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Představujeme Vám sdružení
BEČVÁNEK BESKYDY
Ohlá klika zve všechny na Bečvanské gruntování

NA SLOVÍČKO
tentokrát s jeho předsedkyní Marcelou Švardalovou

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH
POVĚSTI O RADHOŠTI

Bečvánek Beskydy zve na jarní/letní bazárek

Ochotnické divadlo Chaos uvádí hru

Nikdo není dokonalý, aneb polib tetičku
Ohlá klika zve všechny na Bečvanské gruntování
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máme přibližně sedm akcí za rok a také prostory v MŠ, které jsou k dispozici
každou středu pro děti, které ještě školku nenavštěvují. Tyto děti mají poté
snadnější nástup do mateřské školky. Maminky mohou probrat věci týkající
se výchovy dětí, či jejich nemoci, nebo jen tak posedět. Získávají tak nové
kamarády nejen pro děti, ale i pro sebe.

Jaké akce pro děti a rodiče pořádáte a na kterou z nich
bys ráda upozornila?

NA SLOVÍČKO
V tomto jarním čísle jsem vyzpovídala předsedkyni občanského
sdružení Bečvánek Beskydy paní Marcelu Švardalovou. Sdružení
je zaměřeno především na naše nejmladší bečvánky a jejich rodiče. Celoročně pořádají spoustu zajímavých akcí a tak se i náš
rozhovor ubíral hlavně tímto směrem. Sama předsedkyně se pak
představila takto.
Nejprve tě tedy prosím o krátké představení.
Jmenuji se Marcela Švardalová, pocházím z Kopřivnice a na Horní Bečvu
jsem se přistěhovala před osmi lety spolu s manželem Liborem. Jsem hrdou
maminkou čtyř dětí a babičkou jednoho kloučka. Přátelé by mě charakterizovali jako člověka, který si jde za svým cílem a je pro to ochoten slevit ze
svých zásad. Já sama bych se spíše popsala, jako typ člověka, pro kterého je
rodina a přátelé na prvním místě.

Ráda bych se věnovala především Bečvánku Beskydy, jehož si předsedkyní. Představila bys vaše sdružení a popsala, čím se zabývá?
Předsedkyní občanského sdružení jsem od roku 2010. Jsem jedna ze sedmi zakládajících členek. Toho času jsme aktivní již pouze dvě. Přibyly nám
však nové maminky, za které jsme velice rády. Přinesly s sebou mnoho nových nápadů nejen pro nás, ale i pro děti.
A čím se „Bebečka“ zabývají? Začaly jsme pořádat pro obyvatele Horní Bečvy akce, které tady chyběly a posléze jsme nabídku rozšířily. Nyní

Maminky s dětmi v centru Bečvánku sídlícího v MŠ Horní Bečva.

Naše tradiční akce jsou: Maškarní ples, Pohádkový les, Mikuláš. Dále jsou
to sezónní akce jako: jarní/letní bazárek a podzimní/zimní bazárek. Další akcí
bylo Pálení čarodějnic, které jsme v roce 2014 vyměnili za Den dětí. Tato akce
byla velmi povedená a rádi bychom v ní pokračovali. Zda tak bude, uvidíme…
Pro podzim bylo typické Uspávání broučků, které i když bylo romantické
a velmi oblíbené, bylo pro děti v mrazivém počasí dosti náročné. Proto jsme
se v roce 2014 rozhodly a zkusily něco nového, Rej strašidel. V minulém roce
se však tato akce díky nepřízni počasí nekonala.
A kterou bych vyzdvihla? Určitě je to Maškarní ples, který se nám letošní rok
opravdu povedl. Do soutěží se zapojovaly nejen děti, ale i rodiče.

Dá se říct, která akce je naopak nejatraktivnější pro návštěvníky?
Pro návštěvníky je určitě nejatraktivnější Pohádkový les. Rok od roku stoupá návštěvnost. V loňském roce to bylo 142 dětí.

Kdo vymýšlí akce pro děti?
U nás to funguje tak, že pokud má někdo nějaký nápad, předloží ho na
schůzi k projednání a pokud projde, pustíme se do jeho realizace.

Kolik máte v současné době členek? A jaká je tvá představa
pro sdružení do budoucna? Co bys ráda udělala, uspořádala?
V současné době máme deset členek, ale tři jsou v ústraní. Aktivních nás
je tedy sedm.
A jaká je má představa? Určitě bychom byly rády za rozšíření našich řad.
Každá máma na mateřské dovolené, která má kreativní nápad nebo by chtěla být nějak užitečná, se k nám může přidat.

Jestli se nepletu nejbližší akcí, která vás čeká, bude Kácení máje
a Dětský den. Můžeš už teď čtenáře nalákat na program,
nebo je vše ještě tajemství?
Abych to upřesnila, naší nejbližší akcí je jarní/letní bazárek, který proběhne ve dnech12. 4.–15. 4. ve Starých časech.
A co bude dál? Vše se dozvíte ve zpravodaji, na stránkách Bečvánku Beskydy, nebo na facebooku našeho sdružení.

