
Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
                   / ŘÍJEN 2018 /                                        číslo 10 / ročník XXXV                                                        / cena: 3,- Kč /

Akce proběhne v rámci oslav 
100. výročí vzniku 

Československé republiky

Jako host vystoupí 
královna české dechovky 

Moravanka
Sobota 27. října 2018 v 17 hod.
Kulturní dům Horní Bečva
Předprodej vstupenek od 8. října 2018
v Místní knihovně Horní Bečva.
Rezervace možná rovněž od 8. 10.
na tel.: 571 645 249.
Rezervace platí pouze dva dny.
Vstupné 240,- Kč.

Dechová kapela Horňané 
vás srdečně zve na křest svého prvního CD pod názvem
„Zdar 
  a nátisk …“

Dechová kapela Horňané 
vás srdečně zve na křest svého prvního CD pod názvem
„Zdar 
  a nátisk …“



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 2 /   říjen 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě."
Antoine de Saint - Exupéry

Blahopřání

Všem říjnovým oslavencům 

i manželským párům přejeme do dalších let 

hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Anežka VAŇKOVÁ

Marie SOLANSKÁ

Josef MUŽNÝ

Jiřina KRUMPOCHOVÁ

Magda SOLANSKÁ

Ludvík BOBEK

Božena FÁRKOVÁ

V měsíci říjnu oslaví jubilejní sňatky tyto manželské páry:

25 let manželství – stříbrnou svatbu:

Jiří a Irena HANDRYCHOVI

55 let manželství – smaragdovou svatbu:

Antonín a Eliška VÁLKOVI

60 let manželství – diamantovou svatbu:

Václav a Františka ONDRUCHOVI

„Kdo si uchová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“

Dne 22. září 2018 se dožil náš tatínek 

pan Josef MARTINÁK 

osmdesáti let. 

Do dalších let mu hodně zdraví a životní pohody 

přejí dcery Šárka a Hanka s rodinami.

Manželský slib po padesáti letech společného života 

obnovili v měsíci září  2018 

manželé Josef a Jaroslava VAŠUTOVI, 

kteří si dne 21. 09. 1968 řekli své ANO 

a slaví tak zlatou svatbu. 

Manželskému páru blahopřál místostarosta obce 

pan Svatopluk Divín a matrikářka paní Jana Poláchová, 

kdy jubilejní sňatek manželé Vašutovi stvrdili svým podpisem 

v pamětní knize obce Horní Bečva.

Zlatému manželskému páru děkujeme 

za pozvání a vřelé přijetí. 

Přejeme jim hlavně pevné zdraví, spokojenost, 

rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let 

v kruhu svých nejbližších.

Blahopřání
V úterý 9. října 2018 oslaví 

osmdesáté narozeniny náš duchovní otec 

pan Ladislav ŠIMEK

Do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání 

a ochranu panny Marie 

a zároveň děkujeme za dlouholeté duchovní vedení.

Vděční farníci z Horní Bečvy a okolí.

Blahopřání
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Vzpomínky

Jak krásné bylo ti blahopřát, tak těžko je u tvého hrobu stát,

svíčku a kytičku květu položit a tiše vzpomínat.

Dne 27. října 2018 

si připomeneme 

nedožité 80. narozeniny 

manžela, tatínka, dědečka 

a pradědečka

pana Květoslava MIKEŠE

S úctou vzpomíná 

manželka Oldřiška s rodinou.

Rovněž si letos připomínáme 

páté smutné výročí úmrtí 

našeho syna 

Stanislava MIKEŠE

S bolestí v srdci 

vzpomíná maminka.

Tak jako na podzim příroda ke spánku se chýlí, 

odešli jste spát přemoženi smrtí. 

