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Koleda, koleda Štěpáne
Okénko do historie Horní Bečvy

STAŘÍČEK POVJEDALI
Přišli sme k vám na koledu

Slavný Dominátor mezi myslivci
Dominik Hašek
hostem honu na zajíce

/ 2 / leden 2016

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

NA NOVÝ ROK O SLEPIČÍ KROK

STAŘÍČEK POVJEDALI

Milí čtenáři hornobečvanského zpravodaje,
pár následujících řádků bych ráda věnovala malým slepičím krokům, které náš měsíčník v tomto roce čekají. Některé, troufnu si napsat již pravidelné rubriky, ponecháme
i v tomto roce, jelikož jejich hluboká studna ještě není zdaleka prázdná. Nepřijdete tedy o rozhovory se zajímavými,
úspěšnými lidmi, kteří jsou s Horní Bečvou provázaní, pro
Valachy budu stále psát krátké příběhy našich staříčků
a pro ogárky a cérky zanecháme i valašské pohádky, pověsti, nebo střípky z života našich předků.
Novinkou, kterou najdete již v tomto čísle, a která vás
bude provázet všech jedenáct čísel následujících je rubrika „Okénko do historie Horní Bečvy“. Píše ji pro Vás pan
Karel Jan Malina a díky němu můžeme pozvednout pokličku a nakouknout do historie naší dědiny.
Stále Vás budeme také informovat o nejrůznějších zajímavých akcích na Bečvě a v jejím okolí, sportovních událostech, své místo bude mít i inzerce a pozvánky.
Zde se patří poděkovat všem přispěvatelům, bez kterých by náš zpravodaj byl o mnoho chudší. Byla bych moc
ráda, kdyby tato „spolupráce“ fungovala i nadále a zde si
dovolím malou výzvu. Pokud máte návrhy či náměty ať
už k pravidelným rubrikám, nebo k celému zpravodaji,
napište e-mail, popřípadě je doneste osobně do knihovny.
Třeba se nám podaří udělat těch slepičích kroků ještě více.
Závěrem moc děkuji Vám, čtenářům a přeji Vám všem
krásný rok 2016.
|TB|

Přišli sme k vám na koledu
Koledování dycky patřilo k Vánocám a tož sa aj náš staříček dycky rádi
připlantali k totej tradíci. Kerýsi rok vzali koledování zgruntu. Dyby Bečva
nebyla taká rozlézlá, tož jú teho roka obešli celú, ale že je roztáhlá na
všecky strany, tož neobešli zdaleka ani púlku, tej naší dědinky. Aj tak to
bylo dosť, nebo považte, že v každej chalupě dostanete cosik páleného
a cosik pečeného.
A jak to kdysi bývalo, pálilo sa všelijak a všelico a hlavně podomácku.
Šak to už tu staříček kerýsi čas zpomínali, tu příhodu s pálením a jak na
ňu příde řeč, edem z něho vyletí: „Ojojoj, eště teďkaj to mám doma na
taléřku. Též ty robky nadělájú, kvůli trochy bordela, ale téj škody, to už
jim je šum a fuk“.
No, abysme sa ale vrátili k tému slavnému koledování. Dyž pravili
zgruntu, došli až na Ježovo za jakúsi Tonú. Bývala sama v malej chalúpce
a tož byla vděčná za každú živú dušu, kerá k ní přišla na besedy. Nejinač
temu bylo aj v čase, kerý patří koledníkom. Staříček sa přiznal, že také kusisko sa mu už nechcélo, ale dyž chlapiska jináč nedali, tož partu nezkazil
a šmatlal na Ježovo s nimi. Tonka jim otevřela dvéři s radosťú a už jich
častikovala jak sa patřilo. Nanosila jim čehosi k zakúsnutí a potem došlo
aj na to pálené. Tetka chodívala do města handlovať a dycky si z tama
donesla jakési zázraky. Naposledy barevných trestí na všelico, aj do gořalky: „Tož barvu to mělo pěknú, ale pravím vám, taký gizd sem eště nikdy v hubě neměl!“ Pravili sme si: „Kde toto ta sakrmenská baba nabrala.“
A potém nás osvítilo. „Šak to je jakási samohona obarvená jakýmsi potvorstvem!“ První štamprlu sme vypili, nebo sme ani jedeň netušili, čím
nás tetka uhostí, ale ty všecky ostatní sme jí shrkli do putně s mlékem, co
měla na prodaj a kerá stála kúsek od stola.
„Tož nevím, kerý šťastný sa teho vylepšeného mléčka napíl!“
|TB|