Kdy a jak odpočíváš?
Odpočinek, co to je? ☺
Odpočívám při kávičce s přáteli či rodinou, nebo ráda relaxuji v sauně. |TB|
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Jděte v životě pořád dál. Každý další krok může být těžší,
ale kvůli tomu nezastavujte,
protože ten výhled nahoře stojí za to.“
Neznámý autor

Blahopřání
V dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Miroslav K A N T O R
Richard K Ř I Š T O F
Dušan K Ř E N E K
Jindřiška O N D R U C H O V Á
Zdenka K U B I Š O V Á
Milada F I N D E I S O V Á
Antonín V A Š U T
Růžena P O L Á C H O V Á
Marie K R E T K O V Á
Miloslav M A C H Á L E K
Roman H E S S

Vlastimil H O D A Ň
Zdenka P E T Ř E K O V Á
Marie K A N T O R O V Á

Léta běží, zastavit čas lze jen stěží,
to bylo starostí a kroků, než jsi se dožila tolika roků.
Přání všeho nejlepšího posíláme, protože Tě rádi máme.

Dne 16. dubna 2016 oslaví své krásné jubileum, 70. let,
naše drahá a milovaná manželka, maminka a babička
paní Marie H O L Č Á K O V Á
Vše nejlepší do dalších let,
hlavně pevné zdraví, lásku a životní
pohodu přeje celá rodina.

Hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu
přejeme do dalších let všem dubnovým jubilantům.

Vzpomínky
Odešel jak osud si přál,
však v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 2. dubna 2016 vzpomeneme
třetí smutné výročí úmrtí
My Ti přejem babičko, jenom samé zdravíčko.
Zdraví ať ti stále slouží, nemoci ať tě nesouží.
Máme Tě rádi, babičko, jsi naše zářivé sluníčko.

Dne 27. března 2016 oslavila osmdesáté narozeniny
naše maminka a babička

pana Jana V A Š U T A
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

paní Marie Z Á V O R K O V Á
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví,
lásky, životní pohody a Božího požehnání.
Syn s manželkou, vnoučata a dcera.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 3. dubna 2016 si připomeneme
dvacáté čtvrté výročí úmrtí
paní Marie P O L Á C H O V É
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Letí roky, letí, kolik že je ti? 60!
Ze srdce přejeme ti, ať ti nic neuletí a žiješ rád.

Dne 15. dubna 2016 se dožívá šedesáti let
můj manžel, náš tatínek a dědeček
pan Jindřich J A K E Š
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví,
lásky a životní pohody,
manželka, dcera Andrea s rodinou,
dcera Lucka, tchyně Františka
a vnučka Anička posílá dědečkovi pusu.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Dne 5. dubna 2016 vzpomeneme
dvacáté první výročí úmrtí
pana Františka P A V E L K Y
S láskou vzpomínají syn Josef
s manželkou Růženou.
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Život se nezastaví, jde dál,
jen vzpomínka zůstane nám.

Odešel jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 19. dubna 2016
uplyne čtyřicet let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka

Dne 6. dubna 2016 vzpomeneme
čtvrté smutné výročí úmrtí
pana Josefa ONDRUCHA

pana Cyrila C V E R N Y

S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a synové s rodinami
a sestry s rodinami.

S láskou vzpomínají
synové Vladimír a Josef s rodinami
a dcera Jaroslava s rodinou.

MŠE SVATÉ
VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA
V HORNÍ BEČVĚ – DUBEN 2016

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají…

Dne 9. dubna 2016
vzpomeneme sedmnácté
smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jindřicha Š V E C E
S láskou vzpomínají
manželka Božena, syn Jaroslav s rodinou
a dcera Dagmar s rodinou.

Motto:

„Je krásné, že člověku je tak zatěžko
přesvědčit se o smrti toho, jehož miluje!“
Friedrich Hölderlin

Čas plyne a nevrátí co vzal,
jen bolestné vzpomínky zanechal…
Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází,
nejtěžší však poslední, když zpátky nepřichází.

Dne 17. dubna 2016 si připomeneme čtvrté výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Cyrila O N D R U C H A
S láskou vzpomíná manželka s rodinou
a pravnučka Anička.

Dne 30. dubna 2016
by se náš drahý manžel a tatínek

1. 4.

7.30 za zemřelého Josefa Kantora, sourozence a rodiče

2. 4.

7.30 za zemřelého Václava Polácha, rodiče, sourozence
a celou zemřelou rodinu

3. 4. 10.00 za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy
a zetě Jaroslava Trtíka
4. 4.

7.30 za zemřelé rodiče Jiřího a Martu Tančínovy,
živou a zemřelou rodinu a všechny věrné zemřelé

5. 4.

7.30 za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské,
syna Bedřicha a celou zemřelou rodinu

6. 4.

7.30 za zemřelé Arnošta a Blažejku Kubáňovy

7. 4.

7.30 za zemřelou rodinu Malinovu, Vojkůvkovu
a duše v očistci

8. 4.

7.30 za zemřelého Zdenka Solanského, manželku Anežku,
jejich dcery Ludmilu a Marcelu, vnučku Zdenku
a duše v očistci

9. 4.