Spěte tiše naši drazí a sněte svůj věčný sen, 

vzpomínky na Vás celých 15 let nám zbyly jen …

Dne 14. října 2018 si připomeneme 15 let od úmrtí 

naší maminky a stařenky Adély KYSUČANOVÉ

Dne 7. prosince 2018 si připomeneme 15 let od úmrtí 

našeho otce a staříčka Františka KYSUČANA

Dne 7. února 2019 vzpomeneme na našeho bratra 

Jana KYSUČANA, na jeho 25. výročí úmrtí. 

Za tichou vzpomínku Všem děkujeme. 

Dcera a sestra Fanda 

 1. 10. 7:30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 2. 10. 7:30 na úmysl dárce

 3. 10. 7:30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny,

 dvě dcery a dvě snachy

 4. 10. 7:30 za zemřelého pátera Juliuse Křištofa a jeho rodiče

 5. 10. 7:30  za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, 

syna Bohumila, snachu Anežku Juříkovou, 

dceru Marii, syna Oldřicha a vnuky Radka a Milana

 6. 10. 7:30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 7. 10. 10:00  za zemřelou Adélu Kysučanovou 

k patnáctému výročí úmrtí

 8. 10. 7:30  za zemřelého Josefa Bartka, manželku, tři zetě, 

jejich sourozence a duše v očistci

 9. 10. 7:30 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

 10. 10. 7:30 na jistý úmysl

 11. 10. 7:30 za zemřelou rodinu

 12. 10. 7:30 za živé členy posvátného růžence

 13. 10. 7:30  za zemřelé Rudolfa a Amálii Trebulovy, dceru Emilii 

a celou zemřelou rodinu

 14. 10. 10:00  za zemřelého Jiřího Křenka padlého 

v 1. světové válce a za všechny padlé z naší farnosti

 15. 10. 7:30  za zemřelého Arnošta, manželku Anežku 

a Barboru Bordovskou

 16. 10. 7:30 na jistý úmysl

 17. 10. 7:30  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, Janu 

Závorkovou, syna Josefa, rodiče a duše v očistci

 18. 10. 7:30 za duše v očistci

 19. 10. 7:30 za zemřelou rodinu

 20. 10. 7:30  za zemřelou Zdeňku a Jiřího Chovancovy 

a oboje rodiče

 21. 10. 10:00  za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, 

dvě snachy, zetě a živou rodinu

 22. 10. 7:30  za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy, 

syna Arnošta, staříčky z obou stran 

a zetě Bruno Vašíčka

 23. 10. 7:30 na jistý úmysl

 24. 10. 7:30 na úmysl dárce

 25. 10. 7:30 za zemřelé dobrodince

 26. 10. 7:30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

 27. 10. 7:30  za zemřelé rodiče Františka a Veroniku Kantorovy 

z Prostřední Bečvy, sourozence 

a rodiče z obou stran

 28. 10. 10:00  za zemřelého Ludvíka a Františku Vaníčkovy 

a zemřelou rodinu

 29. 10. 7:30 na jistý úmysl

 30. 10. 7:30 za duše v očistci

 31. 10. 7:30  za zemřelého Josefa Bordovského 

a jeho dvě manželky

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA ŘÍJEN 2018
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      INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Zveřejňujeme kontakt

na smutečního řečníka pro obřady.

Již více než rok je možno oslovit

paní Magdu Jeníčkovou.

Tel.: 603 993 812

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech od 24. 9. do 3. 10. 2018 

bude ordinace MUDr. Karla Janíka 

uzavřená z důvodu čerpání dovolené.

Zástup pro akutní případy 

MUDr. Ivo Chromek, Dolní Bečva 577. 

Děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
vzhledem k narůstajícímu obsahu Hornobečvanského 

zpravodaje se posouvá uzávěrka každého čísla 

k 20. dni každého měsíce!

Uzávěrka listopadového zpravodaje je 20. října!!!

