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Hornobečvanský
ZPRAVODAJ

Nadpřirozené bytosti z Valašska
DOMÁCÍ SKŘÍTCI

STAŘÍČEK POVJEDALI 
Kterak pálili, až vypálili

Bečvánek Beskydy 
zve na podvečerní Rej strašidel

Pozvánka na valnou hromadu 
Honebního společenstva Horní Bečva

Na slovíčko
s velitelem jednotky SDH Horní Bečva, 

panem Svatoplukem Divínem

PO STOPÁCH MARÝNY G.
130. výročí narození generála 

duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně

ŠPÍREK - Valašský kroužek

Kristýna Otepková, 4. třída
RARÁŠEK - Valašský kroužek

Tomáš Kubáň, 5. třída
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Jak by ses čtenářům představil?

Představil bych se jako šedesátník. Mimo jiné jsem dlouholetým členem SDH 

Horní Bečva, dále zastávám funkci velitele jednotky na Horní Bečvě, okresní-

ho velitele a člena krajského sdružení.

Zastavme se tedy u dobrovolných hasičů. 

Myslím, že to je tvá životní vášeň. Jak dlouho se požárnictví věnuješ? 

A přiblížíš čtenářům svou činnost v SDH Horní Bečva?

Požárnictví se věnuji bezmála 30 let, z toho asi 27 let působím jako velitel. 

Má činnost obnáší především znalosti dané problematiky. Já mám za sebou 

školení jak preventivy, tak strojníka, tak velitele jednotky. Jinak už více jak 

deset let držíme jednotku JPO2, což znamená, že dvanáct hasičů je v zaměst-

naneckém poměru vůči obci. Můžu zde napsat, že sloužíme za tři koruny na 

hodinu plus výjezdné, které se pohybuje od padesáti do osmdesáti korun, 

dle hodnosti.

Jaká je fyzická příprava dobrovolných hasičů?

Fyzická příprava je vesměs individuální. Jinak se zúčastňujeme pravidelné-

ho školení na stanici. Já osobně se účastním velitelského dne, kdy získané 

informace předávám hasičům. My jako starší pak soutěžíme v pohárových 

soutěžích a naši mladí se rovněž účastní okolních klání v hasičském sportu. 

V  současné době nemáme, bohužel, žádné špičkové sportovce, jako např. 

Prostřední Bečva, ale v minulosti jsme se asi deset let drželi také na vysoké 

soutěžní a sportovní úrovni. Tehdy jsme také vyhrávali okresní soutěže a po-

stoupili jsme třikrát do krajské soutěže.

A ta psychická?

Spolupracujeme s policií ČR, kde se scházíme alespoň jednou ročně a pro-

bíráme různé typy zásahů, ať už dopravní nehody, či jiné. Stejná spolupráce 

funguje i se zdravotníky. Jinak se scházíme i sami v rámci naší jednotky a já 

vždy říkám: radši o pět minut pozdější, ale dojéť.

Jaké je vybavení SDH Horní Bečva?

Co se týká vybavení dobrovolných hasičů na Horní Bečvě, máme nyní nové 

auto, které je vybaveno zařízením k dopravním nehodám. V současnosti usi-

lujeme o  dovybavení hasičárny, které by mělo proběhnout v  příštím roce. 

Dále se snažíme o příhraniční spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Slovenska 

a o zakoupení nové cisterny. Naše současná Tatra je třicet let stará, nicméně 

stále plně funkční. Tato investice je ale závislá na grantu, kterého se určitě 

zúčastníme.

K hasičům patří samozřejmě obrovská obětavost a také silný 

žaludek, při různých tragédiích. Za což, vám patří obrovský dík. 

Já mám ale pocit, že v současné době je takových událostí kolem nás 

až moc, pojďme se tedy raději věnovat veselejším stránkám práce 

hasičského sboru. Souhlasíš?

Já jsem jednoznačně pro.

Mám na mysli například kácení máje. 

Vzpomeneš si na nejlepší scénku, kterou jste připravili?

Pro mě bylo vždy velkým potěšením hrát s naším dlouholetým členem a ju-

bilantem Jožou z Lúk. To vám myslím potvrdí všichni, že lepší herec v hasi-

či nebyl. Scénka byla jednoznačně nejlepší, když jsme s Fárkem dělali koňa 

včetně všeckých jeho přirozených vlastností. Kdo viděl, jistě si vzpomene.

Byl v rámci hasiče okamžik, kdy si se ze srdce zasmál?

Ano, to jsme byli jednou na soutěži a jednomu nejmenovanému se omotala 

hadice kolem nohy, tak, že ho vyvlékla do trenek.

Opusťme chvíli SDH a pojďme k tvé další činnosti. Tou je ta politická. 

Jak se angažuješ v této oblasti? A jaká je tvá vize pro Horní Bečvu?