7.30 za zemřelé rodiče Kristýnu a Josefa Kramolišovy,
sourozence Marii, Zdeňka, Josefa a staříčky

10. 4. 10.00 za zemřelého Rudolfa Veselého, manželku, dva syny,
zetě a vnuka Jiřího
11. 4.

7.30

12. 4.

7.30 na úmysl dárce

13. 4.

7.30 za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran,
Irenu a Otu Kabrnovy a všechny věrné zemřelé

14. 4.

7.30 za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu,
tři syny, dceru a zetě

15. 4.

7.30 za zemřelého Rudolfa Fárka, rodiče Františku a Rudolfa,
sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci

16. 4.

7.30 za zemřelé rodiče Ludvíka a Marii Šarmanovy

pan Vladimír B Á R T E K
dožil sedmdesáti let a 9. srpna 2016
si připomeneme dvacáté šesté výročí
jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

za zemřelé Karla a Vlastu Diatkovy
a rodiče z obou stran

17. 4. 10.00 za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy,
sourozence, jejich rodiče a duše v očistci
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18. 4.

7.30 za zemřelého Rudolfa Divína, jeho manželku Františku
a zemřelou rodinu

19. 4.

7.30 za zemřelou rodinu Vavrisovu a zemřelé sourozence,
Věru Podzemskou, Josefa Mahdala a duše v očistci

20. 4.

7.30 za zemřelého Bedřicha Mikudu, syny Jiřího a Miroslava

21. 4.

7.30 za zemřelého Jiřího Kadu a celou živou
a zemřelou rodinu

22. 4.

7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

23. 4.

7.30 za zemřelého Jiřího Chovance, oboje rodiče,
sourozence, švagra a švagrovou

24. 4. 10.00 za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa
a duše v očistci
25. 4.

7.30 za zemřelého Vladimíra Třeštíka,
živou a zemřelou rodinu

26. 4.

7.30

27. 4.

7.30 za zemřelého Josefa Závorku, sourozence,
celou rodinu a duše v očistci

28. 4.

7.30 za zemřelého Vladimíra Bártka k nedožitým
sedmdesátým narozeninám, sourozence
a rodiče z obou stran

na úmysl dárce

29. 4.

7.30 za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu,
její dva bratry, sestru Františku, jejího manžela,
rodiče a duše v očistci

30. 4.

7.30 za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, dva zetě,
snachu, vnuka a zemřelou rodinu

1. 5. 10.00 za zemřelé rodiče Boženu a Metoděje Křenkovy,
dceru Vlastimilu a jejího manžela Josefa Chovance
a duše v očistci
2. 5.

7.30 za zemřelé rodiče Františku a Jana Juroškovy,
zemřelé děti a duše v očistci

3. 5.

7.30 za zemřelého manžela Jaromíra Malinu, otce z obou
stran, bratra Bedřicha a celou rodinu

4. 5.

7.30 za ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

5. 5.

7.30 za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence
a duše v očistci

6. 5.

7.30 za zemřelé rodiče Křenkovy, syna Cyrila,
rodiče Macečkovy, syna Josefa, snachu Danielu
a duše v očistci

7. 5.

7.30 za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran,
dva bratry a duše v očistci

8. 5. 10.00 za zemřelé Jana a Boženu Blinkovy, syna Jiřího,
zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta

INFORMACE

OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6. 2016
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání.

Obec Horní Bečva vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

pracovník/pracovnice knihovny
a informačního centra
NÁPLŇ PRÁCE:
• Základní knihovnické služby.
• Správa prostor knihovny a sálu kulturního domu.
• Příprava a realizace knihovnických a kulturních akcí pro veřejnost.
• Aktualizace internetových stránek a facebooku.
• Zajišťování kvalitních informací v oblasti cestovního ruchu
s místní působností např. historických, zeměpisných,
přírodovědných a dopravních všem návštěvníkům IC.
• Prodej propagačních materiálů, předprodej vstupenek,
komunikace s poskytovateli služeb cestovního ruchu v obci.
• Spolupráce na tvorbě informačních materiálů.
• Spoluutváření koncepce rozvoje kultury a cest. ruchu v obci.
POŽADOVANÉ KOMPETENCE:
• min. středoškolské vzdělání
• orientace především v současné české i světové literatuře
• dobrá místní znalost Horní Bečvy
• výborné komunikační dovednosti a organizační schopnosti
• aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se vzdělávat
• samostatnost, spolehlivost, flexibilita
• pro klientský přístup
• ovládání PC a základních kancelářských aplikací
(MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, popř. další)
• znalost práce s internetem
• schopnost pracovat samostatně, přesně a spolehlivě
• časová flexibilita, ochota pracovat o víkendech
NABÍZÍME
• platové zařazení dle platných platových předpisů
• zajímavou kreativní práci
• interní vzdělávaní
• další benefity
• nástup k 1. 8. 2016
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
• vlastní návrh konceptu dalšího rozvoje knihovny a informačního
centra a jejích aktivit v rozsahu nejvýše dvě strany A4
• strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu
• kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti
Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 4. 2016 do 12.00 hodin
Lhůta a způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady v obálce
označené „Výběrové řízení – knihovna“, doručte osobně
na podatelnu Obecního úřadu nebo poštou na adresu
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550.
(Rozhodující je termín doručení.)
Kandidáta na pozici pracovník/pracovnice knihovny
a informačního centra v obci Horní Bečva bude vybírat
výběrová komise z přihlášek doručených do 29. 4. 2016.
V případě, že komise doporučí přihlášku do dalšího kola,
bude kandidát pozván do užšího výběrového řízení,
kde proběhne osobní pohovor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu
toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
Bc. Rudolf Bernát
starosta obce
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STAŘÍČEK POVJEDALI