Příspěvky (vzpomínky, články a jiné) můžete zasílat na e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz

knihovna.becva@seznam.cz

Placení komunálního odpadu – splatnost 

do 30. září 2018
Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních 

chat a objektů sloužících k  individuální rekreaci, kteří ještě 

nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smys-

-lu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a OZV Obce Hor-

ní Bečva č. 05/2015 dle stanovené splatnosti do 30. 9. 2018, 

aby uhradili tento poplatek následujícím způsobem:

· poštovní poukázkou

· v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

·  převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

u rekr. chat 21337 + číslo evidenční

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

Do popelnic patří např.:  smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí  apod. 

a  veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat 

nebezpečný odpad!

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Svoz tříděného odpadu: pátek 26. října 2018  

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BEČVA

Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00

Středa  ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00

Sobota ......................... 08.00 – 12.00

Vážení spoluobčané, 

Děkujeme Vám všem, kteří třídíte a řádně nakládáte s od-

pady. Velice si toho ceníme, neboť jste pochopili, jak vážným 

tématem odpady jsou a kolik jich v současnosti produkujeme.

Bohužel se v obci přesto v posledních měsících výraz-
ně zhoršila morálka při sběru a svozu odpadů. Máme 
za to, že to mimo jiné souvisí s vysokým počtem chat 
a rekreačních objektů.

Množí se případy, kdy jsou velkoobjemový, stavební od-

pad či vyřazené elektrospotřebiče ukládány na sběrná místa 

ke kontejnerům. Toto je nepřípustné, tyto odpady patří 

do sběrného dvora.

Obdobně je to i u pytlů na tříděný odpad, kdy sběr těchto 

pytlů probíhá zpravidla poslední pátek v měsíci. Pytle určené 
pro svoz tříděného odpadu neodkládejte do kontejne-
rů v jednotlivých sběrných místech, pytle jsou určeny 
pro organizovaný svoz, který probíhá zpravidla vždy 
poslední pátek v měsíci, nebo jsou dopravovány jako 
tříděný odpad do Sběrného dvora.

S ohledem na výše uvedené okolnosti budou pro-
blematická místa pod kamerovým systémem, jejichž 
cílem je postihovat hrubé porušení nakládání s odpady.

Jakékoliv odkládání velkoobjemového odpadu u sběrných 

míst bude považováno za zakládání černé skládky a může být 

pokutováno do výše 50.000,- !!!
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 

se uskuteční v pátek dne 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

V obci Horní Bečva je stanoven jeden volební okrsek a volební místností je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ:

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič hlasuje osobně, zastoupení druhou osobou není přípustné. 

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost 

a  státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo 

cestovním pasem ČR.

Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v obci, kde má trvalý 

pobyt.

Každý volič ve volební místnosti po prokázání totožnosti a  po 

záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží od okrskové 

volební komise dvě prázdné úřední obálky.

Šedá obálka je pro volby do zastupitelstva obce a  žlutá 

obálka je pro senátní volby. Obě tyto obálky jsou opatřeny 

úředním razítkem obecního úřadu.

Za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky, okrsková 

volební komise na žádost voliče vydá hlasovací lístky nové.

Po obdržení úředních obálek, popřípadě hlasovacích lístků 

vstoupí volič do prostoru určeného k  úpravě hlasovacích lístků, 

kde vloží do šedé úřední obálky, která je určena pro volby do 

zastupitelstva obce hlasovací lístek. Volič může volit nejvýše tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

V  obci Horní Bečva bude voleno 15 členů zastupitelstva 

obce.

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ BEČVA BYLY 

ZAREGISTROVÁNY TYTO VOLEBNÍ STRANY:

· Česká strana sociálně demokratická

·  Křesťanská a demokratická unie - Československá 

strana lidová

· Nezávislí z Horní Bečvy

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se 

volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 

lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit 

hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1.  Označit křížkem ve čtverečku v  záhlaví sloupce před názvem 

volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 

kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 

v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 

v obci volen.

2.  Označit v  rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 

kandidáta, pro kterého hlasuje, a  to z kterékoli volební strany, 

nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 

být zvoleno.

