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Vítání občánků 
Děťátko maličké, naděje v našem světě, z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě …

Neděle 7. dubna 2019 byl slavnostní den pro naše nejmenší mimin-

ka, kdy se uskutečnilo v letošním roce první vítání občánků pro děti 

narozené v období září 2018 až únor 2019. V obřadní síni Obecního 

úřadu Horní Bečva bylo přivítáno celkem 11 dětí, mezi kterými bylo 

7 chlapečků a 4 holčičky.

Přivítáni byli: Stela Danihelová • Jan Strnadel • Adam Kulišťák 

Kristián Pokorný • Jan Ondruch • Jakub Ondryáš • Josefína Solánská 

Vincent Grenar • Metoděj Vavříček • Amálie Třetinová • Maya Malíková

Na úvod slavnostního vítání vystoupily děti z mateřské školy pod ve-

dením paní učitelky Radky Bolckové.  

Při obřadu, za účasti starosty obce pana Rudolfa Bernáta a matrikář-

ky paní Jany Poláchové, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, 

obdrželi kytku a pro své ratolesti dárky na památku. 

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim i dětem 

hodně zdraví a spokojenosti.

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografi e dle náhodného výběru.

Miminka zleva: Adam Kulišťák, Stela Danihelová, Josefína Solánská, Kristián Pokorný, 

 Metoděj Vavříček, Jakub Ondryáš, Amálie Třetinová, Jan Strnadel, Jan Ondruch, Vincent Grenar a Maya Malíková.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Jan ONDRUCH

Jindřiška KŘENKOVÁ

Vladimír ONDRUCH

Oldřiška KŘENKOVÁ

Anna BORDOVSKÁ

Veronika FIURÁŠKOVÁ

Aloisie  HORÁKOVÁ

Františka ONDRUCHOVÁ

Josef MACEČEK

Všem květnovým oslavencům přejeme do dalších let 

hodně lásky, štěstí, rodinné pohody a především pevné zdraví.

Mezi uvedenými jubilanty 

je také nejstarší občanka obce Horní Bečva 

paní Veronika FIURÁŠKOVÁ, 

která v měsíci květnu 2019 oslaví životní jubileum 97 let.

Jménem obce přejeme paní Veronice Fiuráškové 

hodně zdraví a spokojenosti.

ZLATÁ SVATBA  

Manželský slib po padesáti letech společného života 

obnovili dne 12. dubna 2019 manželé 

Emil a Marie Křižkovi, kteří si před padesáti lety 

dne 12. dubna 1969 řekli své ANO a slaví tak „zlatou svatbu“. 

Zlatému manželskému páru blahopřál starosta obce

 pan Rudolf Bernát a matrikářka paní Jana Poláchová, 

kdy jubilejní sňatek manželé Křižkovi stvrdili svým podpisem 

v pamětní knize obce Horní Bečva.

Zlatému manželskému páru děkujeme za milé přijetí 

a pohostinnost. Přejeme manželům Křižkovým hlavně 

pevné zdraví, štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu 

a ještě hodně společně prožitých let 

v kruhu svých nejbližších, mezi přáteli a spoluobčany.

Kdo tě znal, ten vzpomene,

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 5. května 2019 vzpomeneme 

dvacáté páté výročí úmrtí

pana Josefa PAVLICI

S láskou vzpomínají manželka Zdenka, 

synové Marek a Zbyněk s rodinami.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ,

i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 12. května 2019 by se dožila 

devadesáti dvou let naše maminka, 

babička a prababička

paní Cecilie ONDRUCHOVÁ

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Jindřiška a syn Zdeněk s rodinou.

Dne 15. května 2019 si připomeneme 

nedožité devadesáté druhé narozeniny 

našeho tatínka, dědečka a pradědečka

pana Josefa KUBÁNĚ

S láskou vpomínají 

syn Josef a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Už tě milá maminko, neprobudí sluníčko, ani krásný den,

na bečvanském hřbitově sníš svůj věčný sen.

Maminka odešla, domov se vytratil, 

kéž by se čas setkání znovu navrátil.

Dne 8. května 2019 by se moje maminka

Alena Valentová dožila osmdesáti pěti let.

S láskou a úctou vzpomíná dcera Dana s rodinou.

Vzpomínky
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St 1. 5. 7:30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, 

Mitášovu, Fárkovu a duše v očistci

Čt 2. 5. 7:30  za zemřelé Marii a Bohuslava Kretkovy,

celou rodinu Kretkovu, za Viktorii a Jindřicha

Bělunkovy, živou a zemřelou rodinu

Pá 3. 5. 7:30  za zemřelého manžela Jaromíra Malinu,

rodiče z obou stran, bratra Bedřicha,

švagrovou Ivonu a celou rodinu

So 4. 5. 7:30  za zemřelé Boženu a Metoděje Křenkovy,

Vlastimilu a Josefa Chovancovy a zemřelou rodinu

Ne 5. 5. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého Stanislava Polácha, syna, manželku, 

rodiče z obou stran a všechny zemřelé

Po 6. 5. 7:30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy

a čtyři děti

Út 7. 5. 7:30  za zemřelého Vladimíra Bartka, sourozence,

rodiče a duše v očistci

St 8. 5. 7:30 za zemřelou rodinu

Čt 9. 5. 7:30 na jistý úmysl

Pá 10. 5. 7:30  za zemřelé Petra a Anastázii Minarčíkovy

a duše v očistci

So 11. 5. 7:30  za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa a snachu 

Danielu, rodiče Křenkovy, syna Cyrila, dceru Růženu 

a duše v očistci

Ne 12. 5. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za dožití sedmdesáti let s prosbou

o Boží pomoc a Panny Marie – pro celou rodinu

Po 13. 5. 7:30  za zemřelou Marii Kretkovou, manžela Vladislava,

za živou a zemřelou rodinu Macečkovu

Út 14. 5. 7:30 na úmysl dárce

St 15. 5. 7:30  za zemřelého Josefa Pavlicu, bratry Jiřího

a Antonína a rodiče z obou stran

Čt 16. 5. 7:30 za duše v očistci

Pá 17. 5. 7:30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela,

sedm dětí a vnuka Václava a duše v očistci

So 18. 5. 7:30 za členy živého růžence

Ne 19. 5. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Marii a Augustýna Veselé,

rodiče z obou stran

Po 20. 5. 7:30  za zemřelé rodiče Františku a Josefa Křenkovy,

dceru Annu a zetě Antonína, Čeňka a Jaromíra, 

živou a zemřelou rodinu Křenkovu a duše v očistci

Út 21. 5. 7:30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou

St 22. 5. 7:30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela,

čtyři dcery a pět zeťů

Čt 23. 5. 7:30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, syna Vladimíra

a celou rodinu

Pá 24. 5. 7:30  za zemřelého manžela Vladimíra Martináka,

rodiče z obou stran a duše v očistci

So 25. 5. 7:30  za zemřelého manžela Konráda Maršálka,

rodiče z obou stran a sourozence

Ne 26. 5. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratry

Po 27. 5. 7:30  za zemřelého Antonína Mikudu, sourozence,

rodiče z obou stran a všechny věrné zemřelé

Út 28. 5. 7:30 za zemřelou Jindřišku Kociánovou a syna Jana

St 29. 5. 7:30  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

zemřelou rodinu Holčákovu, Fojtáškovu, Veličkovu

a duše v očistci

Čt 30. 5. 7:30  za zemřelé Marii a Bedřicha Křištofovy,

rodiče z obou stran a Františka Adamce

Pá 31. 5. 7:30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy,

tři syny, snachu,duše v očistci a živou rodinu
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA 

KVĚTEN 2019
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje 

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Evropského parlamentu se v ČR uskuteční ve dnech:

- pátek 24. 05. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

- sobota 25. 05. 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.  1 je volební místností 

zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva, Horní Bečva 

č.  p. 550 (přízemí budovy), pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v obci Horní Bečva.

Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 

18  let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v  seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 

průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá 

omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského 

parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad pro každé volby 

do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, 

může požádat o  voličský průkaz. S  voličským průkazem může volič 

hlasovat v  jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz 

vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten u kterého 

je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o  voličský průkaz osobně nejpozději 

do 22.  05.  2019 do 16.00  hodin nebo písemně tak, aby byla žádost 

doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. 05. 2019. Písemná žádost musí 

být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 09. 05. 2019, a to buď 

voliči osobně nebo jej voliči zašle na adresu, kterou si uvede v žádosti.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu 

nejpozději 21. 05. 2019. Hlasovací lístky je možné vyžádat i ve volební 

místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve volební 

místnosti prokázat svou totožnost a  státní občanství ČR platným 

občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže -li volič svou 

totožnost a  státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Pokud 

volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové 

volební komisi.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 

opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i  sadu 

hlasovacích lístků.

S  úřední obálkou a  hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru 

určeného k  úpravě hlasovacích lístků. Na vybraném hlasovacím lístku 

může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní 

tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více 

než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič hlasuje 

tak, že úřední obálku s  vybraným hlasovacím lístkem vloží před 

okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost. Na základě žádosti vyšle okrsková 

volební komise k  voliči dva své členy s  přenosnou volební schránkou, 

úřední obálkou a  hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 

okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme občany, 

že v sobotu 11. května 2019 

bude provedeno v obci Horní Bečva 

povinné očkování psů proti vzteklině 

a to na těchto místech:

08.00 hod. u hasičského domu

09.45 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 150,- Kč 

za jednoho psa, očkovací průkaz 

doneste s sebou! Možnost 

vystavení nového průkazu.                                                

MVDr. Dana Korbášová

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

sběr a odvoz popelnice

Interval svozu 1x 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

Svoz tříděného odpadu: 

pátek 31. května 2019 

PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PRAVDA O HOVÍNKU, Andy Seed

Staň se detektivem v divoké přírodě!

S pomocí tohoto fascinujícího a zá-

bavného průvodce se naučíte vypá-

trat a určit zvířata podle stop, které 

nechávají za sebou – od páchnoucích 

bobků až po chomáčky pírek. Překvapí vás

(a možná i trochu pobouří!), ko-

lik se toho můžete o divokých zví-

řatech tímto způsobem naučit.

Ať už jste nadšenci, kteří se raději učí v po-

hodlí vlastního domova, anebo zapálení 

zálesáci, jedno je jisté: nad tímto ilustro-

vaným souhrnem hovínek, bobků a stop 

se rozhodně nevyplatí ohrnovat nos!

JAK TUKONI ZACHRÁNILI STROM

Oksana Bula

Tukoni. Poznejte blíže kouzelné bytosti 

lesa v nové knížce Oksany Bula.

Kdo jsou tukoni? Kouzelné bytosti, které 

se s radostí a láskou starají o les — někteří 

pečují o stromy, jiní o květiny a další zase 

o zvířátka a ptáčky. Jedni si s jeho obyva-

teli hrají, jiní je připravují na střídání roč-

ních období a ukládají zvířátka k zimnímu 

spánku. Vzpomínáte, jaké trápení měli se 

zubrem, který chtěl prospat zimu, přesto-

že zubři v zimě nikdy nespí, nebo s med-

vědem, který zase za žádnou cenu nechtěl jít spát?

Jedním z tukoňů je i Tuláček. Poznáte ho snadno podle batůžku — vypa-

dá jako žalud. Jen tak si chodí lesem a navštěvuje přátele. Zrovna dnes si 

chtěl dát čaj se svým přítelem stromem. Jenže v noci byla veliká bouřka 

a stalo se něco ošklivého. Poradí si s tím Tuláček i ostatní tukoni?

MAJDA ČMUCHALOVÁ:

KLETBA ROZMAZLENÉHO PUDLA

Kate Pankhurst

Devítiletá Majda Čmuchalová a její kolegyně 

z detektivní kanceláře Holky čmuchalky o sobě 

rády prohlašují, že pro ně není žádná záhada pří-

liš záhadná a žádný problém příliš zapeklitý. Ale 

bude to platit i v případě rozmazleného pudla, 

jehož paničkou bývala slavná kalužínská cesto-

vatelka a zakladatelka tamního muzea? V rámci 

školního projektu budou Holky čmuchalky se 

svými spolužáky v Kalužínském muzeu přespávat – podaří se jim vypát-

rat, jestli je vycpaný pudlík slečny Penelopy skutečně prokletý?

POLITIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY, kolektiv autorů

K tomu, abys pochopil, jak funguje svět kolem tebe, je potřeba znát ale-

spoň základní politické principy. Politika je totiž úplně všude, i když si to 

třeba ani neuvědomuješ. Jako občan máš různá práva a povinnosti – jiná 

teď a jiná, až vyrosteš. V této knize najdeš odpovědi na otázky týkající se 

politiky: Co jsou to zákony? Co je to parlament? Co dělají králové a krá-

lovny? Kdo platí nemocnice a silnice? Můžu věřit médiím? Kdo rozhodu-

je, co je legální? Jak jednotlivé země spolupracují? Otevři knihu a přečti 

si odpovědi na otázky, které tě nejvíce zajímají.

BELETRIE
HLAS KUKAČKY

Hana Marie Körnerová

Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž 

se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá. Příběh 

o rozplétání složitých lidských vztahů táhnoucí 

se hluboko do minulosti. Začalo to už v dět-

ství jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně 

na otázky nikdo neodpověděl. V průběhu let se 

zvědavost změnila v potřebu odhalit vlastní kořeny a přijít rodinným zá-

hadám na kloub. Už dospělá Kristýna se snaží pochopit jednání svých 

nejbližších, o nichž si myslela, že je důvěrně zná.

ASHLEY BELLOVÁ

Dean Ray Koontz

Bibi Blair je divoká, vtipná a neohrožená mladá 

žena, jíž lékaři sdělili, že má jen jeden rok života. 

Její odpověď: „Uvidíme.“ Její uzdravení doktory 

ohromí. Záhadná žena přesvědčí Bibi, že důvod, 

proč unikla smrti, je, aby mohla zachránit někoho 

jiného. Někoho jménem Ashley Bell. Ale zachrá-

nit před čím a před kým? A kdo je Ashley Bell? 

A kde je? Bibiina posedlost hledáním Ashley ji 

uvrhne mezi nebezpečné lidi, číhají na ni reálné i mystické hrozby, včet-

ně bohatého a charismatického vůdce sekty.

OSTROV

Sigríður Hagalín Björnsdóttir

Výjimečně se stane něco, co stmelí celé lidstvo, 

propojí osudy všech, jako by sebou zemská při-

tažlivost trhla a svět se na okamžik zmenšil, při-

blížil, a každý jednotlivý člověk si pak pamatuje, 

kde byl, když se to událo nebo když se o tom do-

zvěděl. A někdy se svět zmenší natolik, že je z něj 

jenom jeden člověk. Jedna drobná lidská bytost 

v opuštěném zálivu. Vyčkává a sepisuje kroniku 

nedávných událostí, na něž nelze zapomenout.

Román Ostrov v sobě spojuje milostný příběh a mrazivou dystopii, v níž 

islandské dějiny postihne nečekaný obrat. Klade otázku, co lidi spojuje 

a co je rozděluje.

POPEL VE VĚTRU

Kathleen E. Woodiwiss

Nové vydání oblíbené spisovatelky románů

pro ženy.

Alaina MacGarenová přišla ve válce o rodinu, 

domov, o veškerý majetek. A navíc byla neprá-

vem obviněna z vraždy, loupeže a vyzvědačství. 

Na její dopadení vypsali Seveřané vysokou od-

měnu a Alaině nezbývá nic jiného, než se skrývat. 

V chlapeckých šatech se vydává do New Orle-

ansu, sežene si práci v nemocnici a jako chlapec 

se seznamuje se seveřanským lékařem, kapitánem Colem Latimerem.

Její nenávist k Seveřanům se od začátku odráží i ve vztahu k mladému 

lékaři. Jak ale pomalu plyne čas a Alaina má možnost pozorovat ho 

při práci, když vidí jeho smysl pro spravedlnost, její pocity se mění a ona 

si jen nerada přiznává, že se zamilovala do seveřanského důstojníka. 

V chlapeckých šatech ale může jen těžko očekávat, že její láska bude 

opětována…

NOVÉ KNIHY

d l
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OSTROV KAMÉLIÍ

Tabea Bach

Zdá se, že Sylvie dosáhla všeho, ale ve svém ži-

votě plném práce a ve zdánlivě dokonalém man-

želství přesto není šťastná. Když zdědí ostrov ka-

mélií v Bretani, dá Mnichovu sbohem. Ale Sylviin 

obchodně zdatný manžel už ostrov nabídl k pro-

deji. Proto není radno zmiňovat se v zahradním 

království kamélií o neznámé dědičce. V zajetí 

kouzla ostrova a dojatá srdečností zdejších lidí 

Sylvie svou identitu neprozradí. Když se pak zamiluje do Maëla, který 

pracuje na ostrově jako zahradník, situace se pořádně zkomplikuje…

PŘÍSAHA

Hassan Bajev

Pozoruhodné memoáry čečenského chirurga, 

očitého svědka a přímého účastníka čečensko-

-ruského konfliktu, který během války a mezivá-

lečného příměří v 90. letech ošetřoval za nepo-

psatelných podmínek nejen civilisty, ale i vojáky 

na obou stranách.

Úspěšný plastický chirurg, který po vypuknutí 

války opustil zavedenou praxi a odešel do Groz-

ného léčit zraněné civilisty, uprchlíky a vojáky z obou stran barikády, líčí 

na základě deníkových záznamů průběh čečensko -ruského konfliktu 

od jeho počátků až do chvíle, kdy požádal o azyl v USA. Protože v ne-

uvěřitelných podmínkách ošetřoval bez rozdílu jak Čečence, tak i ra-

něné Rusy, byl jako zrádce ohrožován čečenskými extremisty, zároveň 

ale ruská armáda na něho začátkem roku 2000 vydala zatykač. Než se 

mu za pomoci přátel podařilo uprchnout ze země, byl několikrát une-

sen, několikrát zatčen a hrozila mu poprava. V pamětech, které v azylu 

napsal, popisuje nejen práci válečného chirurga a celkovou atmosféru 

v okupované zemi, ale snaží se čtenáře seznámit s historií Čečny, s příči-

nami konfliktu a snaží se čtenářům přiblížit muslimské tradice své země, 

rodinný život, náboženství i kulturu. Sugestivní a otřesné svědectví pří-

mého účastníka doplňuje zasvěcený doslov Jaromíra Štětiny.

UCHEM JEHLY

Zbigniew Czendlik

Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czendlika 

vychází z oblíbeného pořadu České televize 

Uchem jehly. „Netradiční“ moderátor si zve již 

několik let na lanškrounskou faru hosty, kteří 

ve svém životě a ve své kariéře dosáhli význam-

ných úspěchů a jejichž životní zkušenosti mohou 

být inspirativním vzorem. Citlivě a s nadhledem 

kladené otázky postupně směřují k duchovnímu 

rozměru lidského života, který každý ze zpovídaných hostů nachází pře-

kvapivě i jinde, než bychom čekali.

Hosty Zbigniewa Czendlika jsou Stanislav Bernard, Lucie Bílá, Věra 

Čáslavská, Luděk Galuška, Doris Grozdanovičová, Radek Jaroš, Božena 

Jirků, Pavlína Kalousová, Helena Klímová, Josef Koutecký, Mikuláš Krou-

pa, Václav Malý, Angelika Pintířová, Jan Potměšil, Liběna Rochová, Tomáš 

Sedláček, Hana Scharffová, Robert Vano a Miroslav Verner.

KNIHOVNA

Další nové knihy najdete na webu knihovny: 

www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/

NOČNÍ SMĚNA, první díl nové série

Michael Connelly

Michael Connelly proslul jako duchovní otec 

legendárního a svébytného detektiva Harryho 

Bosche. Poté stvořil advokáta Mickeyho Hallera. 

A nyní přivádí na scénu žánru policistku Renée 

Ballardovou.

Renée je v mnohém Harrymu podobná: když 

cítí, že je právo na její straně, jde tvrdohlavě proti 

pravidlům, i kdyby tím měla sama sobě uškodit. 

Její kariéře vůbec neprospělo, že napsala stížnost na svého nadřízené-

ho – za trest byla přeřazena na noční směnu, kdy případy pouze přebírá, 

ale nikdy je nedořeší, protože ráno si je od ní převezmou kolegové.

Jednoho dne ale narazí na dva případy, se kterými se rozloučit nechce. 

V podzemní garáži byla nalezena šeredně zmlácená prostitutka, v noč-

ním klubu byla zavražděna mladá žena. Ballardové v tom cosi nehraje. 

Všechny její policajtské instinkty ožijí. A tak se rozhodne jít proti pravi-

dlům.

Navzdory rozkazům nadřízených a přáním svého parťáka se pouští 

do pátrání na vlastní pěst a brzy zjistí, že se ve svém podezření nemýlila. 

Ocitá se na skutečně tenké hraně, ale přesto je odhodlána dotáhnout 

svůj záměr do konce bez ohledu na to, kolik klacků jí nadřízení naházejí 

pod nohy.

NĚKDO BLÍZKÝ

Cara Hunter

Když osmiletá Daisy Masonová zmizí během 

oslavy z domu, inspektor Adam Fawley dobře 

ví, že v devíti případech z deseti je pachatelem 

někdo blízký. A Daisyina rodina je přinejmenším 

zvláštní – matka se při výslechu zoufale snaží 

udržet zdání normálnosti, kdežto otec je chladný 

a nepřístupný. A pak je tu Daisyin mladší bratr, 

zakřiknutý a nemluvný…

Inspektor Fawley hraje o čas a snaží se najít jakoukoli stopu, ale dívka 

jako by se propadla do země – nikdo nic neviděl, nikdo nic neví. Ale 

všichni mají na událost svůj názor a zdá se, že každý skrývá nějaké ta-

jemství.

NABARVENÉ PTÁČE

Jerzy Kosiński

Žil byl v jednom velkém polském městě malý 

kluk. Bylo mu šest let a psal se rok 1939. Vystra-

šení rodiče poslali své dítě na venkov, aby tam 

válku v nějaké náhradní rodině v bezpečí přečka-

lo. Snědý kluk s černými vlasy a tmavýma očima, 

podezřelý z toho, že je Žid nebo Rom, není však 

nikde vítán. Chlapec nikde dlouho nevydrží, je 

nucen putovat z vesnice do vesnice a chránit 

si holý život. Popisuje a vypráví, jednoduše a přímočaře, všechno, co 

vidí. Kromě toho, že je sám drasticky bit a týrán, se navíc stává svědkem 

mnoha krutostí, kterých jsou lidé s obludnou vynalézavostí schopni se 

na sobě navzájem dopouštět. Malý poutník, jako hrdina nějaké strašlivé 

pohádky, pošramocený na těle i na duši nakonec válku přežije a shledá 

se dokonce i s rodiči. O šťastném konci však nemůže být ani řeč.

i h lý ži t P i j



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 8 / květen 2019

NA SLOVÍČKO

I v tomto čísle zpravodaje vám představím pět našich 
zastupitelů. Tentokrát to bude ryze „pánská jízda“.

Prvním jezdcem je Honza Chovanec.
Kdy a jak vzniklo tvé rozhod-

nutí vstoupit do politického 

života na Horní Bečvě?

Myslím, že to byl rok 2006. 

Tehdy oslovili moji mamku, 

aby to šla zkusit, ale ona ne-

chtěla. Když jsem přišel domů, 

mamka už na mě čekala a  říká 

mi: „Honzo, já jsem něco udě-
lala“. Tak sem se trochu bál, 

co hrozného se stalo. Pak mi 

řekla, že mě napsala na kandi-

dátku místo sebe, ale prý až ně-

kam dozadu, takže mám být v klidu, že se tam určitě nedostanu 

(smích). No a od té doby jsem s jednou pauzou v zastupitelstvu.

Každý z vás vnáší do zastupitelstva trochu svého života.

Jak to máš ty? Jinými slovy, co je v zastupitelstvu tvá parketa?

Jsem člen cestovní komise, podílím se na chodu webových 

stránek obce a starám se o facebook. V současné době se chys-

tá větší turistická brožura (průvodce) o  Horní Bečvě, kde jsem 

vymyslel nějaké neznačené turistické okruhy. Všechny jsou 

i na webu Horní Bečvy. Průvodce by měl vyjít v nejbližší době, 

takže pokud by měl někdo zájem, bude k dostání v infocentru.

Zabrousíme tedy na téma turismus. Já vím, že ty sám jsi

vášnivý turista a sportovec. Je něco, co bys tu ještě rád viděl?

Mým takovým cílem je na Bečvě vytvořit trasy pro rodiny s dětmi.

Jaká je tvá vidina Bečvy?

Já bych chtěl, aby Horní Bečva byla stále kvalitním místem 

pro život. Co se týká turistického ruchu, tak myslím, že je ještě co 

vylepšovat. Rozhodně preferuji, aby turismus na Bečvě nevytla-

čil rodáky, nebo stálé obyvatele nějakými velkými, komerčními 

stavbami.