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

Jak už to kdysi bývalo z jara a na podzim se pořádaly jarmarky, kde sa dalo kúpiť kde co. Pořádaly sa též dobytčí trhy,
kerým sa pravilo tarmarky. Na ně sa chodívalo aj na Slovensko,
do Bytče, do Čadce aj dalej.
Staříček uchovali dycky každý druhý rok nejakého býčka,
nebo jalůvku a potem to šli prodať. Po cestě sa samozřejmě
zastavili na nejaké to teplé jídlo do hospody, povětšinú, nekde
na púl cesty.
Hospodský dyž cítil, že majú peníze, tož byl namazať na
chleba, ale dyž sa nedařilo edem vrčel co za žebračisko mu
tu lozí. To jeden raz též na staříčka vyštěk, dyž sa ptali co by
tu měl za pět korun: „A co byste tak chcéli? Slavičí jazýčky, nebo
paví stehno?“
Staříčka to edem zamrzélo, ale nic tam nezostali dlužní.
Napřesrok staříček uchovalí pěknú jalovičku a na tarmarku
jú též dobře prodali. Na zpáteční cestu sa zastavili v tej hospodě, o kterej už byla řeč, na cosik teplého do žaludka. Dyž
hospodský přišel ke stolu, staříček sa ho optali: „Co tu máš onačejšího k jídlu?“ A vytáhli prkenicu ve kterej zasvítily jakési větší
bankovky. Hospodský v tu ránu zavětřil dobrý kšeft a tož už
začal nabízať svíčkovú, buček a zelé, nebo gulášek pro pána.
Staříček prohrábnuli bankovky v prkenici, chvílu sa zamysleli
a povjedajú: „A co by stál ten kanár v tej kleci?“
Hospodský na to: „Oj to by nebylo lacné, jistě tak aspoň stopadesát, možná dvěstě korun!“
Staříček udeřili prkenicú a pravjá: „Tož ho upeč!“
Hospodský chtivý zisku, zakrútil ubohému kanárovi volátkem a šup s ním na rendlík. Po chvíli byla pečínka hotová
a hospodský s ňú letěl ke stolu, málem sa přerazil. Staříček sa
zhúpli na židli, podívali sa dlúho na hospodského a pravjá:
„Tož včíl mně z něho ukroj za pět korun!“
Hospodský zhutnul suchú slinu a edem tak odpověděl:
„Tož vy ste sa zbláznili, či co?“
Staříček klidno odvjetili: „Co by sem sa zbláznil, šak dyž si chcu
dať kúsek z prasaťa, tež si ho nemusím kúpiť celé!“
Tým sa všecko vyrovnalo a staříček spokojeně čářil rovnú
domú.

POVĚSTI O RADHOŠTI
Pohádek a tajemných příběhů je okolo bájné hory Radhošť velké
množství. Jedna stará pověst vypravuje, že na poledním svahu hory stávalo kdysi město, jiná tvrdí, že stávalo na dnešních Pustevnách. Však dodnes jsou zde vidět obrovské balvany, které mohly být jeho pozůstatky.
Jiné pověsti zase vypravují o sirotkovi z Radhoště, o lákavých a drahých
pokladech v jeskyních, o čarodějnicích, které se prý na Radhošti setkávaly, nebo o Čertově mlýně. Vydejme se tedy společně po stopách bájných
míst, nadpřirozených bytostí, tajemných záhad a pohádek, které si lidé
předávali po generace.

Pavel Bártek

UHLÍŘI Z POD RADHOŠŤA
Byli jednú dva uhlíři, kteří pálili uhlí kdesi v Kněhyňách. Dyž měli u mílířa hotovo, napchali uhlí do měcha a hybaj s ním přes Radhošť. Edem si
to celé jaksi špatně rozmysleli a tož jich cestú zastihla tma a tož nezbývalo jiného než na radhošti přespať.
Ojojoj do teho sa ale mládenci moc nehrnuli, přelétly jim v hlavách
všecky pohádky, co jim doma staříček vyprávjali, ale nedalo sa cúfnúť.
Aby jim v noci nebyla taká zima, tož uhlí z měchú vysypali a sami vlezli
do nich, že jim edem nožiska čúhaly. V tem okamžiku spali jak drvena.
V noci na ně přišel čert, co hlídával poklady v radhošťských ďúrách.
Když uviděl měchy, ze kterých trčely edem štyry nožiska, moc sa temu
podivil a místo strašení potichučky pravil: „Už sem staré čertisko, pamatuju na Radhošti třikráť město a třikráť zříceniny, ale takého tvora, který by měl
štyry nohy a žádnú hlavu, sem eště na mú černú dušu neviděl!“
Edem to doblekotal jeden z uhlířú ze spaní cosi zamudroval a druhý
sa tak rychlo převalil, že v čertovi zostala místo černé duše edem malá
černá dušička a už byl kde tam.
|TB|
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Jan Kubáň: Pověsti z Horní Bečvy
Na Křenkovém grúni

