika  F I U R Á Š K O V Á   

Jindřiška  K O C I Á N O V Á  

Milan  V O J K Ů V K A 

Čas plyne jako voda, 
jen smutek a vzpomínky zůstávají.
Dne 7. května 2015 vzpomeneme 

jedenácté smutné výročí úmrtí              

paní  Josefy  K u b á ň o v é   

Tichou vzpomínku 

věnuje dcera Božena s rodinou.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, 
i když ti zemřeli, stále je miluješ.
Dne 12. května 2015 by se dožila 88 let 

naše maminka, babička a prababička             

paní  Cecilie O n d r u c h o v á  

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Jindřiška a syn Zdeněk s rodinami.

Odešel jak osud si přál, však v našich 
srdcích a vzpomínkách žije dál.
Dne 27. července 2015 uplyne 

třicáté šesté smutné výročí úmrtí              

pana  Stanislava  F á r k a  

S láskou vzpomíná 

maminka Božena s rodinou.

Kdo byl milovaný, není zapomenut.
Dne 22. května 2015 vzpomeneme 

jedenácté smutné výročí úmrtí              

pana  Františka  F á r k a  

S láskou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

ppppp

Stříbrnou svatbu po 25 letech manželství 

budou 26. května 2015 oslavovat 

manželé Emilie a Miroslav  D O B E Š O V I.

„Život trvá desítky let a na konci vyhasne v jedné sekundě!“

Obětovány budou:
 1.5. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku, dceru, 

syna a zetě

 2.5. 7.30  za zemřelého manžela Jaromíra Malinu, otce, rodiče 

z obou stran a bratra Bedřicha

 3.5. 10.00  za zemřelého Jana a Boženu Blinkovy, syna Jiřího, 

zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta

 4.5. 7.30  za zemřelého Jana a Františku Juroškovy, 

čtyři zemřelé děti a duše v očistci

 5.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 6.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence 

a duše v očistci

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

Manželé Jiří a Zdenka Bambuškovi 
slavili 50 let manželství – zlatou svatbu

Manželský slib obnovili po padesáti letech společného života 

manželé Jiří a Zdenka Bambuškovi. Svatbu měli v Horní Bečvě 

dne 24. dubna 1965. Celý život prožili na Horní Bečvě, 

kde se také narodili. Postavili si rodinný dům 

a společně vychovali dvě děti, dceru Blanku a syna Libora. 

Manželé Bambuškovi mají jednoho vnuka a jednu vnučku.

Pan Jiří Bambušek pracoval jako pokrývač. Jeho střechy 

kryjí domy nejen na Valašsku a okolí, ale také například v Praze. 

Přesto si našel čas na své záliby. K těm největším patřily včely. 

Paní Zdenka Bambušková pracovala v Tesle Rožnov pod R. 

Ve volném čase nejraději chodila do lesa na hřiby a borůvky. 

Manželům Bambuškovým dne 23. dubna 2015 blahopřál 

k zlaté svatbě starosta pan Rudolf Bernát, matrikářka 

paní Jana Poláchová a předsedkyně SPOZ paní Marie Cabáková. 

Po gratulaci se manželé podepsali do pamětní knihy obce. 

Domácí oslavy zlaté svatby se účastnila jejich nejbližší rodina.

Manželům Bambuškovým děkujeme za pozvání, 
přejeme jim i celé rodině pevné zdraví 

a ještě hodně společně prožitých let v kruhu svých nejbližších.
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 7.5. 7.30  za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa, 

manželku Danu a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran, 

bratra a duše v očistci

 9.5. 7.30  za zemřelého Františka a Marii Němcovy, 

vnuka Jendu a dva  zetě

 10.5. 10.00  za zemřelou Marii a Augystýna Veselé 

a rodiče z obou stran

11.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Facovu, Chudějovu, 

Fárkovu a Mitášovu a duše v očistci

12.5. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, rodiče Němcovy, 

Oldřicha a Kristýnu Chovancovy 

a prarodiče Anežku a Čeňka Chovancovy

13.5. 7.30 z a živou a zemřelou rodinu Facovu, Chudějovu, 

Fárkovu a Mitášovu a duše v očistci

14.5. 7.30  za zemřelé rodiče Křenkovy, syna Cyrila, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Konráda Maršálka, rodiče z obou stran 