Tvoje srdcovka (místo) na Bečvě?

Já úplně miluju Benešky.

Druhým v pořadí je pan Radek Malina.
Nejprve bych vás poprosila o krátké představení pro čtenáře 

zpravodaje.

Jsem rodák z Horní Bečvy - Kněhyň. Po absolvování devítiletky 

jsem šel na odborné učiliště do Hranic. Po vyučení jsem začal 

pracovat ve Valašském Meziříčí ve fi rmě, která se zabývala výro-

bou kotlů. Od toho jsem se dostal k „topenařině“, ve které jsem 

v roce 1994 začal podnikat. Od roku 2011 pracuji ve fi rmě Sigma 

pumpy Hranice.

Kde se u vás zrodila myšlenka vstoupit do politického života 

na Horní Bečvě?

Mým prvním impulsem bylo vyřizování stavebního povolení 

cca před 15 lety. Už tehdy jsme narazili na to, že obec např. ne-

měla územní plán. Když jsem běhal po všech možných úřadech, 

tak jsem si řekl, že bych se chtěl 

aktivně zapojit do veřejného 

dění na Horní Bečvě. Kandido-

val jsem poprvé v  roce 2011 

za Nezávislé. Další volební ob-

dobí jsem nekandidoval a v mi-

nulém roce jsem se rozhodl 

do politického života vrátit.

Máte v zastupitelstvu 

nějakou funkci? Odráží se 

vaše povolání, či koníčky 

v práci zastupitele?

Jsem členem fi nančního výboru, kdy takovou hlavní věcí je 

samozřejmě rozpočet obce na daný rok. Dále máme na starosti 

např. poplatky stánkařů, poplatky rekreačních zařízení a další.

Mým velkým koníčkem, nebo vášní je cestování karavanem 

a proto mám teď velkou radost, že se řeší rekonstrukce kempu 

na Horní Bečvě. Mám sice osobně jisté výhrady k přednesenému 

návrhu, ale uvidíme, jak vše dopadne.

Jak byste rád viděl Bečvu v budoucnu?

To je dost složitá otázka. Horní Bečva je krásná, máme zde pěk-

nou přírodu, které bychom si měli vážit. Byl bych rád, kdyby se 

Horní Bečva rozvíjela, ale s rozumem.

Máte na Horní Bečvě své oblíbené místo?

Asi nedokážu vybrat jen jedno nejoblíbenější. Každopádně 

mezi mé srdcové záležitosti patří přehrada, když tam nikdo není 

(smích). Mám na ni své osobní vzpomínky z dětství, kdy nás tam 

brával dědeček na ryby.

Třetím mužem v mém pomyslném
„maratonu rozhovorů“ je pan Pavel Mužátko.

Nejprve bych vás poprosila 

o krátké představení 

pro čtenáře.

Na Horní Bečvu jsem se pře-

stěhoval v roce 1997. Od tohoto 

roku pracuji ve Valašském Me-

ziříčí v  pražírně kávy „Dadák“ 
převážně na fi nančním oddě-

lení. Jsem zde velmi spokoje-

ný. Horní Bečva mi připomíná 

Vysočinu (oblast Nového Města 

na Moravě), odkud pocházím.

Vy patříte bezesporu ke zkušeným stálicím našeho

zastupitelstva, vzpomenete si ještě, jak u vás vznikl nápad 

vstoupit do veřejného života na Horní Bečvě?

V roce 2002 jsem byl osloven představiteli místní organizace 

KDU -ČSL, abych kandidoval jako nezávislý na jejich kandidátce. 

Nabídka mne zaujala, jako možnost ovlivnění věcí veřejných. 

Od prvopočátku se zaměřuji na fi nanční oblast a  mým cílem 

je „levná“ obec, kde většina obdržených fi nančních prostředků 

(v  roce 2018 to bylo 40 milionů Kč, bez dotací) putuje k obča-

nům obce a neskončí v administrativě obce, nebo v předraže-

ných projektech.
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Jak byste zhodnotil uplynulé roky, kdy působíte v zastupitel-

stvu, příp. v radě? Co by vás do budoucna potěšilo?

V posledních letech významně vzrostly jak fi nanční příspěvky 

od státu, tak možnosti získání dotací z  EU. Jsem rád, že i  naše 

obec využila těchto příležitostí ke svému rozvoji, hlavně v  po-

sledních letech.

Co by vás do budoucna na Horní Bečvě potěšilo?

Mne by např. potěšilo, pokud by navýšené příjmy obce byly 

částečně využity ke snížení poplatků placených všemi občany.

Co vás nyní v zastupitelstvu čeká?

Věřím, že rozhodnutí, která povedou k  dalšímu rozvoji obce 

v souladu s představou většiny občanů.

Pracujete v pražírně kávy (i když ve fi nanční sféře), 

patříte mezi milovníky kávy? Jaké kávě dáte přednost? 

Vaše oblíbená kavárna?

Rád zkouším nové trendy konzumace kávy, s kterými přichází 

naše vývojové oddělení. Jinak piji kávu především jako „součást“ 
rodinných setkání s ostatními. Upřednostňuji rozpustnou kávu. 

Co se týká kaváren, líbí se mi atmosféra kavárny „Tucan cafe“ 

ve Valašském Meziříčí.

Jako čtvrtý v pořadí přijal mé pozvání Stanislav Ondruch.
Ty patříš mezi „nováčky“ 

v zastupitelstvu na Horní Bečvě.

Kdy a jak vznikla myšlenka, 

že půjdeš kandidovat?

Ta myšlenka nebyla zpočát-

ku tak úplně moje. Já jsem měl 

vlastně jen doplnit kandidátku 

KDU -ČSL a  nakonec to dopad-

lo, tak jak to dopadlo (smích). 
Osobně mě velmi překvapilo, 

zároveň i potěšilo, že jsem dostal tolik hlasů.

Jaké je tvé zaměření, nebo tvá funkce v zastupitelstvu?

Nemám přímo nějakou funkci. Tím že pracuji ve službách Hor-

ní Bečvy, jako vodohospodář, mám bezprostřední kontakt s ob-

čany a tak i s jejich problémy, které je trápí. V zastupitelstvu se 

pak snažím na tyto věci upozornit.

Dovolím si odbočit od samotného zastupitelstva a ráda bych 

zabrousila na téma voda na Horní Bečvě. Letošní zima byla 

bohatá na sníh, odrazilo se to i v množství vody?

To je sice pravda, letošní zima byla opravdu po dlouhé době 

vydatná na sněhové srážky, ale přesto ta situace na Horní Bečvě 

není úplně dobrá. Hladiny ve studničních vodách se mírně zpra-

vily, co se týká hlubinných vrtů a vod, tam je to stále dost špatné. 

Takových zim bychom potřebovali nejméně pět a to nemluvím 

o nynějších teplých jarních měsících. Za celý duben, téměř ne-

pršelo, navíc často fouká, takže ta povrchová voda je vlastně 

pryč. To ale myslím všichni pozorují na svých zahrádkách. Tímto 

bych rád naše občany poprosil, ať se snaží vodou opravdu šetřit. 

Voda je náš život a nemáme jí bohužel nazbyt. Stačí např. chytat 

dešťovku (pokud tedy prší (smích)) a tu pak použít na zalévání, 

na mytí aut atd. Nyní se v novostavbách, nebo při rekonstrukcích 

dělají dva rozvody vody. Vodou užitkovou splachujete a pitnou 

používáte na vaření. Dají se vyřídit i dotace. Ta situace je bohužel 

dlouhodobě špatná. Nechci být špatným prorokem, ale už nyní 

je to s vodou horší, než minulý rok, to je teprve začátek května.

Ty jako, bečvanský patriot, srdcař, sportovec, 

co bys popřál Horní Bečvě do budoucna?

Já bych jí popřál, aby pořád zůstala valašskou, horskou vesni-

cí. Byl bych rád, kdyby se dál rozvíjela a využila svůj potencio-

nál v turismu. Lidé, kteří tady přijedou, aby se sem rádi vraceli. 

Nechtěl bych ale vytvářet stále nové a  nové komerční atrakce 

pro turisty. Dále bych byl rád, kdyby tady zůstávali mladí lidé, 

protože myslím, že Horní Bečva je krásné místo pro život.

Posledním mužem, který uzavírá pětici je Martin Polách.
Nejprve bych tě poprosila o krát-

ké představení pro čtenáře.

Jsem rodák z Horní Bečvy, bě-

hem studií pedagogické fakulty 

(obor biologie, ochrana život-

ního prostředí a  geologie) jsem 

pobýval v  Olomouci. Po návra-

tu na Horní Bečvu jsem začal 

učit na základní škole na Bečvě, 

ale Dolní.

Kdy a jak vznikl první impuls, promlouvat do politiky

na Horní Bečvě?

Když na Horní Bečvě vznikla tehdy nová strana nezávislých, 

oslovili mě její představitelé, jestli bych také nechtěl kandidovat. 

Usoudil, jsem, že by si už Horní Bečva zasloužila změnu a něja-

ký nový impuls. Tehdy nezávislí získali natolik velký počet hlasů, 

že jsme se stali spolu s ČSSD dominující stranou. I když komunál-

ní politika není úplně o stranách, ale myslím, že všichni „kopou“ 
za celou obec. Když byste se podívali na jednotlivé programy 

stran, jsou si velmi podobné. Já jsem upřímně nečekal tolik hla-

sů, ale rozhodně jsem za ně velmi rád. Člověk se dostane k věcem 

z druhé strany a jen nadávat a nedělat nic pro změnu jsem nechtěl.

Kromě zastupitelstva, působíš i jako radní obce. Jak dlouho?

Ano, hned po mé první kandidatuře jsem byl zvolen i jako rad-

ní. Samozřejmě jsem tehdy ještě netušil, co vše to bude obnášet, 

akorát mi všichni říkali, že to bude časově náročné. Což je tedy 

pravda (smích). Rada se schází tak jednou za 14 dní, max. jednou 

za tři týdny. V podzimních volbách jsem byl zvolen opakovaně.

Jaký je tvůj pohled na volnočasové vyžití

pro děti a mladé na Horní Bečvě?

Myslím, že za poslední roky se tato oblast dost radikálně změ-

nila. Vznikla tu spousta volnočasových, veřejně dostupných hřišť. 

Mám radost, že se našli lidé, kteří vedou děti ke sportu, ať už 

jako vedoucí různých kroužků, nebo samotní rodiče. Mám pocit, 

že pokud něco děti, nebo mladé lidi baví, tak na Horní Bečvě mají 

možnost se v tom rozvíjet. Spousta kroužků je zde i pod záštitou 

ZŠ. Takže mám pocit, že kdo chce, své vyžití si na Bečvě najde.

Jak rád dobíjíš energii ve volném čase?

V poslední době se dost věnuji turistice, rád vyrážím do přírody. 

Přiznávám, že se na to divám dost i z oboru mého studia. Mnoh-

dy mě hodně mrzí, jak se někteří lidé dokáží chovat k  přírodě. 

Nevyhledávám ale přeplněné kopce, kde si člověk připadá jak 

na „Václaváku“. /TB/
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Lípy svobody
Vznik Československé republiky byl před sto lety našimi předky 

vnímán jako jeden z nejvýznačnějších a nejslavnějších milníků našich 

dějin. K oslavě a na počest této události se začaly v každé obci a v kaž-

dém městě hned v r. 1918 a pak hlavně na jaře 1919 vysazovat pamět-

ní stromy. Měly se stát živými svědky tohoto momentu naší historie 

a jako živé památníky měly příštím generacím symbolicky připomínat 

naše národní dějiny, dosaženou svobodu a demokracii. Jako stromy 

svobody nebo republiky byly zpravidla vysazovány lípy, protože tato 

dřevina byla už od r. 1848 ofi ciálním národním symbolem.

Výsadba lip na Prostřední Bečvě a na Hutisku.

Než byly lípy vysazeny i na Horní Bečvě, v jejím nejbližším soused-

ství se slavnostní výsadby pamětních stromů uskutečnily o  několik 

dnů dříve: na Velikonoční pondělí 21. dubna 1919 sázeli lípu na Pro-

střední Bečvě na prostranství u  silnice pod objektem adaptovaným 

pak během 20. let na hotel Bečva. Ve stejný den vysadili na Hutisku 

javor věnovaný legionářům, jasan prezidentu Wilsonovi a tři lípy: Hu-

sovu, Komenského a Masarykovu. Na Prostřední Bečvě byla další lípa 

vysazena 1. května 1919 u školy v Kněhyních, kde se slavnosti zúčast-

nili se svými rodiči i žáci z nedaleké hornobečvanské obecné jedno-

třídky Na Kozulách v údolí Kněhyňky.