Krutá

Skoro štvrť hodiny od chalúpky, hde sem sa narodil, na vrchu „Křenkovém grúni“, stójí veličazná skála o kolika stupňoch. O téj skále vykládajú
u nás ĺudé, že je pod ňú skovaný jakýsik velikúcný poklad, ale že žádný
člověk ho neuvidí, edem ten, hdo by na Veliký pátek, dyš sa říčú v kostele
pašije, k ní přišél. Tož jeden ogar, co o tem čúl, ráz na Veliký pátek vzál si
obilnú štvrtku na ty peníze, sednúl si k téj skále a jak na jehlách lebo na
šidloch netrpělivě čekál, až sa poklady ukážú.
A věřte, lebo nevěřte! Opravdu o pašijách tak cosik ve skále zařmělo
a v tem pádě sa otevřéla. Ogar uviďél ve skále cosik sa mihotať, ale u teho
seďélo škaredúcné huňaté psisko. Jak naňho ogar pohlédnúl, tož z ním
začal mléť strach, že dál do kyt a aj štvrtku tam nechál. Dyž to vykládál
doma, eště sa mu vychlachúňali.

Okolo cesty, co vede z Horní Bečvy do Uhér, táhne sa tmavý les „Krutá“,
kterým málohdo sa odváží v noci přéjíť, lebo tam ukrutně straší, jak už to
méno ukazuje. Kdo by ním v noci měl jíť, skoro dycky si rači zájde třebas
o půl hodiny daléj v inú stranu, edem aby nemusél jíť přes Krutú. Ráz
tam šla v noci jedna ženská, a dyž přišla k mostu v tem lesi, najednúc ju
cosik popadne ze zadku a hybaj s ňú pod most, hde ju to vtlačilo mezi
veliké kameně, co sú pod tým mostem; až na druhý deň ráno vytáhli ju
z nich ľudé. Jindá zaséj ubírál sa tým lesem opitý chlap z hospody dóm.
Protože býl rozgurášený, vesele si cestú prozpěvovál. Ale hore Krutú
dlúho ne. Akorát, dyž sa dokolébál doprostředka teho lesa, jak by s neba
spadnúl, přistúpíl k němu jakýsik zababušený chlap, drapnúl ho ze zadku
za rameno, dovlék ho k jedli, co stála blízko cesty, a začal milým ožralcem
o ňu derchovať. Chlap křičél a prosíl, ale nadarmo. Až byla jedla u spodku
z kúry odřená, teprvéj strašák chlapa pustíl. Tak sa ztratíl, jak sa ukázál.
Chlap s těžkem doškrábál sa dóm a hodnú chvíľu si poležél. Ale to ho též
pořádně vykáralo z chlastaňá, lebo potem už nepíl, a dyž néhdy zodnekdy večér vracál sa dóm, dycky račí Krutú obešél. Ešče do nedážna stála
v Krutéj ta odřená jedla, včil je už sťatá.

Kovářúch mostek
Blízko našeho kostela, hde vtéká potok „Kobylská“ do Bečvy, vede přes
ten potok most, co mu ľudé říkajú „Kovářúch mostek“. Tam zaséj prý straší. Moc ľudích tu už dosťkráť strašidlo prohnalo. Jednúc též jél pacholek z Rožnova a akorát sa zetmělo. Jak dojél na ten most, koně zostaly
z ničeho nic stáť. Pacholek sa podívál, lešči neco néni na cestě, a viďél
jak jakési černé zvířa přeleťélo přes cestu. Pacholek sednúl a pobídnul
koně, ale ty ani hnúť. Tož jim zaťál bičem, ale koně stály jak zamrazené.
Teprv až za hodnú chvíľu to černé zvířa přešlo na tú stranu cesty, zodky vylézlo, koně trhly vozem, tak, tak, že pacholek nespad, a hnaly, jak
by jím néhdo vyřezál. Pacholek chcél jich zastaviť u hospody, aby sa jím
dál trochu nažhrať, protože měl ešče hodně daleko domú, ale nadarmo
smýkál opraťámi, koně sa nedaly zastaviť, až dojély dóm. Včil je u teho
mosta na boře zavěsený obraz Matky Boží, a strašidla sa tam už tak často,
jak prvéj, neukazujú.