V současné době jsem členem rady. Snažím se všem vyjít vstříc a nepamatu-

ju si, že bych někdy někoho odmítnul. Vždy hledáme nějaké řešení daného 

problému. Na druhou stranu si myslím, že i lidé sami, by měli projevit větší 

aktivitu. Jednou z mých vizí je zvelebení okolí přehrady a dostavba cyklos-

tezky, dále bych si přál, aby se zde lidé měli dobře, ale jak už jsem řekl, aby 

také sami přiložili ruku k dílu. Ještě se vrátím k té přehradě, tam již letos něja-

ké úpravy proběhly, ač se nejedná o obecní majetek. Tímto bych chtěl apelo-

vat také na povodí Moravy, vše totiž není jen v našich silách a kompetencích. 

Dalším krokem, kterým se budeme zabývat, je naše centrum obce. A v nepo-

slední řadě je mou vizí čistá Horní Bečva. V tomto bodě bych znova poukázal 

především na lidi. Máme přece sběrný dvůr a stále se najdou takoví, kteří své 

odpadky a nepotřebné věci házejí volně do přírody.

Další otázka byla: Jak vypadá tvůj běžný den? 

Dostali jsme se však jen k dopoledním hodinám a rozhovor sklouzl 

opět k hasičům. Což vypovídá o obrovském zapálení, 

nadšení a obdivuhodné obětavosti hornobečvanského velitele.

Ráno vstávám brzo a poklůzám. Pak se ubírám za prací. Jinak jsem 24 hodin 

v pohotovosti na telefonu. Máme sice vypsané služby, ale v případě výjezdu 

je 12 hasičů zásahové jednotky k dispozici. Zatím se nám nikdy nestalo, aby-

chom nevyjeli a abychom se nesešli.

Takže v podstatě nemáš žádnou dovolenou?

No letos jsem na dovolené byl. K šedesátinám jsem jí dostal od dětí. Byli jsme 

v Nízkých Tatrách a zrovna tam hořelo.

A končíme jak jinak, než po hasičsku…

Závěrem bych chtěl poděkovat občanům za disciplínu, kterou projevili v létě. 

Navzdory extrémně suchému létu, jsme nemuseli vyjíždět k žádnému požá-

ru v důsledku vypalování trávy.
| T B |

NA SLOVÍČKO 
SE SVATOPLUKEM DIVÍNEM
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Všem, kdo oslavují svá životní jubilea v listopadu, 

přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, 

rodinné pohody, klidu  a míru.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto: 

„Na zářící slunce se nedívá nikdo, všichni jen na zamračené. 
Svět nezaznamená co se Ti podařilo, ale to, 

co se Ti nepodařilo. 
Flavius Gratianus

Blahopřání
V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Miroslav  K O L Á Č E K Marie  S O L A N S K Á

Václav  O N D R U C H Jaroslav  M A R T I N Á K

Marie  P O L Á C H O V Á Milada  F I U R Á Š K O V Á

Božena  M A R T I N Á K O V Á

František  S E D L Á Č E K

Františka  P O L Á C H O V Á

Stanislav  P O L Á C H

Františka  O P Á L K O V Á

Anastazie  T O V A R Y Š O V Á

Vzpomínka

Odešli jste jak osud si to přál,
v našich srdcích a vzpomínkách však žijete dál.

Dne 31. října 2015 uplynul rok od úmrtí 

naší maminky a babičky

paní Bedřišky  V A Š E N K O V É

a dne 15. srpna 2015 jsme vzpomněli 

druhé smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Antonína  V A Š E N K Y

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomíná, 
kdo Tě měl rád, ten nezapomíná.

Dne 4. října 2015 

jsme vzpomněli první výročí úmrtí

paní Jindřišky  V A Ň K O V É
z Horní Bečvy – Kněhyň. 

Vzpomíná Věra Pavlicová s celou rodinou.

I když jsi na věčnost odešla spát, 
budeme Tě vždycky milovat. 
Usnula jsi navždy, zbyla jen vzpomínka 
v srdcích , jsi pro nás navždy 
nejdražší maminka.

Dne 2. listopadu 2015 by se dožila 

devadesáti let naše drahá maminka

paní Františka V A N Í Č K O V Á 

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Navečer, když slunce zemi opustilo, 
Tvé srdce se zastavilo. Odešel jsi od nás 
noční tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.

Dne 2. listopadu 2015 

vzpomeneme první smutné výročí úmrtí

pana Jaromíra M A C H Á L K A 

S láskou stále vzpomínají manželka, 

děti Jana, Radek a Jarek s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, 
jen velkou bolest zanechal jsi v nás. 
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, 
kdo rádi Tě měli tak jako my, stále vzpomínají.

V pondělí 2. listopadu 2015 uplyne 

šest let ode dne, kdy nás navždy opustil 

pan Karel O N D R U C H 
S láskou vzpomíná maminka, děti 

a sourozenci s rodinami.

Už Tě neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 
na bečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen. 

Prázdná jsou místa, kde nezní Tvůj hlas, však vzpomínky zůstanou v nás.

Dne 29. října jsme vzpomněli 

dvacáté výročí úmrtí manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Josefa P A V L I C I 
z Horní Bečvy – Kněhyň.

Vzpomínají manželka Věra, dcery Lída 

a Věra s manžely, vnuci Marin a Tomáš 

s rodinami, vnučky Veronika a Kristýna, 

sestry Věra, Marie, Jiřina a Pavla s rodinami 

a švagrová Fanka s rodinou.