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přeje

Obec Horní Bečva
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KOLEDA, KOLEDA ŠTĚPÁNE …
A my sa též radujem, koleda hej,
že tu babu dostanem, koleda hej.
Gazda seďá za stolem, koleda hej,
kulí sobě tolarem, koleda hej.
A on o nás dobře ví, koleda hej,
on tým míškem zazvoní, koleda hej.
A my sa též radujem, koleda hej,
že ten tolar dostanem, koleda hej.
Zajímavou formou koledních obchůzek jsou na Valašsku vánoční pastýřské hry. Probíhaly po celé vánoční období a často obsahovaly reálné prvky z života valašských pastýřů. Hry obsahují andělské zvěstování
Kristova narození, probuzení pastýřů, jejich poradu, jaké dárky Ježíškovi
donesou a následná cesta do Betléma s klaněním novorozenci. Na Rožnovsku a Frenštátsku představují maskované postavy valachů: Bača, Mičuda a Vacula. Nosívali černé, nebo červené kalhoty, bílé košele přepásané červeným šátkem, na hlavách měli vysoké, kartonové, homolovité
čepice, v ruce obušek a byvali ověnčení řetězy a hrkávkami. Poskakovali do rytmu a ověnčené cingrlátka jim jen hrála. Hornobečvanští ještě
v 50. letech 20. století vstupovali do jednotlivých stavení se slovy: Pane
hospodářu, možeme si u vás zaskákať?

Součástí zimních slavností bývalo koledování, kdy se začínalo koledovat už na Štědrý den, pokračovalo se na Štěpána a v různých podobách
koledování přetrvávalo až do Tří králů. Odměnit koledníky byla jak se říká
povinnost a na druhou stranu oni sami nemohli vynechat žádné stavení. To pak bylo považováno za neslušnost a odbytí. Po koledě nechodily
jen děti a mládež, ale i nejchudší vrstvy valašského obyvatelstva (obecní a církevní služebníci, učitelští a rechtoři, varhaníci, kostelníci, hrobaři
a zvoníci, pastýři), přičemž koleda pro ně byla nemalý vedlejší příjem.
Původní motiv – příležitost někoho obdarovat, byl v průběhu dvou posledních století zastřen příležitostí dary získat:
Já jsem malý koledníček, přišél sem si pro troníček.
Troníček mi dejte, ale sa nesmějte.
Šak já s vozem nejedu, suché řepy nevezu.
Co mi dáte, to si vezmu třeba pecen chleba,
šak je mi ho třeba, třeba putňu koláčů,
šak já ju dom dovleču.
Dáte-li mi tele, strčím ho do kabele,
dáte-li mi hus, ukrojím si kus,
dáte-li mi prase přídu zítra zase.
Nenechte nás dlúho státi, ozíbe nás v prsty, paty,
nestojíme na peřině, stojíme na veliké zimě.
Koleda jako taková, nebyla nikdy považována pouze jako formální
blahopřání. Její slova byla vždy posvátná a často její duchovní význam
povyšoval její formu. Už od samého počátku souvisela s vírou v magické
ovlivnění osudu a tak se jí věnovala zvláštní pozornost – byla vnímána
jako věštba, jež měla napomoci uskutečnit přání lidí. Významnou roli
hrálo očekávání jarního novoročí a často obsahovala vazby na zdárný
chod hospodářství, zdraví celé rodiny a osobní štěstí. Typickým rysem
koledy bylo tzv. předstírání bohatství. I k tomu nejchudšímu chalupníkovi se koleda obracela jako k bohatému sedlákovi, žijícího na velkém
statku s množstvím čeledě a dvorem plným dobytka.

Poté se rozestavěli do trojúhelníku a začali přednášet, u toho se pak
střídali a vzájemně si vyměňovali místa:
Přiběželi do Betléma pastýři, hráli sobě o děťátku na lýři,
A pravili, co že je to za dítě, kterému se vůl a osel klaňajú.
Třé králové do daruňku mu dajú…
Poté poklekli a představovali tak spánek pastýřů, během něhož se
jim zjevil anděl se zprávou. Putování k Betlému pak zpodobňovali chůzí v kruhu a s každým novým veršem měnili směr chodu. Potom začali
skákat do kříže, přičemž se opírali o obušky, toto představovalo cíl jejich
cesty. Při závěrečném verši, sundali z hlavy čepice, nastavili je k obdarování a hospodáři nabídli šňupák:
… Štěpáne, Štěpáne, tabáčku nemáme,
daj šestáček na tabáček, spolu vyšňupáme!
Součástí celého vánočního koledování byla samozřejmě i tříkrálová
koleda, spojená se Zjevením Páně (6. leden). Řada prvků byla pravděpodobně převzata z barokních divadelních her o Kristově zrození. Ty zase
pravděpodobně navazují na pradávné obřady o ochraně stavení před
démony, ve spojení s tříkrálovým svěcením. Koledníci vstupují s modlitbou a zpěvem do domu, zpodobňují východní mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, vykuřují jej kadidlem a krápějí svěcenou vodou.
Koncem 19. století se tříkrálové koledy ujímá školní mládež, nastrojená do dlouhých bílých košil, s vysokými čepicemi, nebo korunami na
hlavách, v rukách mají hole a košík na dary. Jeden z králů mívá začerněný
obličej:
Včíl vám tu napíšem svaté tři krále,
by s váma zostali, my pujdem dále.
První sa napíše Kašpar, král zlatý,
by místo zlata nám nés pokoj svatý.
K němu král Melichar s kadidlem druhý
by v nás Bůh dycky měl své věrné sluhy.
S myrhou sa za oba Baltazar staví,
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.