a sourozence

 15.5. 7.30  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, 

synovce P. Michala a rodiče z obou stran

16.5. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, bratra Jiřího 

a rodiče z obou stran

17.5. 10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Křenkovy, 

dceru Annu, zetě Čeňka, Antonína a Jaromíra

18.5. 7.30  za zemřelé rodiče Křištofovy, Františka Adamce 

a rodiče z obou stran

19.5. 7.30  za zemřelého manžela Vladimíra Martináka, 

rodiče Martinákovy, Vaňkovy a duše v očistci

20.5. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, 

osm dětí a vnuka Václava

21.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Marii Vašutovy, jejich bratry 

a sestry a duše v očistci

22.5. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

23.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, 

čtyři dcery a čtyři zetě

24.5. 10.00  za zemřelého Karla Fárka,  rodiče Fárkovy a Juříkovy 

a duše v očistci

25.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, 

tři syny a duše v očistci

26.5. 7.30  za zemřelou Marii a Ondřeje Kretkovy 

a zemřelou rodinu

27.5. 7.30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou a duše v očistci

28.5. 7.30 za zemřelého Josefa a Vlastu Pavlicovy

29.5. 7.30   za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

její dva bratry, sestru Františku a manžela, 

rodiče a duše v očistci

30.5. 7.30 za zemřelého Františka Mužátka

31.5. 10.00  za zemřelé rodiče Metoděje a Boženu Křenkovy, 

zetě Josefa Chovance a celou zemřelou rodinu

 1.6. 7.30 na úmysl dárce

 2.6. 7.30  za zemřelou Jindřišku a Jana Poláchovy, 

rodiče a sourozence

 3.6. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 4.6. 8.00  za zemřelého Stanislava Mikeše, 

Jana a Markétu Mikešovy

  17.00  za zemřelého Josefa Machálka,  otce Josefa 

a rodiče z obou stran

 5.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 6.6. 7.30  za zemřelou Františku Randovou, manžela, 

rodiče z obou stran a sourozence

 7.6. 10.00  za zemřelého Rudolfa Kantora, zetě Františka, 

za zemřelé rodiče z obou stran a duše v očistci

Pozvánky

Poděkování
Klub důchodců Horní Bečva a Diakonie Broumov 

děkují občanům Horní Bečvy, kteří přispěli 

do jarní sbírky použitého ošacení a dalších věcí, 

která se uskutečnila ve dnech 

7. až 10. dubna v knihovně. 

Letošní jarní akce byla zatím největší ze všech. 

Celkem bylo sesbíráno 74 pytlů, 33 krabic a 6 tašek 

různého oblečení, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, 

hraček, elektrospotřebičů, knih atd. 

Děkujeme všem, kteří pochopili účel této sbírky 

a pomohli tak dobré věci. 

Den matek
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva 

srdečně zve všechny své členy 

na oslavu Dne matek, která se koná 

v pátek 15. května 2015 od 14,00 hod. 

ve velkém sále Motorestu Bečvan. 

Je zajištěn kulturní program dětí 

z naší mateřské školy, bude i hudba a tanec. 

Občerstvení je zajištěno. 

Těšíme se na vaši účast. 

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva 

Kulturně – sportovní 

odpoledne
Klub důchodců a zahrádkářů Horní Bečva 

ve spolupráci s Klubem seniorů v Rožnově p/R. 

pořádají kulturně – sportovní odpoledne 

spojené se smažením vaječiny, 

hudbou k tanci a poslechu, soutěžemi 

v bowlingu a pétanque, které se koná 

v úterý 26. května 2015 od 14,00 hod. 

v areálu Retasa naproti Zavadilce. 