Šedesát let společného života, diamantovou svatbu, 

oslaví manželé 

Pavel a Františka S O L A N Š T Í
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 
SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

LISTOPAD 2015

Náš život pomíjí, jen láska zůstává, ta láska nádherná a navždy trvalá.

Dne 3. listopadu 2015 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček 

pan Emil  V A L A 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Anna, dcera Eliška s rodinou, syn Emanuel 

s rodinou, sourozenci s rodinami a ostatní 

příbuzní.

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínky v srdci má každý z nás.

Dne 9. listopadu 2015 

si připomeneme druhé výročí úmrtí 

pana Aloise M A C E Č K A 
6. ledna 2016 by se dožil osmdesáti let. 

S láskou vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Čas plyne jako voda, 
enom smutek a vzpomínky zůstávají…

Dne 22. listopadu 2015 by se 

pan Karel  D I AT K A 
dožil osmdesáti let.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Eva a Lída s rodinami.

Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl. 
Šťastná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života.

Dne 20. listopadu 2015 

vzpomeneme deváté smutné výročí 

úmrtí mého manžela, našeho tatínka 

pana Metoděje Č E R V E N É H O 
a 1. prosince 2015 by se dožil sedmdesáti let.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Anna a děti Jana, 

Roman a Hana s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 19. listopadu 2015 

by se dožila sto dva roků

paní Františka S O L A N S K Á 
a 19. října 2015 uplynulo 

dvacet devět let od jejího úmrtí. 

S láskou vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, 
kteří ji měli rádi.

Dne 20. listopadu 2015 uplyne rok 

ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše manželka, maminka a babička

paní Ludmila K Ř E N K O V Á 
S láskou vzpomínají manžel, 

synové s rodinami a sourozenci s rodinami.

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal.
 Jen láska a vzpomínky v srdci zůstávají.

Dne 11. listopadu 2015 

by se dožil devadesáti let 

náš tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Pavel K U B Á Ň 
a 20. listopadu 2015 zároveň vzpomeneme 

již sedmnácté výročí úmrtí.

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Krásné jsou vzpomínky, 
jen kdyby tolik nebolely…

Dne 25. listopadu 2015 

uplyne dvacet let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček  

pan Emil C A B Á K 
S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Motto: 

„Smrt může být přátelská, ale jen když přijde v pravý čas.“

Brian Herbert

 1. 11. 10.00  za zemřelou Františku Vaníčkovou k nedožitým 

devadesátinám, manžela a celou zemřelou rodinu

 2. 11.  7.30   za zemřelého syna Karla Ondrucha, manželku Růženu, 

otce Karla a duše v očistci

 3. 11.  7.30   za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4. 11.  7.30   za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy, jejich rodiče 

a sourozence

 5. 11.  7.30  za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Sběrný dvůr Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do sběr-

ného 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. 

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 
   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:  27.11., 18.12. 2015

UPOZORNĚNÍ 
Změna otevírací doby v Místní knihovně:

Knihovna a informační centrum 

Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Úterý 8.00 – 11.30 zavřeno
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

UZÁVĚRKA 
LEDNOVÉHO ZPRAVODAJE 

Upozorňujeme, že lednové číslo zpravodaje 

bude mít uzávěrku již 18. 12. 2015!!!
Své příspěvky tedy prosím odevzdejte 

do tohoto data. 

Můžete tak učinit osobně, nebo přes e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz, 
knihovna@hornibecva.cz

Děkuje tým zpravodaje

 6. 11.  7.30   za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy, syna, snachu 

a živou a zemřelou rodinu

 7. 11.  7.30  za zemřelého syna René Vaňka a duše v očistci

 8. 11.  10.00   za zemřelého Oldřicha Chovance, rodiče Chovancovy, 

Holčákovy, sestry Jindřišku a Stázku

 9. 11.  7.30  na úmysl dárce

 10. 11.  7.30   za zemřelého Václava Němce, rodiče Oldřicha 

a Kristýnu Chovancovy a jejich syna

 11. 11.  7.30   za zemřelého Martina Ondrucha, manželku, dvě dcery 

a zetě

 12. 11.  7.30  za zemřelou rodinu

 13. 11.  7.30   za zemřelou Františku Macečkovou, dva manžely, 

dceru Annu a syny Jana, Josefa a Aloise

 14. 11.  7.30   za zemřelého Františka Hrstku, syna Miroslava, 

vnuky Romanka a Radušku a duše v očistci

 15. 11.  10.00   za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodiče a rodinu 

Provázkovu

 16. 11.  7.30  na dobrý úmysl

 17. 11.  7.30   za zemřelého Ondřeje Martináka, Rozálii Martinákovou 

a Františka Čaníka

 18. 11.  7.30   za zemřelého Františka Solanského, manželku, 

čtyři dcery a čtyři zetě

 19. 11.  7.30  za zemřelé rodiče a děti

 20. 11.  7.30   za zemřelého Antonína Němce, rodiče Němcovy, 

Oldřicha a Kristýnu Chovancovy, staříčky Anežku 

a Čeňka Chovancovy

 21. 11.  7.30   za zemřelé Boženu a Josefa Kubáňovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