Sedí pantáta na kraj stola, u něho čepička sobolova,
pod tú čepíčků tři dukáty, dajte nám pantáto, ste bohatý.

A mezi krále sa dva kříže kreslí,
bychom je oddaně celý rok nesli.

Jednu z nejstarších koled zpívávala tetička Vilma Volková.

Nakonec číslice nového roku,
by nám Bůh požehnal na každém kroku.

Gazděna seďá na stolku, koleda hej,
slubujú nám po vdolku, koleda hej.
Seďá stařenka na lavě, koleda hej,
slubujú nám po babě, koleda hej.

|TB|
Prameny: JANA TICHÁ: Zima na Rožnovsku,
OLDŘICH ŠULEŘ: Je to chůze po kotároch!
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Ojedinělé sepulkrální památky od kostela na Horní Bečvě
ve Valašském muzeu v přírodě – náhrobník bývalého hornobečvanského burmistra Jiřího Maliny a jeho manželky Rozíny.
Když ve 2. polovině 60. let tehdejší ředitel Valašského muzea v přírodě
v Rožnově p. R. Ing. Bečák pojal plán utvořit kolem muzejního kostelíku
sv. Anny hřbitovní okrsek, který by propojil expozici funerální plastiky
pod širým nebem s čestným pohřebištěm Valašského Slavína, byly sem
společně s litinovými kříži a kamennými náhrobky z rušených hřbitovů
převezeny i dva zajímavé náhrobky od kostela na Horní Bečvě. První, uložený pod č. 67, představuje jednoduchý plochý obdélníkový kamenný
pískovcový náhrobník o rozměrech 74x168 cm a tloušťce 15 cm, uprostřed jehož lícové plochy je do hloubky v obrysech vytesán jednoduchý
jetelový kříž a stejně tak i po obvodu náhrobní desky rám. V patě kříže
se nachází Ježíšův monogram IHS, přičemž samotný kříž vyrůstá z litery
H. Pod monogramem IHS lze spatřit i Ježíšovo Srdce, do něhož jsou vraženy tři hřeby. Nápisy kapitálou (výška písmen 3 cm) jsou vytesány do
hloubky kamene po obou stranách kříže, mezi příčným břevnem a patou kříže. Pata písma u obou nápisů je orientována k vnějšímu bočnímu
okraji náhrobníku.
Nápis po levé straně v přepisu zní: „Na tomto místě odpočívá Jiří
Malina, bývalý hospodář hornobečvanský, v Pánu Bohu, zemřelý léta
Páně 1837 dne 19. listopadu“. Nápis po pravé straně: „Rozina, manželka
Jiříka Maliny, bývalého burmistra, zde odpočívá v Pánu Bohu, zemřelá
roku 1818 dne 14. ledna“. Podle matriky Rozina Malinová ovšem zemřela
13. ledna a byla pohřbena 15. ledna 1818.
Jiří Malina se narodil 13. dubna 1767 v rodině pasekáře Martina Maliny a jeho manželky Kateřiny, roz. Petřekové. Pocházel z rodové větve
Malinů na Horní Bečvě označované Malina Kneblovský, Knebl, Kneblák.
Na původní rodové a postupně dělené pasekářské usedlosti („U Kneblů“,
čp. 105/233) byl čtvrtpasekářem a mimoto byl k r. 1788 a 1794 uváděn
jako tkadlec plátna. V letech 1796–1806 byl kostelníkem farního kostela
na Horní Bečvě. V letech 1810–1814, 1823–1833 (léta 1815–1822 neověřena) vykonával úřad burmistra obce Horní Bečvy. Vesnická společnost
byla až do r. 1848 řízena dvěma pomyslnými hlavami: samosprávu reprezentovali obecní představení v čele s purkmistrem a vrchnost zase