3.  Kromě toho lze oba způsoby, popsané v  předchozích bodech 

kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu 

a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro 

které hlasuje, a  to v  libovolných samostatných sloupcích, ve 

kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V  tomto případě 

je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z  označené 

volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 

pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů 

zastupitelstva obce.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do šedé úřední 

obálky.

Konají -li se volby do zastupitelstev obcí společně s  volbami 

do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně 

odlišeny.

·  hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev 

obcí jsou barvy šedé

·  hlasovací lístky a  úřední obálka pro volby do Senátu jsou 

barvy žluté

Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé 

barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky 

šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté 

barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté 

barvy.

Do žluté úřední obálky pro senátní volby, kterou současně 

volič obdrží od okrskové volební komise vloží volič pouze jeden 

hlasovací lístek žluté barvy.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru, určeného k  úpravě 

hlasovacích lístků vloží obě úřední obálky s hlasovacími lístky před 

okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 

obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost. V  takovém případě okrsková 

volební komise vyšle k  voliči dva své členy s  přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky budou dodány voličům v  obálkách nejpozději 

tři dny před konáním voleb na adresu trvalého pobytu.

Pokud žádný z  kandidátů nezíská v  senátních volbách 

nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů, 

proběhne dne 12. 10. 2018 a 13. 10. 2018 druhé kolo senátních 

voleb. Ve druhém kole kandidují dva kandidáti, kteří se v pořadí 

po prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Volby proběhnou opět v  zasedací místnosti Obecního úřadu 

Horní Bečva a to v pátek 12. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 13. 10. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb si volič vyzvedne 

přímo ve volební místnosti v den voleb.



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 6 /   říjen 2018



Hornobečvanský ZPRAVODAJ říjen 2018   / 7 /



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 8 /   říjen 2018

S Vaší podporou měníme budoucnost k lepšímu

  1. Bernát Rudolf, Bc. starosta bez politické příslušnosti

  2. Divín Svatopluk  místostarosta bez politické příslušnosti

  3. Vašut Pavel živnostník  bez politické příslušnosti

  4. Sekyra Karel, Mgr. zástupce ředitele SŠ bez politické příslušnosti

  5. Hatlapatková Markéta zdravotní sestra bez politické příslušnosti

  6. Solanský Josef, Mgr. vedoucí odboru MěÚ bez politické příslušnosti

  7. Malina Radek technik bez politické příslušnosti

  8. Divínová Svatava, Ing. projektový manažer bez politické příslušnosti

  9. Orlová Pavla, Ing.  stavební technik bez politické příslušnosti

10. Děcký Jan, Mgr. ředitel ZŠ bez politické příslušnosti 

11. Bordovská Jitka, Mgr. učitelka bez politické příslušnosti

12. Hanas Pavel mezinárodní pokladní ČD bez politické příslušnosti

13. Blinka Josef důchodce člen ČSSD

14. Maceček Jan, Mgr. učitel bez politické příslušnosti

15. Rybár Igor živnostník bez politické příslušnosti

Česká strana sociálně demokratická
 a nezávislí kandidáti z Horní Bečvy2
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Česká strana sociálně demokratická
 a nezávislí kandidáti z Horní Bečvy2

Ve volebním období 2018 – 2022 opět navážeme na již získané zkušenosti při čerpání fi nančních prostředků z fondů 

Evropské unie (EU), Ministerstva místního rozvoje (MMR), Ministerstva dopravy (SFDI), regionálních operačních programů 

a dalších dotačních titulů.

Máme připravenou celou řadu projektů, které čekají na realizaci. Chceme navázat na započatou dynamiku a dále 

pokračovat v energické práci tak, aby ta naše Horní Bečva vzkvétala a byla skvělým místem k životu…

…a to realizací níže uvedených aktivit:

Naší hlavní prioritou je vybudovat z Horní Bečvy moderní obec, ve které se dobře žije především jejím občanům. Budeme 

proto přednostně plnit reálné požadavky občanů na zkvalitnění infrastruktury. Každý z kandidátů má zájem přispět 

a podílet se na růstu a rozvoji obce. Při diskuzích o budoucnosti naší obce budeme pozorně naslouchat názorům občanů 

i členům zastupitelstva jiných volebních stran, od kterých rovněž očekáváme konstruktivní spolupráci.