22. 11.  10.00   za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

23. 11.  7.30  na dobrý úmysl

24. 11.  7.30  za zemřelého Jana Závorku k nedožitým osmdesátinám

25. 11.  7.30  za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

26. 11.  7.30  za živé a zemřelé členy rodiny

27. 11.  7.30  za zemřelé rodiče

28. 11.  7.30   za zemřelé Josefa a Jindřišku Blinkovy a Ladislava 

Kozubíka

29. 11.  10.00   za zemřelou paní Ilonu Tymonovou, 

Dr. Jindřicha Tymona, Annu Janečkovou, 

Dr. Adolfa Janečku, Františku a Jindřicha Tymonovy

30. 11.  7.30   za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče z obou stran 

a všechny zemřelé

 1. 12.  7.30  na úmysl dárce

 2. 12.  7.30 za zemřelou rodinu

3. 12.  7.30   za zemřelé rodiče Káňovy, syny Josefa a Zdenka, 

snachu Martu a zetě Karla

4. 12.  7.30   za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy, 

bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

5. 12.  7.30   za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy, 

sourozence a rodiče z obou stran

6. 12.  10.00   za zemřelé Františka, Adélu a Jana Kysučanovy 

a duše v očistci 



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 6 /   listopad 2015

Špírek, Špiritus, Rarášek, Jarášek, 
jindy také Kuba

To všechno mohou být názvy prospěšného pomocníka hospodáře, 

či hospodyně. Byl to malý domácí skřítek, příbuzný čerta a jiných zlých 

duchů. Měl menší postavu, ale dokázal roztodivné věci. Kdo jej vlastnil, 

tomu pomáhal k penězům. Hospodáři uměl poradit, kde jsou zakopané 

poklady. Kdo se mu upsal krví z malíčku na levé ruce, tomu nosil poklady 

komínem přímo do domu. Špírek přinášel hospodáři zprávy z blízkého 

i dalekého okolí, dokázal mu vždy příhodně poradit. Se špírkovou pomo-

cí mohl nejen léčit lidi i dobytek, ale poslat na určité osoby některé ne-

moci. O nejednom hospodáři se mezi sousedy mluvilo, že jistě má doma 

špírka, když se mu tak dobře daří.

Někteří rarášci se zjevovali na zavolání, jiní sídlili trvale u svého hos-

podáře. Skřítek se dal i koupit od jiného člověka, nebo ho bylo možné 

vypěstovat. Stačilo vzít vejce od černé slepice, dát si je pod levou paži 

a sednout si na pec. Devět dní trvá, než se jarášek vyklube. Během této 

doby se člověk nesměl mýt, česat se, stříhat nehty ani se modlit. Chtěl-li 

hospodář získat skřítka, musel se zříct Pána Boha a napříště věřit jen ve 

skřítkovu moc.

Po devíti dnech se tedy vylíhl skřítek, malinký človíček, který mohl růz-

ně měnit svou podobu, jídlo musel dostávat jako první a bylo nutné mu 

vždy ve všem vyhovět. Vše, co mu jeho pán přikázal, však splnil dle jeho 

přání. Jen zdánlivě je však takovýto skřítek v lidské moci. Jako každý zlý 

duch ve skutečnosti on ovládá svého pána. Zachránit se může člověk jen 

v případě, že se skřítka včas zbaví. Nemůže tak ale učinit každý, jen první 

majitel, jemuž se skřítek vylíhnul, a po něm i ten druhý v pořadí. Může jej 

sice ještě prodat třetímu, ten je ale již plně ve špírkově moci a jeho duše 

bude zatracena. Přesto lidský důvtip dokázal někdy i  nad čertovským 

skřítkem zvítězit a zbavit se jej. A to tak, že chytil černou slepici, přivázal 

jí špírka na ocas a pustil ji. Jiný způsob radí vzít láhev, raráška do ní zavřít 

a pověsit ledabyle někam na buk, jedli, či jiný příhodný strom.

Kterak jeden sedlák padl do veliké chudoby
Ten sedlák pozbyl všecek majetek a nadělal mnoho dluhů. Měl mu při-