Jezérka
Kúsek od kostela při potoku „Hlubokém“ je kotlina „Jezérka“. Tam pod
lavkú, co vede přes ten potok, má basrmanisko svůj pelech, a aji ináč tam
ešče strašívá. Dyž šél ráz jeden drvař zodkýsi dóm, stúpil na lávku, seděl
tam na kameňoch basrman. Drvař sa nebál, rafnúl zohňací sa basrmánka
za pačese a na něho: „Co ty, lato latovská, tu lapíš?“, ale basrman sa mu
vyškubnúl a žblunknúl do vody. Ale na milého drvařa měl veliký škřup.
Ráz si na ňho počkál, až půjde přes „Jezírka“, a dyž drvař už přešél na rovénku na druhéj straně potoka, vyskočíl basrman z vody a začál sa s ním
na rovénce brkovať, chťajací ho stáhnúť do vody. Ale drvař veďél, že na
suchu mu basrman nemože nic tak dalece udělať, proto sa nebál, takže
basrmanisko viďací, že mu neporadí, zafunělo a héplo jedným skokem
z rovénky do potoka.
Jednúc zaséj ubíral sa neskoro v noci vesničan ze ženú dóm. Jak přišli do „Jezérek“, zjavíl sa jim tam takový malý chlapeček. Oba měli velký
strach, až sa drkotali, a proto ani nemukli. Chlapeček šél s nimi a čím daléj, tým věcéj róst. Jak přišli ke kopci, „Křenkovém grúni“, pod kerým stála
veliká stará střešňa, byl už zároveň s tú střešňú. Ale ledvá k ní došli, v téj
chvíli sa ztratíl.
Závěrem

V popředí vpravo Kubáňovo rodiště, uprostřed Křenkův grúň,
v pozadí Kyčera a zcela vzadu Bukoviny a Čertův mlýn.

Skalní výchozy na Křenkově grúni.

Kdejaké odlehlejší a temné místo cest nebo chodníků, skály, rokliny,
koryta potoků se skalisky a tůněmi působily tajemně a zvláště za soumraku a v noci vyvolávaly nejistotu, strach, probouzely představivost u těch,
kdo jimi museli projít… Potom stačilo málo a o mnoha takových místech
se šířily řeči, že tam straší… Možná bude někdo znát i jiné drobné pověsti
z Horní Bečvy anebo slyšel jiné verze a obsahy povídaček vázaných ke stejným místům, které jsou natolik autenticky vzpomínány v pověstech zapsaných Janem Kubáněm… Čáry, příšery a strašidla byly ovšem neškodné věci.
Závažnější a stejně rozšířenou skutečností bylo, pokud se k takovým místům na Valašsku pojily dohady a přesvědčení, že je v jejich hlubinách ukryt
poklad anebo lze na nich nalézt vzácné nerosty a rudy. Zvláště ve starších
dobách lidé pak dokázali k jejich získání prakticky použít jakékoliv prostředky, hlavně když se ke zbohatnutí naskytl jistý návod nebo klíč. A činili
tak jistěže ne z náklonnosti k mamonu, ale z holé nezbytnosti na neúrodné
horské půdě uživit sebe a početnou rodinu. V příští kapitole nahlédneme do
19. století, kdy na Horní Bečvě takové zaujetí mělo už jen spíše mladickou
dobrodružnou povahu a dodatečně málem ohrozilo už nastoupenou cestu
za jistým živobytím v Americe, a v další kapitole zaměřené časově hlouběji,
do 18. století, se přesvědčíme, jak někteří lidé na Horní Bečvě na svou jistě ne
nezřízenou touhu po zbohatnutí nakonec tvrdě doplatili.
Karel J. Malina
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Běčvanský skřivánek už po osmnácté
V pátek 26. února proběhl 18-tý ročník pěvecké soutěže Bečvanský skřivánek
2016. 26 zpěváků soutěžilo ve třech kategoriích. V kategorii Pískle vyhrála Natálie Mikudová, na druhém místě byla Ema
Vavříková a třetí místo obsadila Adéla Malinová. Všechny dívky byly ze 2. třídy. Cenu
poroty získal Vojtěch Blinka z 1. třídy.
Žáci 3. – 5. třídy soutěžili ve dvou kategoriích „Skřivan a Skřivančice“.
Skřivanem pro rok 2016 se stal Jakub Kubeša a Skřivančicí Linda Pavelková, oba ze
3. třídy.
V této kategorii byly uděleny čtyři ceny
poroty, a to Kristýně Otepkové, Angele Davidson, Natálii Šulákové (všechny ze 4. třídy) a Barboře Ondruchové (3. třída).

Ceny věnovali naši sponzoři: Obecní úřad
Horní Bečva, paní Malinová z papírnictví
a pan Maléř – opravna aut. Dále pan Stromšík z místního uzenářství věnoval každému
soutěžícímu párek v rohlíku a paní Bartošková z květinářství věnovala vítězům kytičku. Všem sponzorům děkujeme.
Dále bych chtěla poděkovat porotě, která to neměla vůbec jednoduché v rozhodování a pracovala ve složení – předseda
poroty: slečna Marie Porubová, výborná
klavíristka a korepetitorka našeho pěveckéhé sboru. Členové: pan Rudolf Bernát – starosta naší obce, pan Jan Děcký – ředitel naší
školy, paní Pavlína Přikrylová – ředitelka ZŠ
v Prostřední Bečvě, pan Jan Křištof – zpěvák
skupiny Backfliping Dog z Horní Bečvy.