Slavnost sázení lip svobody na Horní Bečvě 1. května 1919.

Hornobečvanské obecní zastupitelstvo se usneslo vysadit čtyři lípy 

svobody na oslavu získání čsl. státní samostatnosti až na svém zase-

dání 27. dubna 1919. Místo k jejich výsadbě bylo vybráno u Kantora 

na kopečku při cestě do Hlubokého, kde se občané sešli pod širým 

nebem k  veřejné oslavě vyhlášeného čsl.  státu už v  listopadu  1918. 

Termín slavnosti příležitostně ustanovili na svátek 1. máje, který tehdy 

ještě byl vnímán více v národním duchu a až záhy během 20. let začal 

v Československé republice nabývat konfl iktního charakteru.

Od obecné školy U  kostela vyšel seřazený průvod školní mládeže 

a v jeho čele jeli na koních krojovaní Valaši. Za dětmi kráčeli ostatní ob-

čané nejen z Horní Bečvy, ale zúčastnili se též mnozí z Prostřední Beč-

vy a z Hutiska. Došli na návrší nad kostelem na připravené místo. Bylo 

příznačné, že slavnostních proslovů se ujali nejpokrokovější horno-

bečvanští učitelé pocházející z Čech: řídící učitel z mečůvské školy Ka-

rel Tomášek a správce pasecké školy Rudolf Měkota starší. Měkota prý 

promlouval temperamentně a  s  vervou o  dobyté svobodě, apeloval 

na udržení a zachování těžce nabyté samostatnosti až do těch „hrdel 

a statků“. Po přednesu básní žáky vystoupil smíšený sbor divadelního 

pěveckého kroužku, založeného v r. 1913, který pod říznou taktovkou 

učitele obecné školy U kostela Josefa Lopoura zazpíval několik písní 

a českou národní hymnu. Lípy zasadili přítomní legionáři, kteří se už 

vrátili domů z Itálie a Francie. Tehdejší starosta Čeněk Malina vřele po-

děkoval všem účastníkům a lípy svobody převzal pod ochranu obce 

se slovy: „Kéž rostou a mohutní, aby, až nikoho z nás již zde nebude, 

hlásaly potomkům našim, že je s úctou sázeli ti, kteří přečkavše hrůzy 

světové vojny, těšili se ze svého osvobození.“ Věnceslav Vokurka, který 

o události referoval ve svém týdeníku Lubina, vydávaném v Bacově na 

Prostřední Bečvě, nadto poznamenal, že pan starosta zasluhuje chválu 

též za to, že nepřipustil, aby vydařená slavnost byla zakončena obvyk-

lou taneční veselicí.

Soukromě vysazené lípy svobody.

Nejen obce, ale i  jednotliví občané poblíž svých domů vysazovali 

lípy na pamět světodějné události vzniku čsl.  státu. Na Horní Bečvě 

víme o dvou případech a bude cennou informací, pokud někdo slyšel 

o  dalších. Ještě před hornobečvanskou slavností sázení lip svobody 

zasadil v  dubnu 1919 bývalý starosta Horní Bečvy František Malina 

(1853-1945) na svém pozemku poblíž někdejšího fojtství po stranách 

kříže, který nechali v  r.  1865 postavit jeho rodiče, dvě lípy svobody 

pojmenované Masarykova a  Wilsonova k  uctění československého 

a amerického prezidenta za jejich zásluhy o čsl. stát. Nepochybně to 

bylo i  výrazem vděčnosti, že jeho oba synové odeslaní na východní 

frontu přežili světovou válku. Stalo se tak za přítomnosti jeho rodiny 

a  domácí chasy z  jeho hospodářství, přátel a  hostů, kteří přijeli též 

z Hutiska a Solance na ověnčeném čtyřspřežním voze.

Patrně později zasadil také lípu svobody v Kněhyních Pod Bukovina-

mi při své chalupě č. p. 468 Michal Bártek (1894-1968), účastník čsl. le-

gie v Itálii, který byl demobilizován v březnu 1921.

Ondřej Kantor (1882-1955).

Výsadbu čtyř lipek svobody umožnil na svém pozemku nad jeho 

usedlostí č. p. 396 Na Košařiskách rolník Ondřej Kantor. Byl sečtělým 

a mezi občany oblíbeným člověkem, za 1. čsl. republiky členem větši-

ny místních spolků a organizací. První obecní volby v r. 1919 ho vynes-

ly na pozici prvního náměstka starosty, ale už za dva měsíce z funkce 

odstoupil. A podobně když byl po čtvrtých obecních volbách v r. 1931 

dokonce zvolen starostou, po roce na svou funkci rezignoval, protože 

jak uvedl, byl zklamán ve svých nadějích a jeho práce mu byla občany 

znechucena.

Už v  r. 1925 se rozhodl zřídit Tělocvičné jednotě Sokol na své po-

zemkové parcele č. 5212/1, na níž lípy svobody rostou dodnes, služeb-

nostní právo, které vymezil tímto způsobem: Sokol nebo společnost 

jím zmocněná smí pořádat tábory lidu, schůze a  shromáždění jaké-

hokoliv druhu u  lipek svobody, rostoucích na onom pozemku, a  to 

na prostranství směrem k lesu. Sokol má uprostřed prostranství mezi 

lipami postavit pamětní mohylu nebo památník. V případě, že by lípy 

byly poškozeny nebo zlomeny, má Sokol právo zasadit nové stromy, 

přičemž mu připadne dřevo z odklizených původních stromů. Lípy vy-

sazené na onom pozemku jako památné stromy není oprávněn vyká-

cet ani majitel pozemku, ani Sokol. Právo bylo zaneseno k nemovitosti 

v knihovní vložce č. 655.

Veřejná shromáždění u lipek svobody.

Služebnostní právo u lipek svobody Ondřej Kantor zřejmě vyhradil 

Sokolu nejen proto, že sám byl jeho členem, ale především že před-

stavoval nepolitickou organizaci, s níž od jejího počátku byla spojena 

nejen tělovýchova, ale i  posilování kulturních a  morálních hodnot, 

vlastenectví a národní hrdosti. Navíc od r. 1920 byl v obci Sokol jedi-

ným, kdo každoročně pořádal oslavy výročí čsl. státní samostatnosti. 

A Sokol se skutečně stal garantem, aby prostor u lipek, které byly sym-

bolem národního osvobození, svobody a demokracie, nebyl zneužit 

představiteli politických stran, směřujících proti těmto hodnotám. Do-

kladem toho byla událost hned následujícího r. 1926, kdy bečvanští 

Ve výřezu z pohlednice, která přibližuje stav jádra obce v r. 1939, 

jsou patrné tehdy 20leté lipky svobody (1), Hluboký s místem V Jezerkách (2 )

a usedlost Ondřeje Kantora Na Košařiskách (3).
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50 let od úmrtí nejstarší

občanky Československa,

paní Marie Bernátkové

roz. Macurové (1857-1969)
Letošního 4.  května si připomeneme 50. výročí úmrtí nejstarší 

občanky České republiky, resp. Československa, paní Marie Bernát-

kové roz. Macurové (1857-1969) z Horní Bečvy, která završila svou 

pozemskou pouť coby klientka tehdejšího domova důchodců v bý-

valém zašovském klášteře.

Rekord paní Marie Bernátkové, absolutně nejstarší občanky 

naší země, která se na území dnešní ČR narodila i zemřela, nebyl 

i po 50-ti létech doposud překonán! Dle Wikipedie se sice vyššího 

věku dožily ještě dvě ženy, a to chýnovská rodačka Marie Míková 

(1882-1994) a  děčínská rodačka Edith Helena Kaufmannová roz. 

Popperová (1903-2015). Nicméně obě nezemřely coby občanky 

České republiky. Paní Míková žila ve Vídni (a je považována za nej-

starší občanku Rakouska), paní Kaufmannová ve Velké Británii. Před 

4 lety zemřelá paní Vlastimila Češková (1905-2015) z  jarcovského 

mlýna je v pomyslném žebříčku českých dlouhověkých občanů se 

svými necelými 110 lety až na 7., resp. 4. místě.

Pojďme si, prosím, připomenout jeden (ne)obyčejný život paní 

Marie Bernátkové, jež se v roce 1960 stala nejstarší občankou okre-

su Vsetín (ve svých 103 letech), v  roce 1964 nejstarší občankou 

Moravy (107) a v roce 1965 nejstarší občankou ČSSR (108). Dokon-

ce je držitelkou světového prvenství, kdy v období od 16. 6. 1968 

do 4. 5. 1969 byla dle Světové gerontologické organizace nejstar-

ším ofi ciálně ověřeným žijícím člověkem na světě (111)…

 

22. 10. 1964: oslava 107. narozenin nejstarší občanky ČSSR 

paní Marie Bernátkové (1857-1969) (zdroj: SOkA Vsetín)

Paní Marie Bernátková roz. Macurová se narodila dne 22. 10. 1857 

v  Čeladné č.  p.28 jako nejstarší dítě v  rodině místního kováře Ji-

řího Macury (*16.  4.  1834) a  jeho o  10  let starší ženy Johany roz. 

Pajurkové (*18.  3.  1825). Vdala se na svou dobu poměrně pozdě 

(v 25 letech), dne 7. 11. 1882 na Horní Bečvě za Františka Bernát-

ka (*27.  11.  1857 Horní Bečva, +10.  9.  1904 Horní Bečva), podru-

ha a pozdějšího chalupníka v č. p.194 tamtéž. V manželství se jim 

narodilo 8 dětí, přičemž jen tři děti se dožily dospělosti. Příčinou 

úmrtí dětí byl kašel, psotník, vrozená slabost, střevní katar a záškrt: 

Jan (*14.  5.  1887+3.  1.  1889), Anežka (*29.  8.  1892+19.  1.  1895), 

komunisté, vesměs ostravští dělníci, hodlali u lipek svo-

body na 1. máje uspořádat protestní tábor lidu, aniž by 

předem Sokol požádali o dovolení. Sokolové však zasáh-

li a komunistům místo k protistátní demonstraci nepro-

půjčili. Jejich tábor lidu se musel odbývat jinde.

Tábory lidu u lipek však pořádaly ostatní politické stra-

ny a k výročí upálení mistra Jana Husa 6. července tu bý-

valo svoláváno shromáždění s  kulturně -společenským 

programem. Do národního nadšení té doby umožňují 

též nahlédnout první bohoslužby Československé círk-

ve na Horní Bečvě uspořádané přímo u  lipek svobody. 

Církev československá v nové republice vznikla v r. 1920 

odštěpením od římskokatolické církve a získala své čle-

ny i na Horní Bečvě. Bohoslužeb se tehdy 23. srpna 1925 

zúčastnilo až 800 lidí. Mezi lipami byl postaven prostý 

husitský oltář, bohatě ozdobený kvítím, uprostřed s ob-

razem Jana Husa v  plamenech, byly tu vyvěšené dvě 

slovanské vlajky, nad rozcestím do Hlubokého byla 

postavena slavobrána s obrazy Jana Husa a  Jana Žižky 

a uprostřed obrazů kalich s nápisem Pravda vítězí. Boho-

služby doprovázel na harmonice první hornobečvanský 

obvodní lékař MUDr.  Přecechtěl a  byla zpívána známá 

kostelní píseň Ejhle, oltář. Bohoslužby zakončili českou 

a slovenskou hymnou.

Kromě návrší s lipkami svobody se ve 20. letech začalo 

k  veřejným shromážděním využívat také blízké, ale od 

centra obce už odlehlejší místo V Jezerkách. Při pravém 

břehu potoka Hluboký pod Chovancovským grúněm se 

pod lávkou ve velké zátočině potoka patrně dříve nachá-

zely vodní jezírka, z nichž byl zbudován rybníček, a při-

lehlá rovinka v nivě potoka skýtala ideální přírodní pro-

stor. Že byl už tehdy hojně využíván, naznačuje v únoru 

1927 přijaté rozhodnutí obecní rady, podle kterého už 

nehodlala politickým stranám nadále povolovat konání 

táborů lidu v  trhovišti před kostelem, protože obvyklé 

místo pro ně je „U  Lipek“ a „V  Jezerkách“. Např.  Sokol 

V  Jezerkách v  meziválečných letech každoročně v  létě 

uspořádal veřejné cvičení. Od poválečných let prostor 

u lipek svobody s jeho travnatou plochou a pak s dřevě-

ným pódiem znovu ožil a jak mnozí pamětníci uvádějí, 

do 60. let se tu v létě nejčastěji pořádaly výlety s taneční 

zábavou.