fojt. Purkmistr (nebo také častěji burmistr) stál v čele obce, zastupoval ji
před úřady a zodpovídal za vše, co se v ní stalo. Purkmistrova pravomoc
se valně nelišila od pozdějšího starosty, až na to, že o své pravomoci se
musel dělit s fojtem a jeho i v ledasčem poslouchat a v dřívějších časech často za různá provinění sousedů musel do šerhovny. Nebylo tedy
o jeho úřad často co stát. Naštěstí trval vždy jen jeden rok, protože purkmistr byl každoročně volen celou obcí a s ním i další představení, načež
jejich volbu vždy schvalovala vrchnost. Jiří Malina musel být mezi lidmi
hodně známý a oblíbený, když byl za burmistra opakovaně zvolen. Dne
14. února 1786 uzavřel sňatek s Rozinou (* 11. 8. 1761), dcerou Václava
Baroše, pasekáře ve Viganticích. V letech 1786–1803 se jim narodilo deset dětí. Stojí za připomenutí, že význačnou osobností z potomků Jiřího Maliny byl jeho prapravnuk Karel Malina (1889–1970) z Horní Bečvy
čp. 233, v letech 1923–1935 starosta obce Horní Bečva, který se zasloužil zvláště o stavbu měšťanské školy a budovy současné radnice.
Přitom přes čtyřicet let sloužil i jako varhaník v místním farním kostele.
Příbuzným burmistra Jiřího Maliny byl Jan Malina Kneblovský, který byl
v r. 1776 vězněn a vyslýchán jako jeden z hlavních buřičů při vzpouře
poddaných, která propukla v některých obcích na Rožnovsku v souvislosti s vydaným robotním patentem v r. 1775. V r. 1821 se Jiří Malina jako
vdovec podruhé oženil se Zuzanou Malinovou, roz. Křenkovou, vdovou
po pasekáři Janu Malinovi z Horní Bečvy čp. 113/59 u kostela. Podle matriky zemřel 17. listopadu 1837 jako výminkář na čp. 59, kde se přiženil,
a byl pohřben 19. listopadu 1837 do společného hrobu se svojí první
manželkou Rozinou. Ovšem podle úmrlčí zprávy, vyhotovené představiteli obce, Jiří Malina zemřel na čp. 56 naproti kostelu za Bečvou u svého
syna Josefa. V testamentu odkázal svým sedmi erbům (čtyřem synům
a třem dcerám) jako věřitel dluhy, které měl mezi lidmi, a to tím způsobem, že každý obdrží cedulku se seznamem svých dlužníků, kterou si
vytáhne losem. Celková částka všech dluhů činila 960 zlatých a dědicům
měla být rozdělena rovněž hotovost ve výši 162 zlaté, které měl uloženy
u syna Josefa. A tak po odečtení pohřebních útrat z pozůstávající celkové
částky 1.104 zlaté měl každý dědic obdržet 137 zlatých. S Jiřím Malinou
Kneblovským, který jako upracovaný tkadlec podlehl cizímu podvodníkovi, se setkáme ještě někdy příště v jiných souvislostech.
Karel J. Malina
Prameny: MALINA, K. J.: Ojedinělé sepulkrální památky z obcí Valašská Bystřice,
Hutisko-Solanec a Horní Bečva. Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí,
č. 19. Valašské Meziříčí, 2014, s. 15-51.

Vlastnoruční podpis Jiřího Maliny pod jeho závětí, sepsanou 11. listopadu 1837.
Zemský archiv Opava, Velkostatek Val. Meziříčí-Rožnov, pozůstalostní spisy H. Bečvy.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Stáří je něco, co se přihodilo jiným lidem…“

Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci nedá zapomenout.
Očima se nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš, utichlo srdce,
zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Brigitte Bardot

Blahopřání
V lednu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Květoslava K A D O V Á
Antonín K R E T E K
Jaroslava F O J TÁ Š K O V Á
Františka M A C H Á L K O V Á
Ludmila M I K U L E N K O V Á
Karel Š N E J D E R
Marie H AT L P AT K O V Á
Pavel S O L A N S K Ý
Mária M A R T I N Á K O V Á

Dne 20. ledna 2016 vzpomeneme sedmé smutné výročí úmrtí
pana Antonína N Ě M C E
S úctou a láskou vzpomíná manželka Oldřiška,
syn Antonín s rodinou a dcera Radomíra s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut …

BLAHOPŘÁNÍ!
Dne 4. ledna 2016 se dožívá naše maminka, babička a prababička
paní Věra J U R O Š K O V Á z Kněhyň
krásného životního jubilea osmdesáti pěti let.

Všechno nejlepší, hodně spokojenosti, ale hlavně zdraví,
které tolik potřebuje a za vše, co pro celou rodinu za ta léta udělala
jí děkují děti Dagmar a Miloslav se svými rodinami,
a kdyby tatínek žil, jistě by se k nám připojil.
Děkujeme.

Dne 21. ledna 2016 uplynou dva roky
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Karel V A Š U T
S láskou vzpomínají manželka,
syn Miroslav, Dalibor s rodinou
a dcera Alena s rodinou.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ
LEDEN 2016
Motto:

„Kdo chce vykonat velké věci, musí žít tak,
jako by nikdy neměl zemřít.“
Luc de Clapiers Vauvenargues

Všem lednovým oslavencům
přejeme do dalších let hodně lásky, životní pohody
a především pevné zdraví.

Vzpomínka
Jen vzpomínky nám zůstaly na roky
kdysi šťastné, jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboko a krásné. Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 18. ledna 2016 by se dožila
90. let naše drahá maminka
paní Marie V A Š K O V Á
S láskou vzpomínají dcery a sestry
s rodinami.

1. 1. 10.00 za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa Válka,
syna Josefa a rodiče z obou stran
2. 1. 7.30 na úmysl dárce
3.1. 10.00 za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě,
snachu a duše v očistci
4.1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a tři syny
5.1. 7.30 za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence
a duše v očistci
6.1. 8.00 za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě
a čtyři vnuky
17.00 za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha
a rodiče z obou stran
7.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna
8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a sourozence
9.1. 7.30 za zemřelé Anastázii a Jaroslava Fárkovy, sourozence
a rodiče z obou stran
10.1. 10.00 za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka, živou
a zemřelou rodinu a duše v očistci
11.1. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha a rodiče z obou stran
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12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.