Jelikož naše obec je turistickou oblastí, budeme podporovat cestovní ruch s cílem vytvoření nových pracovních míst. 

I nadále budeme podporovat naše seniory (důchodce).

Děkujeme všem občanům, kteří se seznámili s plněním volebního programu za období 2014 – 2018 a programovým 

prohlášením.

Rozvoj fyzického prostředí obce a rozvoj služeb
–  investice do infrastruktury 

jsou základním nástrojem rozvoje

• Chodník od staré pošty k „benzince“.

•  Chodník od ZŠ k mateřské škole s přemostěním Bečvy 

pro pěší.

•  Realizace veřejného prostranství v prostorách 

vyhořelé pily.

• Revitalizace prostoru za prodejnou Davidova.

• Rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě.

• Rozšiřování sítě veřejného osvětlení.

• Celoplošné opravy komunikací.

•  Výkup komunikací od občanů = zajištění 

nezpochybnitelné veřejnosti cest.

•  Zklidnění dopravy v centru obce + průtah cyklostezky 

přes centrum.

•  Modernizace vestibulu KD v prostory s kavárnou 

či cukrárnou.

•  Chodník od Zavadilky do Kněhyň 

(ve spolupráci s Prostřední Bečvou).

• Rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod.

Podpora podnikání a rozvoj cestovního ruchu
–  fyzický vzhled obce je klíčový,

stejně jako dostatek prostoru pro podnikání

• Pokračování cyklostezky od přehrady směr Hlavatá.

• Rekonstrukce a modernizace tábořiště u přehrady.

• Rekreační využití kopce s lomem.

• Rozhledna na Kyčeře.

• Realizace stezky kolem přehrady.

•  Spolupráce a partnerství s hlavními aktéry 

cestovního ruchu v obci.

• Budování značky Horní Bečva spojené s propagací obce.

•  Partnerství a spolupráce s hlavními podnikatelskými 

subjekty v obci.

•  Realizace zážitkových okruhů (questing), 

nebo naučných stezek (Marýna G, apod.)

• Podpora začínajícím podnikatelům.

• Výstavba Polyfunkčního domu s prostory pro podnikání.

•  Realizace veřejného prostranství v prostorách vyhořelé 

pily s prostory pro podnikání.

Podpora vzdělávání sportu a tělovýchovy
– škola je nejdůležitější institucí v moderní obci

• Specializované učebny v ZŠ.

•  Rekonstrukce učebnového pavilonu – zateplení, 

rekuperace vzduchu, fotovoltaika.

• Dětské hřiště u přehrady.

• Reagovat na populační trendy ve školství.

•  Rekuperace vzduchu ve třídách 

– čerstvý vzduch pro naše děti.

• Školní klub.

• Oprava a modernizace budovy a vnitřních prostor školy.

•  Pokračovat ve stávající podpoře sportovních oddílů a spolků.

• Výstavba dalších nových veřejných sportovišť v obci.

Zlepšení kulturního života v obci
–  je důležité rozvíjet a posilovat sounáležitost 

občana s obcí, patriotismus, hrdost

• Výstavba venkovního kulturního areálu (amfi teátru).

• Rozvíjet a zkvalitňovat nabídku kulturního vyžití v obci.

• Zvýšit počet kulturních akci v kulturním domě.

• Podpora spolků.

• Podpora veřejné knihovny.

• Modernizace sálu kulturního domu.

•  Intenzivní využívání sálu v Sokolovně. 

(jazykové kurzy, taneční, apod.)

Obecní úřad
–  samospráva a výkon státní správy.