Závěrem.

Komunistický režim nebyl k pamětním stromům svo-

body přívětivý. Zůstaly v  tichosti zachovány, ale jejich 

velice silný kulturně -historický význam leckde upadl 

v zapomenutí. Za svobodných poměrů ovšem výsadba 

jubilejních stromů pokračovala dál zpravidla při kula-

tých výročích v letech 1928, 1968, 1998 a 2008. Podobně 

i na Horní Bečvě obec u obecního úřadu 28. října 2010 

zasadila strom míru a  Zdeněk Kaminski vysadil 28.  říj-

na 2018 dva stromy svobody Na Zubčeně při č. p. 966. 

Všechny uvedené stoleté pamětní lípy z  Horní Bečvy, 

i  když nevykazují zcela uspokojivý stav, dosud na mís-

tech stojí. Dnes o  jejich poselství málokdo ví a  přitom 

by se o nich mělo vědět. Zaslouží si pozornost, respekt 

a ochranu.  Karel J. Malina
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Josef (*27. 1. 1895+28. 1. 1897), Františka (*3. 1. 1900+22. 4. 1909) 

a Anežka (*9. 3. 1904+22. 4. 1904). Manželé do dospělosti vy-

chovali tři děti: nejstarší Marie (*7. 5. 1883+15. 1. 1961) se v roce 

1906 provdala za Ondřeje Červeného (*3. 10. 1883+27. 2. 1934), 

½ pasekáře v  Horní Bečvě č.  p. 236. Druhorozená Anna 

(*9. 7. 1885+ante 1960) odešla v mládí do služby na Frýdecko 

a nejmladší syn Josef (*21. 10. 1897+8. 2. 1981) se v roce 1924 

oženil do nedalekého Frýdlantu n. O. Rodina do roku 1904 žila 

na pasekách v usedlosti č. p. 194. Byla velice chudá, dle sčítací-

ho operátu (1901) vlastnila pouhé 3 slepice, živili se coby lesní 

dělníci. Muž František umírá v roce 1904 po 22-letech trvajícím 

manželství ve věku 47 let na zapálení ledvin. Brzy po smrti své-

ho muže se v roce 1906 49letá vdova stěhuje i se svými dětmi 

do domácnosti čerstvě provdané nejstarší dcery Marie Červené 

(1883-1961) na Horní Bečvě č. p. 241, v jejíž rodině prožila vět-

ší část svého požehnaného života. Zde pomáhala v hospodář-

ství a s výchovou jejich 6 dětí. Později pracovala jako pokojská 

na horské chatě Martinák, sezónně si přivydělávala sběrem les-

ních plodů. Mimochodem nejmladší vnuk Karel Červený oslaví 

koncem letošního roku 100 let života. Jak vidno, v jeho případě 

se jablko nezakutálelo daleko od stromu…

Dle kroniky obce Horní Bečvy a především ze vzpomínek po-

tomků měla Marie Bernátková (1857-1969) těžký život, často 

neměla svým dětem dát co jíst. Rodina i sousedé ji charakteri-

zují coby tichého, klidného, veselého a především pracovitého 

člověka. Zajímavostí je, že za svůj život nikdy nenavštívila lékaře.

Oslavy paní Bernátkové se od roku 1958 setkávaly se zájmem 

domovské obce, od roku 1960 i se zájmem médií (ČRo a ČT Ost-

rava, místní, později i celostátní tiskoviny). Díky této skutečnos-

ti se můžeme v  kronice obce Horní Bečvy (1958) dočíst, že je 

oslavenkyně v době oslavy svých 101. narozenin připomínána 

jako stále velice čilá, v létě spávala i přes svůj pokročilý věk na 

půdě na zemi a vycházela běžně do lesa na roští. Je zajímavé, 

že až do roku 1960 probíhaly oslavy stařenky Bernátkové v čer-

venci, neboť ofi ciální datum jejího narození bylo stanoveno na 

22.  7.  1858. Teprve po úředním prověření matričních zápisů 

křestních matrik v opavském Zemském archivu bylo zjištěno, že 

skutečné datum jejího narození bylo 22. 10. 1857. V roce 1961 

se tak ofi ciální oslava uskutečnila až v  říjnu a oslavenkyně tak 

ve svém životním kalendáři „poskočila“ na cifru 104. let… Na-

příklad v roce 1960 list Naše Valašsko uvádí, že se oslavenkyně 

dožila 21 pravnoučat a  4 prapravnoučat (nejstaršímu vnukovi 

bylo tehdy 55  let). Stařenka byla v  plném životním optimis-

mu a  v  plné duševní i  tělesné svěžesti, paměť ji plně sloužila. 

Ve svých 103 letech stále pracovala – okopávala zemáky, chodi-

la sama na trávu, a den před svými oslavami se vypravila do lesa 

na hřiby, neboť dle jejich vlastních slov dostala chuť na pěkně 

peprnou houbovou máčku… Na svých veřejných oslavách si 

ještě ve svých 105 letech zvesela zanotovala své oblíbené pís-

ničky. Ostatně v plné svěžesti je popisována periodiky i kroni-

kou obce ještě i v roce 1965 (108). Čtyři roky po smrti své dce-

ry Marie (+1961) se dne 20. 12. 1965 paní Bernátková stěhuje 

po téměř 60 letech svého života z  domu na Horní Bečvě 

č. p. 241, do domova důchodců v Zašové, který se nacházel v are-

álu bývalého Ústavu sv.  Josefa (dříve kláštera trinitářů) a  kde 

prožila svá poslední 3 a ½ léta života. V přihlašovacím formuláři 

je uvedena poznámka, že se paní Bernátková nebyla již schop-

na podepsat, nicméně i zde se těšila poměrně dobrému zdraví. 

Na její pobyt v  Zašové si někteří občané dodnes vzpomínají. 

Jedna z jejich ošetřujících řeholních školských sester kongrega-

ce de Notre Dame, které se tehdy o klienty zdejšího domova sta-

raly, dnes více než třiadevadesátiletá Sestra Marcela Obrdlíková, 

vzpomíná, že paní Bernátková byla mezi personálem i  klienty 

oblíbena, ač se ráda chlubila příběhy z mládí, jak byla nejrych-

lejší a nejhbitější ze všech, ale tuto „slabůstku“ ji všichni s láskou 

promíjeli. Vyznačovala se i velkou chutí k jídlu, avšak s ohledem 

ke svému věku samozřejmě toho mnoho nezkonzumovala. 

V den oslav jejich 110. narozenin je dne 22. 10. 1967 v novi-

nách zaznamenáno, že paní Bernátková se stále těší dobrému 

zdraví a stařenka si přála na světě pobýt další léta života. Když 

byla jedním z  reportérů dotázána na její recept na dlouhově-

kost, bez přemýšlení odpověděla: „Hodně pracovat a málo jíst“! 

Tato životní moudrost je ostatně univerzálně platná do dneš-

ních dnů… O rok později, při oslavě 111. narozenin, se již sta-

řenka začíná uzavírat do „svého“ světa vzpomínek, dle redakto-

ra časopisu Naše Valašsko byla již zesláblá, nesloužil ji zrak ani 

sluch. Avšak chvilku na zazpívání některé z  jejich oblíbených 

písniček si čas vždy našla, dokonce i se zajucháním si, jako kdysi 

v mládí při muzice…

Paní Marie Bernátková zemřela přesně před padesáti lety, 

dne 4. 5. 1969 v Zašové, ve spánku v požehnaném věku 111 let 

a 194 dní. Příčina úmrtí je uvedena arterioskleróza (arterioscle-

rosis universalis). Její rekord nejstarší občanky naší země nebyl 

do dnešního dne překonán, tedy přesně po 50  let! O dva dny 

později byla uložena do rodinného hrobu na Horní Bečvě. Cha-

lupa na Horní Bečvě č. p.241, kde prožila posledních 60 let své-

ho života, jako němý svědek dávno minulých časů a pamětník 

jednoho (ne)obyčejného lidského příběhu, stále ještě stojí…

22. 03. 2019: Dům na Horní Bečvě č. p.241 (dnes bohužel 

již ve značně zchátralém stavu), který v letech 1906-1965 obývala 

paní Marie Bernátková (1857-1969) (foto autor)

Zdroje:

1)  Seznam nejstarších obyvatel Česka, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam nejstarších obyvatel Česka 

2) http://gerontology.wikia.com/wiki/Marie_Bernatkova 

3)  Státní oblastní archiv v Opavě: křestní, oddací a úmrtní matriky obce 

Čeladné a Horní Bečvy (18501950), http://digi.archives.cz 

4) http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1969/5/6/2.png 

5)  Státní okresní archiv Vsetín: fotoarchiv a archiv periodika Naše Valašsko 

(1957-1969), Obecní kronika obce Horní Bečva (1951-1970), 

Obecní kronika obce Zašové (1963-1985), Sčítací operáty obyvatel obce 

Horní Bečvy (1890-1921). 

6)  Osobní vzpomínky pana Karla Červeného, paní Marcely Obrdlíkové, 

pana Josefa Krupy a dalších osob, jimž tímto velice děkuji. 

Mé poděkování patří taktéž pracovníkům SOkA Vsetín, Obce Horní 

Bečva a Obce Zašová za pomocnou ruku.

 Zpracoval: Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D., 

ve Veselé-Zašové, 16.04.2019
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               na podporu opravy varhan 

v kostele sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě

Neděle 2. června 2019 v 16 hodin

• Jan Bernátek - varhany  •  Hana Bernátková - zpěv

• Chrámový pěvecký sbor Rožnov p/R pod vedením paní Aleny Blinkové

• Žesťový kvintet J. Blinky

Nejstarší zprávy o varhanách na Horní Bečvě pocházejí z r. 1792, 

kdy byl postaven varhanní nástroj I/10 (tj. jeden manuál s desíti rejstříky) 

frýdeckým varhanářem Františkem Horčičkou ml. 

Nástroj byl v r. 1842 opraven novojičínským varhanářem Janem 

Neusserem. Zajímavostí je, že v r. 1917 byl uchráněn válečných rekvizic.  

V r. 1933 byly do původní varhanní skříně postaveny nové varhany 

krnovskou fi rmou RIEGER, měly celkem 11 rejstříků (5+5+1); 

podobný nástroj z r. 1934 – konstrukčně i dispozičně stojí např. v kostele 

sv. Kateřiny v Olomouci. 

Naposledy byly varhany opraveny, předisponovány a rozšířeny Josefem 

Stavinohou v letech 1980-81 za duchovního správce mons. E. Pepříka. 

Byly použity díly kvalitních romantických varhan K. Neussera z Konice 

(II/13) z r. 1881. Současný nástroj má 22 rejstříků (8+8+6). 

Po téměř čtyřiceti letech se projevily závady a ukázalo se, že je potřeba 

větších oprav. První návrh odborníka/organologa po přezkoumání 

byl na vybudování nových varhan. Tato akce by se při hrubém odhadu 

pohybovala okolo 8 milionu Kč. Nakonec se přistoupilo k jinému řešení, 

ke generální opravě, která je vykalkulovaná cca na 800 tis. Kč.

V současné době je již vybráno cca 300 tis. Kč
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UDÁLO SE

Bohatý jarní program v mateřské škole
Na konci měsíce března zavítalo do naší školky divadlo MARINGOTKA. 

Tentokrát s  programem „KROKOVÁNÍ“. Pod tímto názvem byla dětem 

ukázána „HEJNÉHO METODA“, která jim doposud neznámou formou 

přibližuje předmatematické představy.

Děti ze třídy MEDVÍDKŮ si pod vedením paní učitelky Kateřiny nacvičily 

pro ostatní kamarády ze školky pohádku „O ZTRACENÉM SLUNÍČKU“. Paní 

uč. Kateřina bydlela nějaký čas v Austrálii a z tohoto světadílu si přivezla 

nejen zážitky, ale také dechový hudební nástroj australských domorodců 

didgeridoo, který v této pohádce všem předvedla a na nástroj i zahrála .

Na krátký okamžik jsme se všichni „ocitli“ ve světě australských zvířat, 

domorodců a hřejivého tepla sluníčka… v této atmosféře se nám všem 

moc líbilo.

Začátek měsíce dubna byl slavnostní událostí pro naše předškoláky. 