Velký dík patří i paním učitelkám Zuzaně
Valové, Marii Děcké, Petře Farníkové, Petře
Blinkové, Drahomíře Vojkůvkové a Daně
Poláškové za přípravu tanců. Dále chci
poděkovat paní Stromšíkové a Huňařové
za přípravu vystoupení taneční skupiny
Dance Rebels, Veronice i Tereze Bártkové
za přípravu programu valašského kroužku,
pěveckému sboru s paní Gužíkovou a za
ukázku breaku kamarádům Jakuba Kubeši.
Panu Josefu Blinkovi děkuji za přípravu
a hudební doprovod všech soutěžících,
Pavlovi Dobešovi za ozvučení.
Věřím, že zvítězili ti nejlepší. Doufám, že
všichni účastníci i diváci strávili pěkný podvečer a už se všichni těšíme na 19. ročník
Bečvanského skřivánka v roce 2017.
Daniela Křištofová

Skřivančicí se pro rok 2016 stala
Linda Pavelková,
skřivanem Jakub Kubeša

Cena poroty skřivan 2016: Barbora Ondruchová, Angela Davidson,
Kristýna Otepková, Natálie Šuláková.
Skřivani: Linda Pavelková, Jakub Kubeša

Cena poroty Pískle 2016: Vojtěch Blinka.
Pískle 1. místo Natálie Mikudová,
2. místo Ema Vavříková, 3. místo Adéla Malinová
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Karling cup 2016
O třetí ročník halového turnaje ve fotbale žen, byl velký zájem. Nakonec se ho účastnilo devět týmů z toho sedm z Moravskoslezské divize
žen a dvou amatérských týmů. Hrálo se systémem každý s každým a konečná tabulka i zápasy byly vyrovnané.
Některé zápasy měly pořádnou zápletku a nebylo nouze i o překvapivé výsledky. Ženy a dívky ukázaly v místní hale, že se tento sport rychle
rozvíjí a v každém týmu byly vidět šikovné hráčky, které můžou fotbalem
zaujmout nejednoho fanouška.
Nejvyrovnanější výkony v turnaji předváděly holky z SK Loděnice
a zaslouženě vyhrály turnaj. Měly v týmu navíc nejužitečnější hráčku
Natálii Varyšovou, která nasbírala nejvíce bodů za góly a asistence. Na
druhém místě skončily ženy ze Spartaku Lubiny. Ty měly nejlepší obranu. Třetí místo vybojovaly holky z SK Pržno, protože měly nejlepší vzájemné zápasy se Slovanem Ostrava a Horní Bečvou „Modré“. Na čtvrtém
místě Slovan Ostrava i s nejlepší střelkyní turnaje Martinou Kalvarovou,
která vstřelila 5 gólů. Páté místo obsadily domácí holky s názvem Horní
Bečva „Modré“. Zde je třeba vyzdvihnout gólmanku Kláru Kociánovou,
která zvládla dvojnásobnou porci zápasů a stala se nejlepší gólmankou
turnaje. Tato kategorie byla nejvíce vyrovnaná a bylo těžké rozhodnout,
kdo získá ocenění. Další, šesté místo pro Laides Valašská Bystřice, sedmé skončilo druhé domácí družstvo Horní Bečva „Oranžové“, osmé bylo
FC Zubří a deváté AFC Veřovice.
Pro všechny týmy byly připraveny zajímavé ceny, na kterých se výrazně
podíleli i sponzoři tohoto turnaje, kterými jsou stavební firma Cobbler s.r.o.,
Regmont a Obec Horní Bečva. Tímto jim děkujeme za spolupráci.
A na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na turnaji podíleli a přiložili ruku k dílu.
Pavel Roman

1. místo SK Loděnice

2. místo Spartak Lubina

Konečné pořadí turnaje:
1. SK Loděnice..................................................................................10:7................19
2. Spartak Lubina .............................................................................. 8:2................14
3. SK Pržno........................................................................................... 8:6................13
4. Slovan Ostrava ............................................................................12:3................13
5. Horní Bečva „Modré“ .................................................................11:7................13
6. Ladies Valašská Bystřic ............................................................... 4:9.................. 8
7. Horní Bečva „Oranžové“ ............................................................. 2:5.................. 7
8. FC Zubří ........................................................................................... 5:8.................. 6
9. AFC Veřovice ................................................................................. 4:15 .............. 4