23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
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7.30 za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny,
dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího
7.30 za zemřelou rodinu
7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné
7.30 na dobrý úmysl
7.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou
a duše v očistci
7.30 za zemřelého Jana Závorku, manželku, šest synů, dceru,
vnuka Miroslava a zetě Miroslava
7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran
7.30 za zemřelého Josefa Bártka, manželku, rodiče z obou
stran, tři zetě a čtyři vnuky
7.30 za zemřelého Karla Vašuta, jeho rodiče a rodiče
Ondruchovy
7.30 za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, Josefa
Maléře, rodinu Orlitovu, Bajerovu, Dobešovu, Vavřínovu
a duše v očistci
7.30 na jistý úmysl
10.00 za zemřelého Pavla Folvarčného, Jaroslava Ondryáše
a rodinu Solanskou
7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy
7.30 za zemřelé rodiče a syna
7.30 za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky,
děti a dva vnuky
7.30 na úmysl dárce
7.30 za duše v očistci
7.30 za zemřelou rodinu
10.00 za zemřelého Josefa Chovance, jeho rodiče a rodiče
Křenkovy
7.30 na jistý úmysl
7.30 za živou a zemřelou rodinu
7.30 na poděkování za dožití osmdesáti let a celou rodinu
7.30 za zemřelého Miroslava Janíčka, syna Miroslava,
celou rodinu a duše v očistci
7.30 na jistý úmysl
7.30 za zemřelé Jaroslava a Annu Blinkovy
a rodiče z obou stran
10.00 za zemřelého manžela Františka Malinu, rodiče
a celou zemřelou rodinu

INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU

UDÁLO SE …

Mikuláš s Bečvánkem Beskydy
Naši milí příznivci,
ráda bych za nás všechny poděkovala našemu Bečvánku Beskydy
za jejich neúnavnou aktivitu a organizaci akcí v roce 2015.
Aktivní Bečvanky dnes pro naše ratolesti připravily mikulášskou nadílku. V útulných prostorách sálu penziónu Staré časy v Horní Bečvě se sešli
příznivci akcí pro děti, aby společně přivítali důstojného Mikuláše se svými přívěsky – čertíky a anděly. Hned v úvodu si děti spolu s přívětivým
andělem zazpívaly vánoční písničku a poté se Mikuláš jal Knihy hříchů,
aby si postupně zval děti k převzetí balíčků, které skrývaly tu sladkost, tu
ovoce, či nějakou drobnou hračku. Všechny děti měly maximální respekt
ze zcela kamarádských čertů, kteří rozdávali úsměvy a dokonce sladkosti! Naše ratolesti byly v daný okamžik zcela ochotny Mikuláši a čertovi
přislíbit maximální poslušnost, uklízení hraček, dobré papání a včasné
vstávání. Po nadílce následovalo společné focení dětí s celým mikulášským kolektivem. Po velkou část mikulášského setkání se z reproduktorů
linuly líbivé tóny vánočních koled.
Ráda bych za nás všechny velmi pěkně poděkovala kolektivu zaměstnanců penziónu Staré časy za jejich vstřícnost, podanou ruku a pochopení při organizaci a realizaci nejen této akce, ale i dětského karnevalu
a bazárku, které by bez jejich podpory a zejména poskytnutí prostor nebylo možné v naší obci zrealizovat. Věřím, že i vy, rodiče spolu s dětmi
rádi zavzpomínáte na tato tradiční setkání a odměnou nám dospělákům
budou rozzářená očka nejmenších občánků v naší malebné podhorské
vesničce Horní Bečvě. Hodně elánu, energie a inspirace při organizování
akcí v roce 2016 přejí: Adélka, Anička, Anežka, Adámek, Ája, Barborka,
Beátka, Denis, Daneček, Denča, Domča, Emička, Evička, Emil, František,
Hanička, Ivánek, Janička, Jeníček, Jiřinka, Kája, Karlík, Klárka, Laura, Libor, Maruška, Marcelka, Marťa, Mates, Nikča, Ondra, Olinka, Pavlík, Pája,
Petřík, Radeček, Renča, Sonička, Sylvinka, Šárka, Sťáňa, Tadeášek, Vláďa,
Verča, Vojtíšek, Zuzka a další hornobečvanské děti s rodiči :-)
Hana Vavříková