2. dubna se totiž konal ZÁPIS DO ZŠ. V průběhu celého školního roku 

probíhala v  rámci MŠ tradiční příprava těchto předškoláčků. Zralost 

dítěte pro nástup do ZŠ vyžaduje připravenost dítěte jak po stránce 

rozumové, tak sociální a  citové. Také je důležitá samostatnost dítěte 

a správná výslovnost. Věříme, že dětem, které u ZÁPISU „uspěly“, se bude 

ve škole líbit a děti, které u nás v MŠ ještě jeden rok zůstanou, dozrají 

jako to jablíčko na stromě v pravý čas .

Paní vedoucí uč. Radka se skupinkou dětí ze třídy MEDVÍDKŮ 

pravidelně zpívají a  recitují na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v naší obci. Tentokrát 

své milé vystoupení uskutečnili 7. dubna.

Děti ze třídy ZAJÍČKŮ zahrály všem kamarádům ve školce pohádku 

„O VELIKÉ ŘEPĚ“. Aby si v pohádce mohly zahrát všechny děti ze Zajíčků, 

tak jsme si společnými silami vytvořili řepy dvě a  ostatní postavy 

v pohádce byly také dvakrát… na krátký čas se děti staly herci, zpěváky 

i  tanečníky. Touto pohádkou jsme ukončili sérii pohádek „HRAJEME SI 

POHÁDKY VE ŠKOLCE NAVZÁJEM PRO RADOST A ZÁBAVU“.

Předškoláci zavítali do HVĚZDÁRNY ve Valašském Meziříčí. Společně si 

prohlédli prostory hvězdárny a byl pro ně přichystán i zajímavý program, 

o kterém nám pak po příjezdu do MŠ vyprávěli. Také samotná cesta do 

Val. Meziříčí byla pro děti zajímavá, cestovali totiž linkovým autobusem 

a to se jim v současnosti jen tak… nepodaří .

Očekávanou událostí v naší školce bývá také KONCERT ZUŠ. Vždy se 

těšíme na chvíle strávené ve společnosti dětí a  jejich hry na hudební 

nástroje. Skladbičky jsou vybrány citlivě i pro naše nejmenší, častokrát 

z  Večerníčků, které děti znají. Děkujeme tatínkovi a  dědečkovi naší 

Aničky Blinkové za hudební dopoledne a přejeme nejen radost ze hry, 

ale i zaslouženou odměnu v podobě úspěchů v soutěžích se svými žáky.

V  brzké době si můžete přečíst odpovědi našich dětí na otázky 

p. redaktora z týdeníku JALOVEC. Některé děti zde budou mít i fotografi i. 

Necháme se překvapit, kterou vtipnou a  veselou odpověď p.  redaktor 

Románek vybral.

Dne 11.  dubna, v  odpoledních hodinách, bylo ve všech třídách MŠ 

veselo a  tvořilo se. Na JARNÍCH DÍLNIČKÁCH si mohli všichni přítomní 

vyrobit zajíčka, květinku, veselou ovečku a  mnoho dalších výtvorů, 

které si pak děti s  rodiči nebo babičkami odnášeli domů. Věříme,

že těmito aktivitami přispíváme k pospolitosti nás všech a vzájemnému 

obohacování a sdílení.

SVČ v  Rožnově p.  R. vyhlásilo k  jaru výtvarnou soutěž, tentokrát

pod názvem „ZVÍŘECÍ MLÁĎATA“. Do soutěže jsme se také zapojili. 

Společná práce dětí ze třídy MEDVÍDKŮ byla oceněna a odměněna. Práci 

s dětmi vytvořila paní uč. Kateřina.

Na závěr měsíce dubna k nám přijelo divadlo až z Přerova. Pohádka 

„ČERVENÁ KARKULKA“ dětem rozsvítila jiskřičky v  očích a  vykouzlila 

úsměv na tváři. Paní herečka Borošová to s  dětmi umí a  vždy něčím 

novým překvapí.

V dubnu toho bylo dost a dost… všem nám pro RADOST!

 Za kolektiv MŠ zapsala

 Jarmila Šudáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA 

A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ BEČVA

Tel. 571 645 085, e-mail: msbecva@seznam.cz

OZNAMUJE TERMÍN 

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijímání vyplněných žádostí 

o přijetí proběhne 

14. května 2019 
v době od 8.00-11.00 a 12.00-15.00 hod. 

v MŠ Horní Bečva.

Formulář k vypsání a potvrzení lékařem 

si vyzvedněte předem v MŠ

od 2. 5. 2019 - vždy ráno do 8.00 hod. 

nebo odpoledne od 14.00 hod.

Těšíme se na Vás…
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V dalším, červnovém čísle zpravodaje spolu budeme hledat poklady…

Co myslíte, jak to bývalo na valašských horách s poklady? 

Prý jich bývalo dost a většinou je hlídával strážce pokladů s velkým černým psem. 

Nakreslete nebo namalujte STRÁŽCE POKLADÚ Z VALAŠSKÝCH HOR 
a já vám slibuji, že v příštím čísle se o něm dozvíte všechno, co o něm vím já. 

Všechny obrázky pak najdete vystavené v knihovně, některé z nich pak vytiskneme v červnovém zpravodaji. 

Z autorů zveřejněných obrázků v měsících dubnu, květnu nebo červnu pak vybereme ty, kteří dostanou malou odměnu. 

Vyhlášení a předání cen proběhne v knihovně v druhé půlce června (datum zveřejníme v červnovém čísle). 

Nezapomeňte proto svá díla podepisovat a uvést telefonní číslo nebo e-mail, aby se k vám případná odměna dostala .

Přeji vám krásný rozkvetlý měsíc a už teď se těším na vaše nové obrázky.    /TB/

Milé děti,

nejprve bych vám všem chtěla moc poděkovat 

za nádherné obrázky, které jste vytvořily. Děkuji, 

děkuji, děkuji. Mám velkou radost z toho, že „čaro-

dějníkú, černokněžníkú a kúzliřú“ bylo už mnohem 

více a byli opravdu povedení. Všechny svoje obráz-

ky najdete vystavené v knihovně a některé z nich 

můžete obdivovat na zadní straně zpravodaje.

Teď už plním svůj druhý slib a v tomto čísle vám 

představím druhou pohádkovou postavu ČARO-

DĚJNÍKA, ČERNOKNEŽNÍKA, NEBO TAKY KÚZLÍŘA.

Černý šat, dlúhý plášť, boty a klobúk s pérkem ha-

vrana, černé očiska aj fúsiska – tak nejak prý vypa-

dal Čarodějník. Kdysi ho bývalo možné potkať, jak 

sa procházá po Valašských kotároch. Chodíval pěš-

ky, jindy sa vezl v kočáře, ale pravilo sa, že uměl aji 

létať. Čarodějník bydlel hluboko v podzemí, v pěk-

ném zámku. K  jednému takovému Čarodějníkovi 

prý vedla cesta skrz Radhošťské ďúry. Prý ho tam 

vidíval bača, který pásl svoje ovečky v  okolí Rad-

hošťa. Mezi ludmi sa tradovalo, že taký čarodějník 

zí edem vajco od černéj kury a pije edem mléko od 

černej krávy. Ten bača ale pravil jináč: „U mňa zedl 

dycky ovčího sýra s chlebem a zapíjal čerstvú žinči-

cú“. Tož kdo ví děcka, jak to všecko bylo.

Čarodějník znal nejrůznější zaklínadla a  všude 

sebú nosil kúzlířskú knihu, ze kterej pak čaroval. 

Dokázal proměniť ludi aj sebja ve zvířata, aji věci. 

Nekteří kúzlíři sebú nosili divotvorný prútek, kte-

rým sa dokázali dostať do samého nitra skal. 

Jejich plášť byl též očarovaný, dyž si na něho sed-

nul, mohl létať, kde sa mu zachcélo.

Luďom uměl pomáhať aj škodiť, podle teho jaký 

kdo byl. Dyž mu třebas nekdo pomohl, rád mu uká-

zal cestu k pokladom, které byly všemožně schova-

né. Nejednú sa ale stalo, že ludská hlúposť, lakota 

a  lenosť, přivedly celú odměnu vniveč. A  o  tem si 

budem dneskaj vykládať aji my.

To kdysi dávno pod Radhoštěm 

žil jeden uhlíř, ke kterému při-

šel čarodějník. Fúsiska měl dlúhé 

až ke kolenám, vlasiska jak havraní 

peří a  na sobě dlúhý černý plášť. 

Najprv prosil o  neco malého 

do břucha. Tož uhlířova roba do-

nesla kúsek chleba a taléř polévky. 

Dyž sa černokněžník najedl, po-

děkoval a  pravil uhlířovi: „Za tvoju 

dobrotu, ťa rád odměním. Hoď neco 

na sebja a  pospěš se mnú na Rad-

hošť. Ukážu ti, co si eště nigdá nevi-

děl!“ Uhlíř poslechnúl a  šel. Čaro-

dějník ale třikráť písknul a oba byli 

rázem na Radhošťu zrovna u tých ďúr, o kterých sa pravilo, že je v nich poklad.

Dyž vlezli dovnitř, uviděli potok, přes který vedla lávka a na tej lávce seděl 

černý pes. Čarodějník cosi zamumlal, pes uhnul a oni přešli po lávce k velkým 

dveřám, nad kterými seděl černý kohút. Čarodějník zas cosi zamumlal a kohút 

už sa pakoval pryč. Dvéři sa samy otevřely a oni vešli do světnice, ve kterej to 

svítilo, až očiska bolely. Všude, kde sa člověk podíval, samé zlato. Vzíť si ale uhlíř 

nic nesměl.

Za chvílu vešli do druhé světnice, tam nebylo nic než samé uhlí. To začal ča-

rodějník rychlo cpát do měchú a uhlíř na něho edem hleděl a v duchu si pravil: 

„Tož toto je ta tvoja odměna? Och ty pazúre jeden! Šak počkaj venku, já ti dám!“ 

Vracali sa tu samú cestú. Kohút aji pes sa vrátili na svoje místa a oni vylezli ven 

na slunko. Čarodějník podával uhlířovi plný měch uhlí a lúčil sa s ním. Uhlíř sa 

nestačil ani nadechnúť a čarodějníka naráz nebylo. Tož sa vzteknul, a všecko 

uhlí z měcha tam vysypal.

Jak přišel do chalupy, utrhla sa na něho hnedkaj roba: „Tož kde ťa čerti nosá ty 

zdechlino? To tu mám všecko odedřít sama?“ A uhlíř jí to všecko rychlo povyklá-

dal, co sa mu s tým pazúrem černým přihodilo. Roba temu ale nechcela věřiť. 

A uhlíř jí praví: „To šak sa podiv do teho měcha, eště je celý černý od uhlá!“ Roba 

vzala měch, převrátila ho a z něho vypadnul jeden dukát.

Uhlíř jak to uviděl, všeckého nechal a utekal znova na Radhošť. Tam uviděl 

teho čarodějníka, jak si jeho hromádku uhlí cpe do svojiho měcha.

„Dyž ti nebylo milé uhlí, nebude ti milé nic!“ zavolal čarodějník, sednul na svúj 

plášť a uletěl.  
Obrázek nakreslila Amelie Valová, 1. třída

PRO DĚCÚRY
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Bečvanský Skřivan 2019
V pátek 5. dubna žily obce Horní a Prostřední Bečva Skřivanem, vel-

mi oblíbenou a hojně navštěvovanou pěveckou soutěží žáků 2. stupně 

hornobečvanské základní školy. Již 17. ročník této akce se konal v úplně 

zaplněném kulturním domě. Celým podvečerem provázeli přítomné de-

váťáci Aneta Riegelová a Emanuel Vala, kteří se tohoto nelehkého úkolu 

zhostili velmi dobře. Program zahájil pěvecký sbor Skřivani pod vede-

ním p. učitelky Dity Gužíkové, zazpívali zajímavé písně o dešti. Potom vy-

stoupil taneční spolek Dance Rebels Kids a 7. A předvedla scénický tanec 

Malá mořská víla. Následovalo představování poroty: předseda Ziggy 

Horváth – (protest)songový písničkář, básník, hudebník, textař a mode-

rátor. Dalšími členy poroty byli Zdeněk Poruba a Adam Růčka – oba čle-

nové skupiny Z horní, dolní a dál na jih. V porotě zasedl i starosta Horní 

Bečvy Rudolf Bernát, místostarostka Prostřední Bečvy Alena Srovnalová 

a  ředitel ZŠ TGM Horní Bečva Jan Děcký. Všech 16 zpěváků netrpělivě 

čekalo na svá vystoupení. V  první polovině podvečera zazpívali: Linda 

Pavelková (6. B), Josef Vojkůvka (6. A), Justina Jurajdová (6. A), Natálie Šu-

láková (7. A), Vanessa Valová (6. B), Nikola Mikudová (7. A), Jakub Kubeša 

(6. A) a Emanuel Vala (9. tř.). Program pokračoval rozhovorem s předse-

dou poroty, který přidal i něco ze svého repertoáru. A následovalo pě-

vecké vystoupení Sáry Bílkové, která vyhrála Skřivana 2x. Třídy 6. A a 7. 