3. místo SK Pržno

Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva
19. března se uskutečnila v Motorestu Bečvan Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva, kterou zahájil tajemník Lukáš Kantor. Přítomné seznámil s programem schůze. Zprávu o činnosti TJ za rok 2015 přednesl její
předseda Miloslav Randa. Jiří Vala přečetl zprávu o úspěšné činnosti
oddílu stolního tenisu a Marie Němcová seznámila přítomné s oddílem
Česká asociace sportu pro všechny, která je součástí TJ a je zaměřena
především na pořádání volejbalových turnajů. Zprávu o hospodaření
TJ přednesla Dana Macečková, se zprávou revizní komise nás seznámil
Petr Vašut. Potom Valná hromada ocenila hráče kopané: mladší přípravka – Lukáš Macura, starší přípravka – Richard Kretek, mladší žáci – Pavel
Kubáň, starší žáci – Jakub Kohout, muži B – Petr Hejný, muži A – Tomáš
Vaníček, ženy – Tereza Růčková a Irena Vašutová. Záslužnou činnost trenérů odměnila TJ finančně. Za mladší přípravku byly oceněny Kateřina
Jalůvková a Petra Jakešová, za starší přípravku Stanislav Barabáš, za žáky
Jakub Grenar, Rostislav Dvorský, Jakub Vašut a Svatopluk Fojtášek, za
muže B Miroslav Dobeš, za ženy dostali ocenění trenéři Miroslav Křištof a Pavel Roman, za stolní tenis Jiří Vala a za ČASPV Marie Němcová.
Za dlouholetou práci v TJ byl věcným darem odměněn Oldřich Ondryáš. Naši Valnou hromadu pozdravil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát,
který poděkoval trenérům a funkcionářům za práci, kterou vykonávají

pro mládež i dospělé, pohovořil o připravované rekonstrukci sokolovny, malé tělocvičny, o zlepšení prostředí na tábořišti u přehrady. Za Sbor
dobrovolných hasičů byli přítomni Jindřich Závorka a Pavel Vašut, který
vyzdvihl dobrou spolupráci SDH a TJ. Pak následovala diskuze a po ní
Svatopluk Fojtášek přednesl usnesení Valné hromady. Následovalo dobré občerstvení, účastníci ještě poseděli a slíbili si, že se sejdou na prvním
mistrovském utkání okresního přeboru mužů A, kteří se utkají doma
v neděli 3. dubna od 15,30 hod. s Novým Hrozenkovem.
Marie Němcová
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POZVÁNKY

50. filatelistická burza
v Rožnově pod Radhoštěm
Pro návštěvníky této jubilejní burzy je připravena prémie. Každý si může zakoupit 1 ks dopisnice se soukromým
přítiskem vydané Klubem filatelistů při SVČ ke 150. výročí
narození Bohumíra Jaroňka - malíře, grafika a zakladatele
Valašského muzea v přírodě. Dopisnice je vydána v omezeném počtu a nebude jinak volně prodávána. Nachystejte
si chyběnku a přineste své přebytky známek, pohlednic
a dalšího sběratelského materiálu na výměnu, při které
Vám odborně poradíme. Máme zajištěnu bohatou nabídku
sběratelského materiálu, ze které si určitě vyberete, co Vám
ve sbírce schází.
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POZVÁNKY

V sobotu 30. dubna 2016 od 19.00
jste zváni na vystoupení rožnovské kapely

duben 2016 / 11 /

INZERCE

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava - Montáž - Demontáž
Nájem 4 týdny, cena dohodou,
5 a 6 týden nájem zdarma.
Konzultace a nacenění zdarma.

Kontakt: 777 261 833
na chatě Barborka, vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí bude oznámen jiný termín.
Srdečně zveme fanoušky tvrdší muziky.

PŮJČOVNA
ZAHRADNÍ TECHNIKY
Štípačka dřeva Scheppach HL 1500
Benzínový zahradní drtič
PROMA MZD-13/2

tel.: +042 737 579 378

/ 12 / duben 2016

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Pozvánka do divadla

NIKDO NENÍ DOKONALÝ
aneb

POLIB TETIČKU
V místním kinosále na Horní Bečvě
v sobotu 16. dubna 2016 v 17.00 hodin.

Autorem hry je Simon Williams,
přeložila ji Renata Menclová
Děj hry nás zavede do Londýna, kde nesmělý,
trochu nudný Leonard, žije po rozvodu se svojí
pubertální dcerou a veselým otcem, kterého
pro jeho svéráznou povahu nechtějí v žádném
domově důchodců. Leonard, aby si přivydělal,
píše tajně pod ženským pseudonymem knihu.
Vše se začne nečekaně zamotávat,
když se jednoho dne nakladatelka
Harriet Copelandová rozhodne knihu vydat.
Vstupné je 80,- Kč, předprodej vstupenek
je v Místní knihovně
(kontakt tel.: 571 645 249
nebo email: knihovna.becva@seznam.cz).

Bečvánek Beskydy pořádáá

jarní / letní
Úterý 12. dubna 2016
od14:00-17:00 příjem zboží

Středa 13. dubna 2016
8:00-17:00 příjem + prodej

Čtvrtek 14. dubna 2016
8:00-17:00 prodej

Pátek 15. dubna 2016
8:00-16:00 prodej zboží
16:00-18:00 výdej zboží

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme
bíráme poplatek 10 Kč.
Nad 500 Kč poplatek 15 Kč.
Označení oblečení – na značce (viz obrázek)
k)
nechte volné místo na číslo, které Vám
přiřadíme. Použijte na označení
papírovou malířskou pásku.

VELIKOST

volné místo
na číslo

CENA

Bazárek opět proběhne v restauraci
Staré časy v centru obce Horní Bečva!
www.becvanekbeskydy.cz

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
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Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