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

Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: 8. ledna, 29. ledna 2016
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Slavný Dominátor mezi myslivci
V sobotu dne 12. prosince 2015 pořádal Myslivecký spolek Hubert Bečvy Horní Bečva hon na zajíce, no spíše procházku pro své členy a příznivce. Účast na honu přislíbil
a také se dostavil světově známy hokejový brankář pan Dominik Hašek, který se v minulých letech pro jiné důležitější zaneprázdnění účastnit honu na Bečvách nemohl. Jen
o vlásek mu unikl titul“ král honu“, když zajíce ulovil další host, soused na střeleckém
stanovišti pan Roman Fiurášek. Hon proběhl ve velmi přátelskám ovzduší, podařilo se
ulovit jednoho zajíce do tomboly a tak i poslední leč byla na velmi dobré úrovni.
Dominik, který je již několik let myslivcem a vlastní krásného loveckého psa, jak sám
uvedl, velmi rád přijal pozvání a zavítal na Valašsko, rád se prošel krásnou krajinou, setkal se s příjemnými lidmi a strávil s námi vydařený den. Večer na poslední leči velmi hezky zhodnotil své příjemné zažitky z celého dne a nových přátelství a přislíbil,
že pokud mu to příště vyjde velmi rád přijede znovu.
Závěrečný hon roku 2015 se vydařil, počasí bylo docela příznivé, zající sice „drželi na
peleších“ jako přibití, ale i ten jeden nám postačil. Na vysvětlenou dodávám, že v naší
honitbě je sčítaný stav asi 80 zajíců takže nehrozí jejich vystřílení. O to větší škody
na zajících páchají lišky a dravci.
Myslivci i honci byli s průběhem honu velmi spokojeni, poděkování patří všem
za velmi dobrý přístup k honu, poděkování také patří organizátorům honu ale i René
Běhalovi z Kobylské, za zprostředkování účasti vzácného hosta.
Myslivecký spolek Hubert Bečvy děkuje všem občanům za přízeň v roce 2015 a těší
se na další společná setkání v roce 2016. Do nastávajícího roku přejeme hodně zdraví,
lásky a pohody.
Ondřej Červený, předseda MS
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Mikulášské setkání
v klubu důchodců
V pátek 4. prosince odpoledne se začal plnit
malý sál Motorestu Bečvan členy a přáteli Klubu důchodců Horní Bečvy, kteří se tady sešli
na tradičním Mikulášském setkání. 62 procent
členské základny KD přivítala předsedkyně
Jana Pospíšilová a seznámila členy s programem setkání. Senioři si přišli posedět, popovídat při malém občerstvení a hlavně zkusit
štěstí v tombole, která byla letos velmi bohatá.
Někteří vyhráli i několik cen a měli z toho velkou radost, po rozbalení výher byla mnohdy
i legrace.
V podvečer malý sál osiřel, vraceli jsme se
domů s pocitem pěkně stráveného odpoledne,
které nám připomnělo blížící se Vánoce.
Marie Němcová
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Beskyďáčci vítězi Štěpánského turnaje
Deset smíšených družstev se sešlo na Štěpána v hornobečvanské hale
již po čtrnácté na tradičním Vánočním volejbalovém turnaji. Sportovci
přijeli z různých koutů Valašska. Hrálo se ve 2 skupinách po 5 týmech systémem každý s každým na 2 sety do 20 bodů a potom družstva bojovala
o celkové umístění. O 9. a 10. místo zvítězily Rychlé špunty nad týmem
Brontokury, o 7.a 8.místo bojovali Vzhůru dolů a KVN Vsetín, v utkání
o 5.a 6.místo byli lepší Pupíci než družstvo Laxní, v boji o 3.a 4.místo porazili Besťáci tým Wanted a ve finále po velmi dramatickém boji zvítězili
Beskyďáčci nad Bambusovými výhonky. 25 utkání odpískala volejbalová
rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s rozhodčími z řad hráčů. Diváci, rozhodčí i organizátoři zvolili nejvšestrannějšími hráči Kristýnu Závodnou z Beskyďáčků a Jana Kubešu z týmu Pupíci.
A tady je celkové pořadí:
1. Beskyďáčci
2. Bambusové výhonky
3. Besťáci
4. Wanted
5. Pupíci

6. Laxní
7. KVN Vsetín
8. Vzhůru dolů
9. Rychlé špunty
10. Brontokury

V podvečer bylo dobojováno. První tři týmy obdržely diplomy, medaile a dárkové koše, družstva na dalších místech si odnesla dárkové vánoční balíčky. Ceny předával starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, který
přihlížel finálovému utkání a byl velmi překvapen vysokou úrovní hry
obou týmů. Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasičů a prodejna COOP Horní Bečva.
V závěru si hráči i organizátoři popřáli úspěšný rok 2016 a slíbili si, že se
opět sejdou na Velikonočním volejbalovém turnaji u nás v Horní Bečvě.
Marie Němcová

POZVÁNKA

INZERCE
Hledám paní
(zdravotní sestru),
která před časem inzerovala
formou letáčků, že pohlídá děti.
Prosím ozvěte se.
Gabriela Luksová,
e-mail: gaba.luks@centrum.cz,
tel.: 739 033 632
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

„Přejeme Vám hodně síly do osobních i pracovních svahů
a spoustu šťastně dosažených vrcholů v roce 2016.
Váš S.W.A.H“

Novoroční blahopřání
Všem přátelům
přejeme plno radostných
a úspěšných dnů
v nadcházejícím novém roce 2016,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
a především úrodu bohatou
jako v roce uplynulém.