A předvedly zajímavé tance.

Ve druhé části se představili tito zpěváci: Angela Davidson (7. A), Mag-

daléna Kadavá (9. tř.), Marie Horutová (7. B), Kristýna Otepková (7. A), Fi-

lip Kubáň (6. A), Kateřina Blinková (8.tř.), Barbora Ondruchová (6.A) a Zu-

zana Podešvová(8.tř.). Všechny výkony soutěžících se divákům moc líbily, 

porota to neměla s rozhodováním letos vůbec lehké. Zatímco se radili 

v  zákulisí, na pódiu předvedla 9. třída moderní divadlo, které napsal 

Emanuel Vala. Deváťáci se také rozloučili a poděkovali své třídní učitelce 

Marcele Hodaňové. Potom následoval tanec žáků 7. B a osmáci předvedli 

Grotesku. Závěr obstaraly zkušené talentované tanečnice z  Dance Re-

bels Juniors s tancem Sestry v akci (nacvičila p. Soňa Stromšíková).

A pak už přeplněný sál utichl a čekal na verdikt poroty. Její předseda 

Ziggy Horváth nejprve všechny zpěváky pochválil za výborné výkony 

a  konstatoval, že to členové poroty neměli letos vůbec lehké, a  proto 

udělili i 3 ceny poroty: Marii Horutové za píseň Slza z tváře padá, Bar-

boře Ondruchové, která soutěžila s lidovkou Mezi horami a Zuzaně 

Podešvové, ta zazpívala písničku A ty se ptáš co já.

A na stupně vítězů vystoupily tyto zpěvačky: bronzový stupínek 

obsadila Nikola Mikudová s písní Dědina Ščamba, na 2. místě skon-

čila Linda Pavelková, která zazpívala píseň Andělé strážní a vítěz-

ství si letos odnesla žákyně 9. třídy Magdaléna Kadavá s francouz-

skou písní Je Suis Malade od Lary Fabian. Vítězové obdrželi pěkné 

ceny, ostatní účinkující byli odměněni sladkostmi. Sponzory Skřivana 

byli: Obecní úřad Horní a Prostřední Bečva, paní Bartošková z místního 

květinářství, Mini hobby paní Diatková a pan Stromšík věnoval jako kaž-

dý rok všem soutěžícím párek v rohlíku.

Moderátoři Skřivana poblahopřáli vítězům, poděkovali všem učitel-

kám za přípravu tanců, p. Martině Šrámkové za klavírní doprovod, Pa-

triku Bouchalovi, který usedl za bubny, Ondřeji Malinovi a Tomáši Ma-

chálkovi – ti se starali o ozvučení, počítač obsluhovali Daniela Vaníčková 

a Kryštof Kočí. Bude i DVD z letošního Skřivana zásluhou Ondřeje Balaše. 

Za krásnou výzdobu moderátoři poděkovali skvělé výtvarnici Kamile 

Maliňákové. Avšak největší aplaus sklidila p.  učitelka Dita Gužíková za 

přípravu zpěváků, tanečníků, za ochotu, pomoc a cenné rady, neboť bez 

ní by se neuskutečnil Skřivan 2019. Moderátor předal hlavní organizá-

torce květiny, společně se spolumoderátorkou poděkovali všem účin-

kujícím za překrásně strávený podvečer a  nezapomenutelný kulturní 

zážitek. Společně se budeme těšit na 18. ročník SKŘIVANA v roce 2020. 

Text: Marie Němcová

Foto: Jaroslav Čáp a Jitka Bordovská 

Magdaléna Kadavá - 1. místo

Barbora Ondruchová - cena poroty

Linda Pavelková - 2. místo

Zuzana Podešvová - cena poroty

Nikola Mikudová - 3. místo Marie Horutová - cena poroty

Vítězové a ceny poroty
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Scéna - Skřivan 2019

Pěvecký sbor Skřivani

Třída 8.

Jakub Kubeša

Kristýna Otepková

Kateřina Blinková

Vanessa Valová Malá mořská víla - 7. A Malá mořská víla - 7. A

Moderátoři s předsedou poroty

Třída 6. A 

Třída 9.

Josef Vojkůvka

Dance Rebels Junior

Třída 9.

Justina Jurajdová Filip Kubáň
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Velikonoční turnaj v bowlingu
V  úterý 16.  dubna proběhl Velikonoční turnaj v  bowlingu v  City 

Clubu v Rožnově pod Radhoštěm. Turnaje se zúčastnilo celkem šest 

družstev, z toho dvě družstva sestavili rožnovští senioři, dvě družstva 

ZTP Rožnov a  po jednom družstvu senioři z  Horní a  Dolní Bečvy. 

Horní Bečvu reprezentovali: D. Křenková, S. Vašut, Z. Mládenková, 

Z. Pastorková a P. Petřeková. Celkem 30 sportovců si to rozdalo mezi 

sebou za vydatného povzbuzování i  dobře míněných rad a  přesto, 

že jsme měli natrénováno, herně se nám nedařilo. Vítězně z  tohoto 

souboje vyšlo 1. družstvo rožnovských seniorů a  také druhé i  třetí 

místo si „vybojovali Rožnováci“. Z  našeho družstva hrála nejlépe 

D. Křenková, na dalších místech se umístili Z. Mládenková, 

Z. Pastorková, S. Vašut a  P.  Petřeková. Povzbudit nás přišly i  další 

členky našeho klubu B. Majtanová a J. Pospíšilová. Po zklidnění emocí 

ze hry a v dobré náladě jsme pak všichni společně poobědvali, popřáli 

si krásné a  spokojené Velikonoce a  postupně se rozjížděli nebo 

rozcházeli do svých domovů.

 Text a foto: Dana Křenková

ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

V  sobotu 30.  března se 5 členek našeho Klubu 

důchodců zúčastnilo 4. ročníku akce Zpívání pro radost 

v  kině Panorama, které zorganizoval Klub seniorů 

Rožnov p/R. Na tomto setkání zazpívalo 6 sborů dětí 

i  dospělých. Konec koncertu obstaral pěvecký sbor 

Rosénka, který pracuje při Klubu seniorů Rožnov p/R. 

a zpívá v něm i naše členka paní Jindřiška Vetyšková. 

Jejich vystoupení se nám moc líbilo. Celý koncert byl 

pro nás pěkný kulturní zážitek.

Od 9.  4. do 12.  4. sbíraly v  knihovně naše členky 

použité věci pro Diakonii Broumov. Lidé „uklidili“ 

své domovy, zbavili se přebytečných věcí a  dovezli 

rekordních 116 pytlů, 44 krabic a 22 tašek. Všem moc 

děkujeme za pomoc. V sobotu 13. 4. jsme se chystali 

na Bečvanské gruntování, které bylo ale zrušeno pro 

nepřízeň počasí. Pokračovaly i  tréninky bowlingu 

na Retasu, 16.  4. jsme se zúčastnili Velikonočního 

turnaje v  bowlingu v  Rožnově p/R. za účasti 6 týmů 

– viz samostatný článek.

A na co se máme těšit v dalším období? 10. května 

bude oslava Dne matek, v úterý 28.  5. se uskuteční 

kulturně – sportovní odpoledne spojené se smažením 

vaječiny v  areálu Retasa  – pozvánky v  tomto 

Zpravodaji. V  sobotu 8.  6. pořádá KS Rožnov p/R. 

jednodenní zájezd do Fulneku a Hradce nad Moravicí.
 Marie Němcová
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POZVÁNKY

Doplnění ke sbírkám pro Diakonii Broumov
Informace o činnosti Diakonie Broumov, 

autor: Otakar Valihrach, který je pracovníkem pražské centrály.

Dobrý den paní Pospíšilová

Byli jsme potěšeni zájmem členů vašeho Klubu důchodců aktivně se zapojit do sbírky, kterou jste společně s vedením vaší obce Horní 

Bečvou uspořádali. Obzvlášť oceňujeme pečlivost, s  jakou jste připravili propagaci této akce. Samotné množství sebraného materiálu 

vypovídá o úspěchu akce.

Dovolím si teď volně navázat na náš rozhovor tak, abyste byla alespoň z části připravena odpovědět vašim členům na základní otázku: 

co se děje s takto sebraným materiálem, jakmile je sbírka ukončena?

Po ukončení sbírky přistavíme podle dohody naše vozidlo. Řidič - bez ohledu na různé komodity - vloží sbírku do velkých transportních 

jutových pytlů, tyto odveze na vhodné nákladové nádraží a přeloží je do připraveného vagónu. Ten se po naplnění (přibližně 10 tun) vydá 

na cestu do Broumova, sídla naší Diakonie. Naše organizace, plným názvem: Diakonie Broumov, sociální družstvo, má až 150 zaměstnanců, 

z čehož přibližně polovina pracuje přímo v provozu třídění, další pak jsou řidiči, jejich závozníci a také řídící pracovníci.

V našem třídícím závodě dochází k samotnému třídění (za měsíc cca 700 - 800 tun), které má několik fází.

Z transportních pytlů se materiál vysype do velkých kovových klecí, které se na vysokozdvižných vozících přepraví do třídírny nebo také 

do meziskladu, který zajišťuje rovnoměrnou navážku třídící linky.

Přibližně na třiceti pracovištích v  této velké třídící hale se postupně roztřiďuje tento různorodý materiál do větších skupin jako 

např.: mužské, ženské, dětské oblečení, boty, potřeby pro domácnost, lůžkoviny, knihy aj.

Takto před tříděné komodity pokračují k dalšímu, tentokráte již adresnějšímu třídění. Např. pánské kalhoty se dělí na džíny, sportovní 

oblečení, vycházkové kalhoty, stejně tak obuv: sportovní vycházková, speciální, atd. atd. Toto dělení je variabilní a upravuje se podle 

požadavků konkrétního využití, jak je zadávají naše odběrní místa, (výdejní a příjmové středisko - nepřesné označení bazar) a případně 

následní další distributoři. Tito jsou s námi v partnerském či smluvně jinak zajištěném vztahu. Mezi ně především patří azylové domy 

(jeden s kapacitou cca 25 lůžek provozujeme), charitativní organizace. Spolupracujeme také s Úřady práce. Jejich klienty také vybavíme 

ošacením dle osobního výběru.

Nutno podotknout, že přibližně 50 % materiálu nenalezne své přímé uplatnění, ale my jej zpracujeme a rozčleníme na tzv. druhotné 

suroviny (hadry, papír, plast, nefunkční elektronika), prodej těchto komodit nám pomáhá zajistit fi nanční tok v naší organizaci.

Další naší nepřímou pomocí je skutečnost, že v našem provozu zaměstnáváme klienty z azylových domů, kteří by na trhu práce jinak 

uspěli jenom obtížně.

Pomáháme také při mimořádných humanitárních akcích, jsme -li o  tuto pomoc požádáni. Rádi také každoročně odvezeme větší 

množství balíků - dek (při poslední návštěvě asi 4 tuny) do Útulku pro opuštěná zvířata v Praze 7 - Troji.

Doufám, že takto poskytnuté informace vám pomohou dokreslit obraz o praktickém fungování v oblasti logistiky v naší společnosti 

mezi členy vašeho početného Klubu důchodců.
 S pozdravem Otakar Valihrach

KULTURNĚ – SPORTOVNÍ 

ODPOLEDNE
Klub důchodců 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 28. května 2019 v areálu Retasa 

naproti Zavadilce od 14 hodin. 
Akce je přístupná všem zájemcům. 

Jednotné vstupné je 35 Kč na osobu, 

které zahrnuje občerstvení a startovné v soutěžích. 

Všichni jste srdečně zváni.

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

DEN MATEK
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva srdečně zve 

všechny své členy na oslavu Dne matek, která se koná 

v pátek 10. května 2019 od 14,00 hod. 
v malém sále Motorestu Bečvan. 

Je zajištěn kulturní program dětí z naší mateřské školy.

Bude i občerstvení. Těšíme se na Vaši účast.

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
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Kurz keramiky pro dospělé
Nejdřív byl nápad – v kurzu kreslení jsme chtěly ještě něco jiného, 

běžné ruční práce nás zrovna nelákaly, a některou z nás napadla keramika! 