Akce je přístupná všem zájemcům, 

vstupné 35 Kč na osobu. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
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V  letošním školním roce probíhala soutěž ve hře na dechové 

nástroje. Do okresního kola postoupilo šest žáků a umístili se takto: 

�  Kateřina Blinková ve hře na lesní roh obsadila 1. místo a postoupila 

do krajského kola.

�  Pavel Mužátko ve hře na lesní roh obsadil 2. místo.

�  Martin Bradáč ve hře na trubku se umístil na 2. místě.

�  Antonín Poruba (z Dolní Bečvy) ve hře na trubku obsadil 1. místo 

a postoupil do krajského kola.

�  Lukáš Mužátko ve hře na pozoun se umístil na 2. místě. 

�  Adam Solanský ve hře na pozoun obsadil 1. místo 

a postupuje do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo v Kroměříži a tři naši žáci se umístili takto. 

Kateřina Blinková obsadila krásné 1. místo, Martin Poruba se pro 
nemoc nezúčastnil a Adam Solanský získal Čestné uznání.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci, kvalitní výkony a pře-

jeme hodně úspěchů a pevný nátisk do dalšího muzikantského klání.

Za kolektiv učitelů Josef Blinka

V sobotu 28. března se uskutečnila v Mo-

torestu Bečvan Valná hromada TJ Sokol, 

kterou řídil její tajemník Lukáš Kantor. 

V úvodu všichni minutou ticha uctili pa-

mátku zesnulého Zdenka Manétha, který 

v mládí hrál kopanou za Horní Bečvu.

Zprávu o činnosti TJ Sokol za rok 2014 

přednesl předseda Miloslav Randa. Hovo-

řil o všech fotbalových oddílech – mladší 

přípravka, starší přípravka (hraje pod 

hlavičkou Prostřední Bečvy, ale většina 

hráčů je z  Horní Bečvy), mladší a starší 

žáci, dorost, muži A, muži B, staří páni a ženy (Hornobečvanské stře-

ly). Předseda TJ poděkoval všem trenérům za velmi záslužnou prá-

ci s  mládeží. O činnosti odboru ČASPV (Česká asociace sportu pro 

všechny) pohovořila Marie Němcová (volejbalové turnaje, cvičení 

žen, Macurův memoriál) a o velmi úspěšném oddílu stolního tenisu 

informoval přítomné Jiří Vala (muži Horní Bečvy vyhráli okresní přebor 

a zajistili si historický postup do krajské soutěže). Dana Macečková se-

známila Valnou hromadu s hospodařením TJ Sokol za rok 2014, Karel 

Sekyra přečetl zprávu revizní komise. Potom byli odměněni nejlepší 

a nejužitečnější hráči, trenéři a funkcionáři jednotlivých oddílů.