ZO ČZS

Rožnovští Sršni děkují za podporu
Florbalová sezóna 2015/2016 začala pro První florbalový klub Rožnov pod Radhoštěm slibně ve většině kategorií,
dařilo se juniorům, ženám i mužům. Fanouškovská základna se rozrůstá a prvoligoví rožnovští Sršni si i díky atmosféře
na domácích zápasech aktuálně drží 7. místo v tabulce.
1. FBK Rožnov pod Radhoštěm chce touto cestou z ﬂorbalového srdce poděkovat všem svým fanouškům a partnerům
za celoroční podporu a zároveň všechny příznivce tohoto sportu pozvat na první utkání v novém roce
16. ledna 2016 od 19:30 hod do Hornets Arény (hala na Koryčankách), kde se naši Sršni utkají s kladenskými Kanonýry.
Přijďte zafandit rožnovským Sršňům a dodat jim kuráž i při dalších zápasech v příštím roce.
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POZVÁNKY

LEDNOVÉ AKCE
V STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
Pátek 1. ledna 2016 – 31. ledna 2016
SVČ - Výstava Valašská zima

MUZEUM V ZÁKULISÍ
s podtitulem Vnitřní svět muzea
Prostřednictvím výstavy umožníme návštěvníkům
nahlédnout i do prostorů běžně veřejnosti nepřístupných
- kanceláří, dílen, ateliérů a seznámíme je s pracovními procesy,
které jsou pro fungování muzea nezbytné.
Výstava je umístěna v prvním patře vstupního
objektu zv. Sušák a potrvá do konce března 2016.

Stálá historicko-etnografická expozice

„MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM“
Expozice přibližuje na modelových situacích
z dějin Rožnova pod Radhoštěm
historii i běžný život východomoravského městečka
v průběhu více než sedmi staletí.

JAK STAVĚLI NAŠI PŘEDKOVÉ
Stálá expozice v objektu „Panské sýpky“ o stavebních
dovednostech předchozích generací.

Sobota 2. ledna 2016
Hala SPŠIEŘ Kor. Paseky – 7:30-10:30h
Turnaj mladších přípravek v sálové kopané
Pondělí 4. ledna 2016
SVČ - 15:30 – Odpolední keramické tvoření
Čtvrtek 7. ledna 2016
SVČ - 18:00 – Filatelisté zvou veřejnost
Sobota 9. ledna 2016
ZŠ 5. květen – 9:00 – Horolezecké závody
Úterý 12. ledna 2016
SVČ – 16:30-18:30 – První pomoc pro dospělé
– otřes mozku, poranění hrudníku a břicha
Středa 13. ledna 2016
ZŠ 5. květen – 14:00-15:00
Street dance a break dance s Ersi a Machym
Sobota 16. ledna 2016
SVČ jazyková učebn
8:00-11:30 – Víkendová angličtina hrou
pro středně pokročilé zú SVČ
Sobota 16. ledna 2016
SVČ taneční sál – 8:00 – 12:00 – Taneční workhop s Ersi,
Kačkou a Heli – jen pro členy H2BSB
Pondělí 18. ledna 2016
SVČ – 15:30 - Odpolední keramické tvoření
Čtvrtek 21. ledna 2016
SVČ – 18:00 – Filatelisté zvou veřejnost
Čtvrtek 21. ledna 2016
Bílá – 8.00-14.00 – Návštěva obory,
ekologický workshop s žáky ZŠ Praktická
Pátek 22. ledna 2016
SVČ – 17:00 – Pohádkový pátek – O chytré princezně
Pondělí 25. ledna 2016
SVČ – Uzávěrka odevzdání výtvarných prací
k soutěži Valašská zima
Průběžně:
Prezentace činnosti H2B a SB, Line dance dle požadavků.
Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p.R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK: SVČ Rožnov
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Program kina
leden 2016
Telefon: 734 366 060
Objednávka vstupenek
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

• Od pondělí 4. 1. do středy 6. 1. v 18.00 hodin
MILENCI TĚCH DRUHÝCH
Jake a Lainey spolu na univerzitě zažili první sexuální zkušenost. A když se teď,
o deset let později, potkali v New Yorku a vypráví si o svých životech, zjišťují, že jim
to v životě a hlavně ve vztazích moc nevychází. Proto mezi sebou uzavřou dohodu
o vzájemné vztahové výpomoci. Cílem je oboustranná podpora při hledání šťastného partnerství. USA, 2015. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 101 minut.
• Od pondělí 4. 1. do středy 6. 1. ve 20.00 hodin
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Dojemný snímek o přátelství, rodině a lásce sklízel nadšené reakce na prestižním
mezinárodním filmovém festivalu v kanadském Torontu v roce 2015, kde jasně
dokázal, že působivé tragikomedie stále ještě nevymizely. Do kina jen s kapesníky!
Velká Británie, 2015. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 112 minut.
• Ve čtvrtek 7. 1. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB - ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous. V ČR velmi oblíbený
Jaco van Dormael (Pan Nikdo) přichází s komedií postavenou na skvělém scénáři,
která pracuje jak s poetickými a vizuálně uhrančivými pasážemi, tak chytrou situační
komikou. Lucembursko, Francie, 2015. Film s titulky. Přístupné bez omezení.
Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 115 minut.
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Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit,
že se do města asi nedostanou… USA, 2015. Režie: Q. Tarantino. Film s titulky.
Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 182 minut.
• V neděli 17. 1. v 16.00 hodin
KINO PRO DĚTI – DVANÁCT MĚSÍČKŮ II.
Sněhulák, Dvanáct měsíčků, Krakonoš a mistr Jehlička, Uršula a trpaslíci, Veselé
Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství, Čarovná rybí kostička. Vstupné 20 Kč.
Délka 69 minut.
• Od pondělí 18. 1. do středy 20. 1. v 18.00 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Příběh třídy pražské konzervatoře, která má na letním soustředění nazkoušet
Starce na chmelu. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se
spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance,
ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. ČR, 2016. Nevhodné pro děti
do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka filmu 85 minut.
• Od pondělí 18. 1. do středy 20. 1. ve 20.00 hodin
JOY
Někdo má cestičku životem zametenou, jiný si ji musí zamést sám. Nebo raději
rovnou pořádně vytřít. A Joy je ten druhý případ. A aby měla svou cestu životem
uklizenou pořádně, vynalezla nový typ mopu se zatočenými třásněmi a od té doby
si už nemusíte špinit ruce. Ona si je ušpinila za vás. USA, 2015. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 124 minut.
• Ve čtvrtek 21. 1. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – ZKÁZA KRÁSOU
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň.
Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou
a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. ČR, 2015. Režie: H. Třeštíková,
J. Hejna. Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč.
Délka filmu 90 minut.