Domluvily jsme se s paní učitelkou Maruškou Děckou, která se svojí kolegyní 

paní učitelkou Petrou Farníkovou vede kroužek keramiky pro děti, 

a na podzim 2018 jsme začaly zkoušet. Užily jsme si zábavu i radost z tvoření, 

nad některými výrobky jsme se zasmály, na jiné jsme oprávněně hrdé. 

Děkujeme za organizaci, dobré rady a pomoc při tvorbě 

ochotným lektorkám, které se nám věnovaly po několik středečních 

odpolední. A taky se rády pochlubíme svými výtvory:
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Diakonie ČCE – hospic CITADELA

hledá vhodné uchazeče na pozici všeobecná sestra 

pro své pracoviště Domov se zvláštním režimem ve Valašském Meziříčí.
Předpokládaný termín nástupu: květen, případně dohodou

POŽADUJEME:

odbornou způsobilost – vzdělání podle § 5 zákona č. 96/2004 Sb.;

zdravotní způsobilost – s ohledem na charakteristiku práce (manipulace s klienty, nepřetržitý provoz, noční práce), 

psychickou odolnost; trestní bezúhonnost; základy práce na PC;

respekt ke křesťanským hodnotám, aktivní přístup k práci, spolehlivost, trpělivost, komunikativnost, 

schopnost pracovat v týmu i samostatně.

VÝHODOU: praxe v oboru.

NABÍZÍME:

smlouvu na dobu určitou – s možností prodloužení;

práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek v nepřetržitém provozu;

mzdu podle vnitřního mzdového předpisu + zákonné příplatky;

fi nanční odměny; supervizní podporu; 5 týdnů dovolené;

možnost zvýhodněného stravování v místě pracoviště; více při osobním pohovoru.

Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor.

Zájemce prosíme o zaslání žádosti a životopisu na email poricka@citadela.cz nebo na adresu Diakonie ČCE – hospic CITADELA, 

Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí. 

Další informace vám podá paní Pořická na telefonu 571 629 084 nebo na e-mailu poricka@citadela.cz.

ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI - JARO 2019

Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

21 Horní Bečva Střítež ne 5. 5. 16:30

22 Jarcová Horní Bečva ne 12. 5. 16:30

23 Horní Bečva Dolní Bečva ne 19. 5. 16:30

24 Krhová Horní Bečva so 25. 5. 15:00

25 Horní Bečva Ústí ne 2. 6. 16:30

26 FC Lhota Horní Bečva ne 9. 6. 16:30

14 Horní Bečva Zašová ne 16. 6. 16:30

15 Bynina Horní Bečva ne 23. 6. 15:00

KP, DOROST - JARO 2019

Kolo Datum Začátek

21 Kunovice FC Rožnov / H. Bečva so 4. 5. 10:00

22 FC Rožnov / H. Bečva Louky ne 12. 5. 10:00

23 Slavičín FC Rožnov / H. Bečva so 18. 5. 10:00

24 FC Rožnov / H. Bečva Baťov 1930 ne 26. 5. 10:00

25 Hluk FC Rožnov / H. Bečva ne 2. 6. 14:30

26 FC Rožnov / H. Bečva Hulín ne 9. 6. 10:00

14 Mladcová FC Rožnov / H. Bečva so 15. 6. 14:30

ROZPIS TURNAJŮ DOROSTENKY - JARO 2019

Turnaj Domácí Hosté Datum Začátek

2 Brušperk so 11. 5. 10:00

3 Horní Bečva so 18. 5. 10:00

4 SSK Bílovec so 1. 6. 10:00

ROZPIS UTKÁNÍ OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA - SK. C - JARO 2019

Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

14 Horní Bečva Police ne 5. 5. 10:00

15 Zašová / Zubří Horní Bečva ne 12. 5.

16 Horní Bečva Kelč ne 19. 5. 10:00

17 Valašská Bystřice Horní Bečva ne 26. 5. 10:00

18 Horní Bečva Vidče ne 2. 6. 10:00

Případné změny budou plakátovány.
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AKCE KVĚTEN 2019
VE STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU

STŘEDA 1. 5.    VÝSTAVA KONÍ

9.00 - 18.00 - Prostřední Bečva - Jezdecký klub Valašsko 

ČTVRTEK 2. 5.   MOUDRÁ SOVIČKA

9.00 – 12.00

Vědomostní soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ

ČTVRTEK 2. 5.   FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

ČTVRTEK  3. 5.   MOUDRÁ SOVIČKA

9.00 – 12.00

Vědomostní soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ

PONDĚLÍ 6. 5.   ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ

Keramické tvoření pro malé i velké.

ČTVRTEK 9. 5.   DEN ZDRAVÍ

8.30 - 12.00 - Náměstí TGM Rožnov pod Radhoštěm

13.00 - 17.00 - Náměstí TGM Rožnov pod Radhoštěm   

SOBOTA 11. 5.   FAIRTRADE SNÍDANĚ

9.00 - 12.00 - Rožnovský park, u hudebního altánku

Přijďte si užít piknik na trávě. 

SOBOTA 11. 5.   MINIDUATLON 

8.30 – Ranč Bučiska

Závod pro děti jako součást seriálu BŠP se SVČ.

ČTVRTEK 16. 5.   FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 17. 5.

ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pro členy parlamentu je opět připravená zajímavá exkurze.

PÁTEK 17. 5. – SOBOTA 18. 5.   VÍKEND V PŘÍRODĚ

Víkendová akce pro děti z přírodovědných kroužků.

NEDĚLE 19. 5.   VÍTÁNÍ JARA ANEB  PROBOUZENÍ BROUČKŮ

14.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva

Vystoupení Klauna Pepína, hry, soutěže, skákací hrad.

PONDĚLÍ 20. 5.   ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin - SVČ

ÚTERÝ  21. 5.   LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ MLADŠÍHO ŽACTVA

8.30 – hřiště Dany Zátopkové – ZŠ Pod Skalkou

Atletická soutěž pro jednotlivce.

PÁTEK 24. 5.   ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK

15.00 hodin- Kino Rožnov p.R., 13.30 hodin prezentace

PÁTEK 24. 5.   POHÁDKOVÝ PÁTEK

O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu – hraje Divadlo Maringotka

17.00 hodin – sál SVČ

NEDĚLE 26. 5.   BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ

ČTVRTEK 30. 5.   FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 31. 5.   ROZHÝBEJME ROŽNOV

15.00 hodin - Rožnovský park, náměstí T.G.M. Rožnov pod Radhoštěm

Tradiční sportovní akce, kde si můžete vyzkoušet různé sporty.

www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.

Tel : 571 115 635, 571/115 636, svc@svcroznov.cz

POZVÁNKY
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PĚSTITELSKÉ OKÉNKO 

ZE ZAHRADNÍHO CENTRA 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ZAHRADNICKÉ RADY NA MĚSÍC KVĚTEN

Květen – „všechno ven“
Všichni zahradníci už čekají, až přejdou „zmrzlí“ 

a nastane 15. května, kdy v našich krajích už nehrozí 

mrazíky. Tímto dnem už můžeme vysadit na zahradu 

i  teplomilnou zeleninu  – okurky, lilky, melouny, 

cukety, dýně, rajčata, papriky. Vyséváme cukrovou 

kukuřici, fazole, podruhé ředkvičky, salát, pozdní 

mrkev a červenou řepu.

Konečně si můžeme osadit a  nechat venku 

truhlíky s  balkónovkami. Vybíráme vhodné druhy 

na plné slunce  – muškáty, surfínie, petúnky, sporýš, 

balkóngold, bacopu, šrůchy  apod. Do stínu jsou 

vhodné balzamíny (Impatiens), okrasné kopřivy, 

fuchsie, begónie, v  polostínu přežije i  vějířovka. 

Pravidelná zálivka, přihnojování a  zaštipování 

pro podporu rozvětvení nám v  létě přinese záplavu 

květů. Na záhony (i  ty hřbitovní) vysazujeme 

choulostivé dosny (kany), červené salvie, afrikány 

a  ledovky. Nezapomeňte také na bylinky  – sázíme 

lichořeřišnici, měsíček, kotvičník, tymián, levanduli…

Už je dost teplo na to, abychom se máčeli 

v  zahradních jezírcích a  dosazovali lekníny a  jiné 

vodní rostliny.

Trávník teď potřebuje hlavně vodu, živiny 

a  sečení. Rychlý růst trávy vyžaduje sečení každý 

týden, podpoříme tak odnožování a  zahuštění 

trávníku. Na plevel použijeme selektivní herbicid 

do trávníku. Pokud bylo plevele mnoho, můžeme 

zbytky vyhrabat a  na uvolněná místa doset travní 

osivo, zasypat trochou substrátu.

Pokud ještě potřebujeme něco na zahradu přidat, 

můžeme i  teď v květnu. Rostliny v kontejneru se sází 

po celou sezónu  – jen nezapomeňte na pravidelnou 

zálivku, než dostatečně zakoření.

Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,

Zahradní centrum Valašské Meziříčí

INZERCE

Manželský pár koupí 

stavební pozemek nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. 

Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 606 690 324

TRUBKOVÉ LEŠENÍ 
Doprava – montáž – demontáž 

Kontakt: 777 261 833
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INZERCE

Hledáme paní na úklid penzionu 

a chatek – brigáda.

Další info na tel. 608 145 729

PENZION U PŘEHRADY

Mladá rodina se vztahem k horám 

a přírodě hledá ke koupi 

starší rodinný domek 
(preferujeme roubenku, 

může být i ve velmi špatném stavu.)

Ideálně s přilehlými pozemky 

vhodnými k chovu skotu.

Výhodou: samota, polosamota

Bližší informace na tel.:

725 726 566

Vážení zákazníci, dovoluji si Vám nabídnout

služby naší úklidové fi rmy.

Poskytujeme veškeré úklidové služby 

v okolí Horní Bečvy.

- úklid rodinných domů, domácností

- bytových a nebytových prostor

- mytí oken - sečení zahrad

Kontakt: Lucie Bordovská, Horní Bečva

Tel.: +420 774 663 660
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INZERCE

POZVÁNKA

POZVÁNKA



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 26 / květen 2019

POZVÁNKA DO DIVADLA

DIVADLO BOLKA POLÍVKY 
UVÁDÍ KOMORNÍ HRU PRO JEDNU HEREČKU A JEDNOHO HERCE
Režie: Petr Halberstadt

Hrají: Eva Novotná / Jitka Ježková a Milan Kňažko
Dramaturgie: Jan Krupa, scénografi e: Jaroslav Milfajt, kostýmy: Hana Halberstadt     

ČTVRTEK 23. KVĚTNA 2019 V 19 HODIN 
KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA
Znovuobnovený předprodej probíhá v Knihovně Horní Bečva od 29. 4. 2019. 
Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny!!! Cena vstupného: 480,- Kč.
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POZVÁNKY

 
 
 
 

 

MÁJOVÁ VYCHÁZKA ZA BYLINAMI  
S VANDOU VRLOVOU  
 

Dopolední vycházka do Kněhyň,  
na které budeme mít možnost  
se s bylinami a jejich použitím 

seznámit přímo v přírodě. 
Průvodkyní bude Vanda Vrlová, 

znalkyně bylin a lidového léčitelství. 
 

Za nepříznivého počasí proběhne  
beseda o bylinách v knihovně. 

 
Sobota 25. května 2019  
sraz u knihovny v 9.00 

 

Místní knihovna Prostřední Bečva 
 

vaa

Zveme Vás 11. 5. 2019 od 15.00h na Chatu Barborka 
- náramkový workschop, ukázka vyřezávání do mýdla, ovoce a zeleniny, 

drátkování, prodej domácích sirupů a marmelád.

SDH Horní Bečva
vás srdečně zve na tradiční

Kácení máje
Sobota 25. května 2019

od 17 hodin.
Divadelní scénka 

folklorního souboru Zákopčan, 
živá hudba, občerstvení.

DH Horní Bečva
ečně zve na tradiční
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Tomášek Both, 6 let

Hornobečvanský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, PSČ: 756 57, IČO 00303771.

Registrační číslo MK ČR E 23260. Vychází 1x měsíčně. Písemné příspěvky zasílejte na e -mail: zpravodajhb@seznam.cz nebo knihovna.becva@seznam.cz.

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín. Květnové číslo vyšlo 30. dubna 2019.

Amálka Bártková, 4 roky

Jakub Fiurášek, 2. třída

Justýna Zajícová, 2. třída

Mája Vašutová, 3. třída

Amelie Valová, 1. třída

Karolína Veselá, 1. třída

Hanka Hrušková, 1. třída

Vendulka Bernátová, 3. třída

Obrázky nakreslené dětmi
k valašské pohádce