Za dlouholetou a obětavou práci v TJ Sokol byli oceněni a odmě-

něni věcným darem Zdenka Bártková, Anežka Juříková a Jaroslav 

Martinák. V diskuzi vystoupil a Valnou hromadu pozdravil starosta Horní 

Bečvy Rudolf Bernát, za Myslivecké sdružení Hubert Ondřej Červený 

a za Sbor dobrovolných hasičů Svatopluk Divín. Všichni konstatovali, 

že složky v obci si budou vzájemně pomáhat. Petr Vašut přečetl usne-

sení Valné hromady. Po občerstvení účastníci ještě poseděli a po druž-

né debatě se rozešli.
Marie Němcová

Smíšené družstvo volejbalistů z Dolní Bečvy, kteří si říkají Besťáci, 

obhájilo prvenství z loňského roku na 14. Velikonočním volejbalovém 

turnaji, který se konal na Bílou sobotu 4. dubna v hale ZŠ TGM v Horní 

Bečvě. 12 týmů nejen z různých koutů Valašska, ale i dokonce z Kun-

čic pod Ondřejníkem, Nového Hrozenkova, Lidečka a Štítné nad Vláří, 

si přijelo zahrát volejbal o velikonočních svátcích k nám do haly, kte-

rá má 2 hřiště. Smíšená družstva hrála ve dvou skupinách na 2 sety 

o 20 bodů. Tři nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do dalších 

bojů o přední umístění. O 5.- 6. místo se utkali Sokoli s Kalamitou, v zá-

pase o 3.- 4. místo hrála mužstva Za 5 minut a 3,5 promile a o vítězství 

si to rozdali Besťáci s Vlčáky. A jak to vše dopadlo?

1. Besťáci 7. Valašská smršť

2. Vlčáci 8. Mimoni

3. Za 5 minut 9. Dancing in the mirror

4. 3,5 promile 10. Laxis of awesome

5. Kalamita 11. Saláti

6. Sokoli 12. Karlovjani

Celkem bylo odehráno 33 utkání, které odpískala volejbalová rozhod-

čí Iveta Kubáňová spolu se sudími z řad hráčů. Nejužitečnějšími hráči 

byli vyhlášeni Dana Adamcová z bronzového týmu Za 5 minut a Filip 

Hanák z vítězných Besťáků. Všechna družstva byla odměněna veliko-

nočními cenami, prvních 6 týmů ještě obdrželo poháry a diplomy, 

první 3 družstva si odvezla navíc i keramické medaile. Na ceny při-

spěli Obecní úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy. 

Velikonoční volejbalový turnaj se vydařil, utkání měla výbornou úro-

veň. V závěru si účastníci i pořadatelé popřáli pěkné velikonoční svátky 

a slíbili si, že se určitě sejdou u nás v Horní Bečvě na dalších volejbalo-

vých turnajích.
Marie Němcová

Mladým muzikantům to hraje!

Stolní tenisté Horní Bečvy vyhráli okresní přebor s jedinou poráž-

kou. Zajistili si tím historický postup do krajské soutěže. Stolní tenisté 

Horní Bečvy hráli v této sestavě: Zbyněk Vala, Miroslav Vala, Jiří Vala, 

Josef Šenkeřík, Martin Šenkeřík, Tomáš Poruba a František Solanský.

Děkujeme ZŠ TGM, Obecnímu úřadu a TJ Sokol Horní Bečva za pod-

poru stolního tenisu.
Jiří Vala

Úspěch stolních tenistů Horní Bečvy

Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva

Besťáci obhájili prvenství

Besťáci 1. místo.

Sokoli 6. místo.
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Škola v přírodě

horský hotel Sůkenická

Tento environmentálně zaměřený ozdravný pobyt byl uskutečněn 

v termínu 16. – 26. 3. 2015 v krásném prostředí Beskyd v blízkosti hra-

nic se Slovenskem. Pobytu se zúčastnilo 30 žáků ze ZŠ Orlová – Poruba, 

Slezská 850, kteří absolvovali připravený ekologický program v rozsa-

hu 40-ti hodin na žáka. Časový program environmentálního vzdělává-

ní byl navržen vedením školy spolu s koordinátorem EVVO. Přímo na 

ozdravném pobytu byl program veden  učiteli.  

Cílem environmentálně zaměřeného ozdravného pobytu bylo 

rozvíjet schopnost žáků chápat propojení přírodních, ekonomických 

a společenských věd. Vést žáky k ochraně životního prostředí, k vytvá-

ření vlastního názoru na ochranu krajiny, povzbuzovat k vyhledávání 

údajů z nejrůznějších informačních zdrojů a umět prezentovat výsled-

ky vlastní činnosti. Žáci hledali cestu k poznávání přírody a k zodpo-

vědnému chování vůči našemu životnímu prostředí. 