jít grunt do prodeje. Hledaje pomoci u sedláků, by si půjčil peníze, ale 

nemohl od žádného půjčit. Jeden sedlák mu pravil posměšně. „Jdi do 

pole a volej Kubu, Kubíka – ten ti půjčí.“

Sedlák byl rozhorlen tou starostí, nevěděl, dělal-li si z něho posměch, 

nebo co. Ale šel k lesu a křičel: „Kubo, Kubíku!“ Nic. „Kubo, Kubíku!“ Zas 

nic. „Kubo, Kubíku!“ Jak třikrát zavolal, ohlásil se mu: „Co žádáš?“ „No po-

třeboval bych trochu peněz, jsem dlužen.“ „Jak moc bys potřeboval?“ 

Než sa dožďáráme k  temu pálení, musím vám najprvej osvětliť, jak 

to u staříčka a stařenky chodívalo. Dělávali oba dva na směny a tož sa 

nemálo stávalo, že sa potkali nekde v půli cesty, staříček do práce a sta-

řenka z práce. Oba už věděli, v kterých místoch cesty sa tak potkávajů 

a tož už si dycky rychlo narychtovali, co temu druhému musijá řécť. Ze 

stařenčinej strany to byly většinů nezbytné připomínky o chodu domác-

nosti a ze strany staříčka spěšej starosť je-li co zesť. Jak probrali všecko 

nutné, šel si každý svojů cestičků. Dyž ale byli pohádaní, tak sa naschvál 

sobě vyhli. Přes hůšť vedla pěšinka a tak když nechcéli, potkať sa vůbec 

nemuséli.

„V ten spropadený deň měla roba ranní a já odpolední. Hnedkaj ráno 

sem měl první cestu do sklepa, nebo sa blížil čas, kdy měl býť hotový 

kvas. A fakt.“

Celý týdeň se staříčkem nebylo žádnej klůdnej řeči, chodil oklapený, 

zadumáný, jak tělo bez duše. Přemýšlal a vymýšlal až sa mu z hlavy ků-

řilo, jak by sa letos vyhnůl pálení slivovičky v pálenici. Dokola si pravil 

„Tož, přecaj na tem nemóže býť nic tak těžkého. Šak nejsem taká trůba, 

aby sem to též nedokázal!“ Za tých dlůhých sedum dnů si všecko pěkně 

porozmýšlal, narychtoval a čekál na ten deň.

A hle už je to tu …

Pravil si: „Kvas hotový, roba v práci, 

tož ideální podmínky začať.“

„Pořádně sem rozhajcoval ve špo-

hertě, donesl sem si příslušné ná-

činí a  obrovsků konvu na mléko. 

A kdyby šlo kolem jakési zvědavčis-

ko, nebo sůsedé nahlídali do oken, 

všecky sem jich před tým činem 

zatemnil. Kvas sem přehrknul do téj 

konvy a postavil na špohert. Tož už 

to jakůsi chvílu trvalo a  furt sa nic 

nedělo. Fortelno sem přiložil, ale 

v chalupě už byl taký hic, že sem sa musél vyzlécť edem do trenýrek. No 

jo, ale slivovička furt ne a ne técť. Už ně to vrtalo hlavů, a tož sem sa od-

vážil a odklopil víko od konvy. Včíl vám přišla taká rána, že sem nevěděl 

či sem doma, či jak sa menuju, či co sa vlasně stalo. Edem sem sa trochu 

zpamatoval, myslel sem, že mňa mory zeberů. Trnky všude. A teho smra-

du, tož jak když vám ve světnici vybuchne konva s kvasem.“

„Co včíl, hodin jak na kostele, už sem musel pomály na odpolední. Tož, 

poutíral sem to najhorší a už sem si to šinul do práce. Vzal sem to přes 

hůšť.“

Stařenka už sa mezitým vracala a edem tak v duchu si pravila: „Tož co 

je s tým chlapiskem, kde ho zasej čerti nosá? Šak nejsme pohádaní…“

No edem vešla do izby, bylo jí všecko jasné. Tolkých slov a výrazů, ja-

kých našla pro staříčka. Měl mysím štěstí, že v tu chvílu byl pryč. Eště mě-

síc po totej patálii mu stařenka škrobila trenýrky. To byla taká její odplata, 

za nekteré kůsky, kterými jí staříček kořenil život. | T B |

STAŘÍČEK POVJEDALI NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

Kterak pálili, až vypálili

JARÁŠEK - Valašský kroužek

Zuzka Podešvová, 5. třída
KUBA- Valašský kroužek

Tomáš Skalík, 5. třída
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„Jáj, hodně.“ „A na jak dlouho?“ „Tož, aspoň do roka a do dňa.“ „Já ti jich 

teda půjčím,kolik budeš chtěť, co do bota vejde. Tož si přines zítra ten 

bot. Já ti jich nasypu.“

Na druhý den vzal sedlák bot, uřezal stopu a vzal jenom holenku. Byla 

tam u lesa veliká lípa, díravá. Vynesl ten bot na tu lípu a strčil ho nad tu 

díru. Jak holenku zapravil, křičel: „Kubo, Kubíku!“ Jak třikrát zavolal, ozval 

se mu rarášek, co žádá. „Já jsem ten sedlák, co tě prosil včera o peníze. 