• Od pátku 8. 1. do neděle 10. 1. v 17.30 hodin
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin sedmou epizodou, Síla se probouzí.
USA, 2015. Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 136 minut.

• Od pátku 22. 1. do neděle 24. 1. v 17.30 hodin
SÁZKA NA NEJISTOTU
Příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky.
Oni byli jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna.
Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena a krutě se napakovali. Adaptaci knižního bestselleru Michaela Lewise a skutečných událostí kraluje mimořádná herecká
sestava.USA, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 130 minut.

• Od pátku 8. 1. do neděle 10. 1. ve 20.00 hodin
PADESÁTKA
Děj poslední české komedie roku 2015 se točí kolem rázovitých lidí z hor,
jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují situační
i konverzační humor, překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor.
ČR, 2015. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 97 minut.

• Od pátku 22. 1. do neděle 24. 1. ve 20.00 hodin
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Příběh filmu je inspirován skutečným příběhem zrazeného lovce mířícího za pomstou a podle knižní předlohy Michaela Punkeho jej natočil režisér a držitel Oscara
Alejandro González Iñárritu. USA, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 156 minut.

• V úterý 12. 1. a ve středu 13. 1. v 18.00 hodin
BOD ZLOMU
Mladý agent FBI v utajení infiltruje zlodějský gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu i k zákonům. Ten jediný
zákon, který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace. Skupina nezná žádné
limity a právě daleko za hranicemi běžných omezení provádí nevídané a velmi propracované zločiny. Německo, Čína, USA, 2015. Film s titulky. Nevhodné pro děti
do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 115 minut.

• Od pondělí 25. 1. do středy 27. 1. v 18.00 hodin
LES SEBEVRAHŮ
V tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Vydává se
sem i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč dochází
v tomto místě k záhadným úmrtím. Musí se mít na pozoru, protože les není tak pustý,
jak se zdá. USA, 2016. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč.
Délka filmu 87 minut.

• V úterý 12. 1. a ve středu 13. 1. ve 20.00 hodin
CREED
Rocky Balboa, bývalý světový šampion v těžké váze, se stane trenérem a mentorem
Adonise Creeda, syna svého někdejšího soupeře Apollo Creeda. USA, 2015.
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 132 minut.
• Od čtvrtka 14. 1. do neděle 17. 1. v 18.00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA

• Od pondělí 25. 1. do středy 27. 1. ve 20.00 hodin
TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
Dvojice agentů FBI je na stopě mladého brutálního vraha. Vyšetřování se protáhne
na dlouhá léta, ale protože krutý zločin zasáhl přímo do jejich osobních životů,
jsou pevně rozhodnutí dotáhnout věc do hořkého konce. USA, 2015. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 111 minut.

V animované komedii se lední medvěd Norm vydává ze severního pólu do města,
které nikdy nespí, New Yorku. V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně musí zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít si taky
trochu legrace, když už jsou jednou ve městě… USA, Indie, 2016. Český dabing.
Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 86 minut.

• Od čtvrtka 28. 1. do neděle 31. 1. v 18.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Čiperné veverky jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a naprosto
šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh, začíná tradičně: velkým nedorozuměním. A tak se i teď můžete těšit na naprosto šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů
a hromadou té pravé chlupaté „chipmunčí“ muziky. USA, 2015. Český dabing.
Přístupné bez omezení. Vstupné 115 Kč. Délka filmu 92 minut.

• Od čtvrtka 14. 1. do neděle 17. 1. ve 20.00 hodin
OSM HROZNÝCH
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník s osmi
pasažery. Když jim silná vichřice zabrání pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat
útočiště v dřevěnici u Minnie, která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích
je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě.

• Od čtvrtka 28. 1. do neděle 31. 1. ve 20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ
Česká herečka je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg.
Po počátečních potížích nakonec okouzlí davy fanoušků v celém Německu.
Tisk ji vynese na titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy… ČR, 2016.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 110 minut.

/ 12 / leden 2016

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

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.