Kromě pobytu na čerstvém vzduchu nabyli žáci nový a rozšiřující 

pohled na potíže v oblasti životního prostředí, jenž vede každého jed-

notlivce ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav životního 

prostředí, společnosti i za území, kde žijeme. Žáci si upevnili své vědo-

mí v ekonomické, sociální a ekologické souvislosti s environmentálně 

zaměřeným ozdravným pobytem.  

Nadmíru atraktivní byla pro žáky exkurze do Valašského muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se žáci seznamovali s ekolo-

gicky přijatelným způsobem života našich předků, navštívili zde Valaš-

skou dědinu a s průvodcem i Dřevěné městečko. Zde si mohli vyzkou-

šet praktické úkoly v oblasti řemesel. 

Rovněž zajímavou a velmi přínosnou byla beseda s myslivci z Horní 

Bečvy, kteří svým působivým výkladem, prohlížením obrázků, vyprá-

věním zážitků i ukázkami troubení signálů vzbudili u žáků zájem o les, 

jeho faunu i fl oru. 

Heterogenita programů, jichž se žáci zúčastnili, přidala na zajíma-

vosti a atraktivnosti celého environmentálně zaměřeného ozdravného 

pobytu. Žáci pracovali různorodými metodami a formami práce, bese-

dovali, debatovali, dávali volnost své fantazii, výtvarně tvořili, doplňo-

vali pracovní listy. Své práce prezentovali, svá stanoviska vysvětlovali 

a rozumně obhajovali. Pracovali s turistickými mapami, třídili infor-

mace, přiřazovali hesla a obrázky, konali pozorování. Pracovali jed-

notlivě, ve dvojicích a skupinách, do kterých byli vybírání dle různých, 

dopředu určených kritérií. Vzhledem k příznivému počasí, byly děti 

dopoledne i odpoledne na čerstvém vzduchu. Vždy alespoň jedna 

část ekologického programu denně byla uskutečněna přímo v terénu. 

Každý den si užívali radosti z pobytu na čerstvém vzduchu, na sluníčku 

a také z dostatku sněhu, když u nás již vládlo jaro. Rodiče byli denně 

informováni o činnosti svých dětí prostřednictvím mobilních telefonů 

a aktualizovaných fotografi í. 

Celý ozdravný environmentálně zaměřený pobyt zvýšil žákům in-

formovanost a zesílil znalosti o nezbytnosti šetrného zacházení s pří-

rodními hodnotami. Čerstvé znalosti žáci začali uplatňovat i ve svém 

každodenním životě. Některé znalosti se snažili uplatnit už přímo na 

ozdravném environmentálně zaměřeném pobytu - specializovali se 

na šetření vodou, elektřinou, materiálem, pomůckami, velmi správně 

třídili odpad a dodržovali pravidla správného a  bezpečného chování 

v přírodě.  

Fotografi e z ozdravného pobytu byly zpracovány na DVD, které ob-

drželi všichni zúčastnění žáci, a které je k dispozici v knihovně školy. 

Vybrané fotografi e jsou umístěny na www zsskolni.org.

Za vedení ŠVP Mgr. Blanka Kawanová

SWAH je s vámi už rok!
Bude tomu už rok, co jsme v centru Horní Bečvy 

otevřeli agenturu SWAH. 

Své první narozeniny oslavíme 
v sobotu 30. 5. 2015 od 9:00 hod. 
A slavit se bude ve velkém swahovském stylu ;) 

Při celodenním adrenalinovém programu 

si budete moct vyzkoušet jak koloběžky MIBO 

na cyklostezce z Horní Bečvy do Rožnova, 

tak Nordic Walking s instruktorkou při výšlapu 

ze Soláně na Kotlovou, kde se koncem května 

vždy koná pravé valašské a veselé kácení máje. 