Bot je toť na lípě.“ „Dočkaj pod tů lípů,než nanosím ten bot peněz.“ Přine-

sl jednou, sypal do bota,nebyl plný. Jenom hrčely dolů. Přinesl podruhé, 

aj potřetí, ještě nebyl plný. Povídá: „Jak sem Kuba starý, tož takého bota 

sem ěště neviděl, dyž už sem třikrát nasypál a eště není plný.“ Sedmkrát 

musel jarášek nabrat. „Sedláku zeber si ty peníze. Ale čerti viděli taký bot, 

sedmkrát sem musél nabrať, aby byl plný. Za rok mně jich tu zas odmě-

říš!“

Sedlák sebral holenku s  penězi. Ostatní peníze zůstaly v  té lípě. Jak 

přišel domů, vzal řezivo a šel vyrubat tu díru. Čtvrt roku nosil po troše ty 

peníze z té lípy a poplatil všecky dluhy. Jak odnesl všecky peníze, najal si 

koně a žil dobře. Vše už měl pořádku. Jak rok došel, vzal holenku z bota, 

zašil zpátky stopu a donesl jí k té lípě. Nasypal do ní peníze a zas jí zapra-

vil do té lípy. Slezl a třikrát zavolal: „Kubo, Kubíku!“ Potřetí se mu ohlásil 

rarášek, ale jiný. „Co voláš, Kubíka?“ „Já sem mu přinesl vrátiť dluh. Půjčil 

mně holenku peněz a já sem mu jů měl do roka vrátiť.“ „Není už Kuby, za-

bil ho pleskáč na Smolných horách. Vezmi peníze dom, on nemá žádnej 

rodiny, tož sů všecky tvoje!“

Pohádka „Kterak jeden sedlák padl do veliké chudoby“ 

z knihy: Lenka a Daniel Drápalovi – Černé hodinky

130. výročí narození generála duchovní služby 
Msgre Methoděje Kubáně

V  neděli 20. září 2015 se v Palkovicích uskutečnila vzpomínková 

slavnost ke 130. výročí narození hornobečvanského rodáka – generála 

duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně, který byl v r. 1942 umučen 

v Dachau. Urna s jeho popelem je uložena v rodinné hrobce. Obyvatelé 

Palkovic, vojenští kaplani a pozvaní hosté se sešli v místním farním kos-

tele. Po mši svaté, kterou sloužil hlavní kaplan Armády ČR plk. Jaroslav 

Knichal, byla položena kytice na hrob. Následovalo setkání vojenských 

kaplanů s místními občany v obecním sále. Při něm byla přiblížena osob-

nost gen. Kubáně, práce současných vojenských kaplanů a lidé ochotně 

využili možnosti ptát se kaplanů na vše, co je zajímalo. Za naši obec se 

vzpomínkové slavnosti zúčastnil místostarosta Josef Blinka. Kjm

UDÁLO SE …

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat 
občanskému sdružení Ohlá klika z Horní Bečvy za to, 
že výtěžek dobrovolného vstupného z minifestivalu 

pořádaného v srpnu 2015 
věnovali našemu synovi Davidovi Luksovi.

Výtěžek bude využit 
na jeho každodenní zdravotnickou péči. 

Především na zdravotnický materiál, 
který bohužel zdravotní pojišťovny neproplácí. 

Dále příspěvek využijeme na občasnou péči 
mobilního hospice z Nového Jičína.

Mnohokrát děkuje 

Davídek Luks s maminkou a sestrou Žanetou.

PODĚKOVÁNÍ
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Městská knihovna Rožnov p. R. uspořádala v neděli 27. září 2015 na 

Horní Bečvě literární putování na místa, kde se přímo odehrávaly životní 

příběhy Marýny G. Průvodkyní byla autorka románu Druhý život Marýny 

G., oceněného Literární cenou Knižního klubu v r. 2013, rodačka z naší 

obce Vladimíra Klimecká. Zájemců z Rožnova bylo hodně. Všechna místa 

v objednaném autobuse byla už s velkým předstihem rezervována a tak 

další účastníci museli být odkázáni na vlastní způsob dopravy. Úvod-

ní setkání s autorkou začalo od 9.30 hod. v penzionu Staré časy v jeho 

historickém sále někdejší restaurace U Dvořáčka. Shromáždilo se tu asi 

osmdesát lidí a na základě k prohlížení předložených reprodukcí histo-

rických pohlednic centra obce a také fotografi í místa „Pod Bukovinami“ 

je Vlaďka Klimecká seznámila s reáliemi, které jsou zachyceny v její ro-

mánové kronice a které se do současnosti už nedochovaly. Když se mlu-

vilo o původním vybavení sálu, pan Bajer z Rožnova rozpoznal, že malby 

na pozůstatku někdejší dřevěné pavlače jsou dílem rožnovského malíře 

Joži Nývlta, následovníka bratří Jaroňků. Účastníci vycházky prošli cen-

trem obce, kolem rodinného domu Barošů, kde autorka prožila dětství. 