Podrobnosti budou brzy na webu www.swah.info.
A co se za rok na SWAHu událo? Od otevření Agentu-

ry SWAH se tým pořádně nezastavil. Ještě před ofi ciál-

ním otevřením stihl SWAH loni v květnu uspořádat do-

provodný program s Nordic Walkingem a koloběžkami 

na dětském dni v areálu Ranče Bučiska v Rožnově pod 

Radhoštěm. V červnu pak naplánoval outdoor program 

pro účastníky semináře kardiologů Valašské srdce 2014 

ve Velkých Karlovicích. Během léta uspořádal dva sjez-

dy na koloběžkách a na jejich Youtube kanálu můžete 

z této akce shlédnout i pěkné video. V sprnu si SWAH 

vzal na starost dětský závod X. Valašského orieňťáku 

a na ostravském Sport Fun Festu představil Nordic Walking 

a koloběžky MIBO. I v září byl SWAH na roztrhání triatlon 

Jestřábí muž v Horním Benešově, běžecký závod Rad-

hošťská výzva na Dolní Bečvě a MTB závody v kouzel-

ných Rychlebských horách Ultimate Falcon Enduro 2014. 

V předvánočním čase zorganizoval SWAH první ročník 

nohejbalového turnaje na Horní Bečvě a připravoval se 

na událost sezóny 2015 Bobcross v Karolince. Během 

zimy se SWAH vyskytoval nejčastěji na svahu při výuce 

lyžování a snowboardingu, a i když koloběžky odpočíva-

ly, Nordic Walking hůlky si mákly při výšlapech a nočních 

pochodech po beskydských kopcích. Děla se toho prostě 

spousta a ještě se bude dít!

SWAH v sezóně 2015 neplánuje lenošit! Kromě kaž-

doročních stěžejních akcí jako je Valašský orieňťák, Rad-

hošťská výzva, Rychleby Enduro nebo Bobcross plánuje 

SWAH uspořádat koloběžkové i cyklo závody pro děti, 

výšlapy, noční trajdy, koloběžkové výlety, nohejbalový 

turnaj, bobové dětské závody, no a nejbližší akce, na kte-
rou vás celý tým SWAHu srdečně zve, je Den otevřených dveří 
už v sobotu 30. května.

Těší se na vás tým SWAH

SWAH slaví 
první narozeniny
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Jedna sezóna končí, 
druhá začíná!

Jaro se blíží mílovými kroky 

a my už se na něj těšíme!
Agentura SWAH již od 1. dubna 2015 

opět funguje na plné obrátky. 

Najdete u nás hůlky na Nordic Walking 

a koloběžky MIBO na půjčení i prodej. 

A protáhneme Vás po Beskydech při našich akcích.

Pomůžeme Vám s reklamou grafi cky i tiskem.

         Sledujte náš Facebook i web! 

 www.swah.info

Naj

a ko

A p

Pom

  

 w
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce

V případě, 
že si nevíte rady s Vašim PC, 
neváhejte a zavolejte nám

704 798 621 

Provádíme:
Opravy a servis počítačů

Opravy a servis notebooků

Modernizace, repase, upgrade počítačů

Instalace a správa operačních systémů

Antivirová ochrana, zajištění bezpečnosti dat

Údržba, čištění HW, garanční prohlídky

Opravy a servis tabletů

Opravy a servis smartphonů

Více informací naleznete na našem webu 

www.pocitacehornibecva.cz
Naši prodejnu naleznete v kulturním domě na Horní Bečvě 655.

  Tel: 704 798 621

Info@pocitacehornibecva.cz

www.pocitacehornibecva.cz

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava, montáž, demontáž, 

podlážky 100cm.

Nájem 30 dnů ZDARMA. 

Tel.: 777 261 833

Hledám pronájem bytu 

2 + 1 nebo 1 + 1 na Horní Bečvě. 

Jsem slušný člověk, nekuřák, pracující. 

Předem děkuji. 

Tel: 777083254.

50/177 štíhlý, ml. vzhledu, 

nekuřák, dom. kutil, 

hledá hodnou a štíhlou ženu, 

nekuřačku, pro trvalý vztah. 

Ve dvou je líp a samota je zlá. 

Piš SMS tel.777083254.