Údolím Kobylské došli až ke kapličce u Poláchů a nakonec do samotné 

lokality „Pod Bukovinami“, kterou dříve místní usedlíci nazývali „U Lučin-

ských“. Na celé trase se devětkrát zastavili, aby si vyslechli výklad, vy-

Po stopách Marýny G.

právění se vzpomínkami autorky. Mimo tématické zaměření vycházky 

bylo poukázáno i na rodnou chalupu generála duchovní služby Msgre 

Kubáně na protějším břehu potoka Kobylské „V ráji“. Po prohlídce kaple 

u Poláchů pan Jan Mach z Rožnova pro připomenutí atmosféry někdej-

ších májových pobožností před ní zazpíval mariánskou píseň Naše milá 

Matko. Závěrem společného putování bylo poslední zastavení „Pod Bu-

kovinami“ před domem čp. 403, na jehož místě stála původní chalupa 

Bártků z dob dětství Marýny G., a v těsném sousedství před roubenou 

chalupou, kterou její rodina později odkoupila. Když Vlaďka Klimecká 

přímo zde na místě nastínila a objasnila některé skutečnosti, o kterých 

píše ve své románové kronice (např. kterému místu se říkalo „Cigánka“, 

protože na něm pravidelně tábořili kočující Cikáni), posluchačům přiblí-

žila i milé a úsměvné vzpomínky současných majitelů dřevěné chalupy 

na její babičku – Marýnu G. ze sklonku jejího života, které jí napsali až 

v reakci na její úspěšné literární dílo. Před odchodem z místa života Ma-

rýny G. Jan Mach a Zdeněk Gibas, členové mužské pěvecké skupiny „Rož-

novští ogaři“, zazpívali všem přítomným u roubené chalupy pod starou 

hruškou píseň To naše Valašsko. Vycházka s autorkou byla pro rožnovské 

čtenáře Druhého života Marýny G. zážitkem a je škoda, že o této příleži-

tosti se Hornobečvané dozvěděli a využili ji v tak zanedbatelném počtu.
 Kjm
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První říjnový pátek se nad PP Kudlačena 

na Horní Bečvě rozeznělo trio křovinořezů, 

které svým hrčením oznamovaly, že se zdejší 

kosičská sezóna pro letošek blíží ke konci. Na 

páteční kosení pak následující den navázalo 

jedenáct dobrovolníků a  dobrovolnic z  Hnu-

tí Brontosaurus, kteří v  rámci akce „Dokosná, 

aneb ještě nejsme hotovi“ pořádané Základ-

ním článkem Hnutí Brontosaurus Kolovrátek 

dokosili kosami poslední místa a  společně 

stáhli pokosenou trávu mimo významné plo-

chy přírodní památky.

Během práce bylo potřeba pokosit necelý 

hektar louky, který se při červencovém kosení 

nechal ladem, aby poskytl chráněným druhům 

rostlin možnost dozrát a vysemenit se. V nepo-

slední řadě tyto plochy poskytly také dostatek 

prostoru pro zdejší faunu. Nicméně i tuto trávu 

je potřeba pokosit a odtáhnout z louky, aby se 

na této živinami chudé louce i příští rok dařilo 

vzácným druhům prstnatců, krštíku bahenní-

mu, mečíku střecholistému a  dalším výzma-

ným druhům.
Text: Radim Pechal, Foto: R. Pechal, Tomáš „Jeff er“ Štec

V měsíci říjnu byly činnosti pro seniory pest-

řejší než obvykle. Hned začátkem měsíce, 2. říj-

na, se skupina důchodců zúčastnila akce Den 

pro zdraví – jednej rychle, zachraň život. Akce 

proběhla v areálu školy Hutisko – Solanec. Hlav-

ním pořadatelem byl Klub seniorů z  Rožnova 

p/R. společně se seniory z  Hutiska  – Solance. 

Spolupracovala rovněž Základní škola Hutisko 

– Solanec, Zdravotní škola Vsetín a  Zdravotní 

záchranná služba Rožnov p/R. Sami pořada-

telé byli překvapeni účastí. Bylo nás opravdu 

hodně – celkem 140. Při registraci jsme obdr-

želi evidenční kartičku se jménem. Studentky 

Zdravotní školy nám změřily krevní tlak a tep. 

Po ofi ciálním zahájení si mohli senioři podle 

své fyzické zdatnosti vybrat buď turistickou 

vycházku do okolí, chůzi po běžecké dráze na 

hřišti ZŠ nebo různé nesoutěžní sportovní akti-

vity a hry. Po jejich skončení následovalo opět 

měření krevního tlaku a tepu a porovnávaly se 

původní hodnoty. V průběhu dopoledne byla 

možnost vidět ukázky resuscitace a pod dohle-

dem zdravotní sestry z  lékařské pohotovostní 

služby jsme si sami mohli na maketě vyzkoušet 

a naučit se provádět srdeční masáž. Ve školní 

jídelně provedla vedoucí Klubu seniorů v Rož-

nově p/R. konečné hodnocení. Následoval 

výborný oběd, občerstvení a po něm jsme ob-

drželi drobné upomínkové předměty. Na závěr 

nám u  přátelského posezení k  dobré pohodě 

zahrála cimbálovka ZŠ Hutisko –Solanec. Tato 

akce se všem moc líbila.

Jaké byly naše další aktivity? S  turistickým 

kroužkem se uskutečnily vycházky pro zdraví. 

Podrobnější informace naleznete ve vitríně 

u pošty a na prodejně COOP Horní Bečva. Pra-

videlnou činností je rovněž plavání ve Sport 

Art Centru Prostřední Bečva. V  rámci kultu-

ry jsme navštívili Seniorkino v  Rožnově p/R. 

a shlédli český fi lm Domácí péče. 15. října jsme 

se zúčastnili na náměstí setkání prezidenta Mi-

loše Zemana s obyvateli Rožnova p/R.

Děkujeme všem, kteří svými věcmi přispěli 

do Diakonie Broumov. Rovněž děkujeme těm, 

kteří svými výrobky či ručními pracemi oboha-

tili výstavu ovoce a zeleniny uskutečněnou zá-

věrem měsíce v sále Motorestu Bečvan.

 Růžena Němcová

Dne 3. 10. 2015 proběhlo 8. setkání hasi-

čů veteránů na rekreačním středisku Retaso. 

Srazu se zúčastnili příhraniční sbory – Velké 

Karlovice, Makov, Vysoká nad Kysucou, 

Horní Bečva. Svou návštěvou nás poctilo 

mnoho význačných hostů: Prezident DHZ 

Slovenské republiky PhDr. Ladislav Petho, 

předseda ústřední komise České republiky 

Josef Juráň, starostové a  zástupci starostů 

zmiňovaných obcí a sboru.

Setkání bylo zahájeno Českou a  Sloven-

skou hymnou. O kulturní program se posta-

rala taneční skupina DANCE REBELS. Poté 

se slova ujal Velitel sboru Horní Bečvy Sva-

topluk Divín. Přivítal všechny zúčastněné. 

Po jeho slavnostním projevu jsme společně 

uctili minutou ticha zemřelé bratry a sestry 

hasiče.

Ofi ciální část byla ukončena zdravicemi 

jednotlivých obcí a  sboru. Předáním pa-

mětních listů a knihou Hasiči okresu Vsetín

– Hasičský almanach vydán u  příležitosti 

150. výročí založení hasičů v Čechách.

Sraz veteránů byl ukončen společnou 

fotografi í.

Po celou dobu setkání stál při nás patron 

hasičů sv. Florián, který nám krásným poča-

sím ještě více zpříjemnil den.

VIII. setkání hasičů, veteránů

PP Kudlačena se může odebrat k zimnímu spánku

Informace z Klubu důchodců 
v Horní Bečvě
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POZVÁNKA
Na jednání valné hromady 

Honebního společenstva Horní Bečva,
která se bude konat 

21. listopadu 2015 v 15.00 
v myslivecké chatě HUBERT.

Program jednání:
1. Zahájení jednání

2. Volba zapisovatele
3. Volba mandátové komise

5. Zprava o činnosti honebního společenstva
6. Zpráva mandátové komise

7. Diskuse
8. Usnesení

9. Závěr

Josef Blinka
Starosta Honebního společenstva Horní Bečva

POZVÁNKY
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Přemýšlíte, co nadělit svým blízkým 

pod stromeček?

 Hledáte originální dárek? 

Rozesíláte vánoční přání či novoroční PFka? 

Přijďte se k nám podívat a poradit!

Tričko s originálním potiskem z Vaší hlavy, 

vánoční přání s rodinnou fotografi í 

a originální grafi kou, 

srdečné péefko pro Vaše obchodní partnery, 

dárkové poukazy na pořízení koloběžek, 

hůlek na Nordic Walking, 

výuku lyžování či snowboardingu, 

lekce Nordic Walking, koloběžky, hůlky, 

doplňky a spousta dalšího!

INZERCE

INZERCE

POZVÁNKA

 
Horní Bečva 308, 756 57 Horní Bečva

+420 777 310 279  •  +420 777 270 875

www.swah.info

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva 
srdečně zve nejen své členy, ale i ostatní občany 

na zájezd, který se uskuteční 

v úterý 17. listopadu 2015 (státní svátek). 
Dopoledne bude exkurze do Marlenky 

Frýdek – Místek (výroba medových dortů, 

ochutnávka výrobků a možnost nákupu zboží 

za zvýhodněné ceny, exkurze je dobrovolná) 

a odpoledne si prohlédneme Fórum - Novou Karolínu 

(obchodní a společenské centrum Ostrava 

– možnost vánočních nákupů).

Odjezd autobusu: 8,30 hod. od Valašky 

a z dalších zastávek dle dohody.

Předběžná cena: 150 Kč/osoba 

+ jednotné vstupné Marlenka: 70 Kč/osoba, 

rodinné vstupné - 2 dospělí + 2děti: 140 Kč

Zájemci se mohou hlásit 
do 15. listopadu 2015 na mobil: 

604 671 050 u paní Marty Svobodové, 
úhrada zájezdu bude vybírána v autobuse.

Těšíme se na Vaši účast

                 Rozšířili jsme sortiment holí na:

�nordic walking  �treking  �doplňky

               NOVÉ HOLE 
značky FIZAN a doplňky
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  
Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz. Redaktor: /TB/ Tereza Bártková. 

Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

Bečvánek Beskydy vás zve nay y Sobota 7. listopadu 2015
od 17:00 hodin
na prostranství u ZŠ na Horní Bečvě.

Čekají na vás hrátky, soutěže 
a samozřejmě lampionový průvod 
se strašidly. S sebou lampiony, 
lucerničky, všelijaká světýlka.

Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás!

www.becvanekbeskydy.cz
V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.