Otevřený obecní úřad slouží především občanům.

• Modernizace prostor obecního úřadu.

• Právní poradenství pro občany zdarma.

• Otevřenost, vlídnost a ochota pomoci.

• Informační kanály pro maximální informovanost.

•  Pokračovat ve spolupráci s partnerskými obcemi, 

případně jejich seznam rozšířit o další obce z jiných zemí.

•  Aktivně spolupracovat s okolními obcemi především 

s Prostřední Bečvou.

•  Aktivně prosazovat zájmy obce v rámci mikroregionu 

Rožnovsko a MAS.

•  Intenzivní čerpání národních a evropských fondů 

v souladu s potřebami obce.
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI
NAUČ MĚ PÍSNIČKY, Edita Plicková

Kniha obsahuje několik desítek lidových pís-

niček, jejichž text si děti zapamatují za pomoci 

velkých barevných obrázků a mohou si je také 

zahrát na svůj hudební nástroj podle notového 

zápisu.

HERKULES NA ZÁMKU, Alžběta Dvořáková

Napínavý příběh se strašidelnými prvky je 

volným pokračování knížky Herkules a straši-

dla. Hlavními hrdiny jsou opět kocour Herkules 

a kočka Komtesa, kteří se tentokrát se svými 

majiteli Martou a Janem přestěhují na zámek, 

kde Marta restauruje staré obrazy. V zámku se 

však brzy začnou dít prapodivné věci. Vzácné 

knihy ohrožuje armáda drzých myší, ve studni se začne kazit voda, sta-

rá stolička mluví a dožaduje se odpovědí na své hádanky, dračí hodiny 

začnou samy od sebe jít a postavy na obrazech ožívají. Zdá se, že zám-

ku hrozí nebezpečí, které mohou odvrátit pouze Herkules a Komtesa 

– a také potkanka jménem Jasmína. Knížka je určena především dětem 

mladšího školního věku.

ČAS VLČÍCH MÁKŮ, Corina Bomann

Nicole svého otce nikdy nepoznala. Její 

matka Marianne o něm nemluvila a minulost 

halila mlčením. Nicole vždycky toužila po sou-

rozencích, po velké rodině, vyrůstala však jako 

jedináček. O to větší má radost, když téměř 

ve čtyřiceti letech zjistí, že je těhotná – ačkoli 

otec dítěte ji opustil. Pak se ale dozví, že dítě 

nejspíš nepřijde na svět zdravé, protože má dě-

dičnou srdeční vadu. Vyděšená Nicole se vydá 

za svou matkou, aby se od ní konečně dověděla, 

kdo byl její otec. Marianne jí po mnoha letech 

mlčení začne vyprávět o svém dospívání v poválečné době, o své lásce 

k francouzštině a pozůstatcích staré nenávisti mezi Němci a Francouzi, 

kterou měla na svědomí válka. A také o jedné dodnes bolestné ztrátě…

POSLEDNÍ NEANDERTÁLSKÁ ŽENA

Claire Cameron

Dvě ženy, jeden osud a tisíciletí, 

která je od sebe dělí.

Přesuňme se 40 000 let zpět… Zemi brázdí 

poslední rodina Neandrtálců. Zdrcující zimu 

jich přežilo málo, ale Dívka, nejstarší dcera, prá-

vě dospívá a její rodina je rozhodnutá najít jí 

vhodného partnera. Nesmlouvavá země si ale 

vybírá svou daň a zanechává Dívku samotnou, 

aby se starala o nalezence Skrčka, a vydala se 

na pouť s cílem zjistit, co ještě zbylo z jejího druhu. Nebezpečná zima 

se rychle blíží a Dívka si uvědomuje, že má šanci svůj lid zachránit, i když 

to znamená obětovat kus sebe sama. Současnost… Archeoložka Rosa-

munde Galeová pracuje až do pozdní fáze těhotenství ve snaze odkrýt 

nově nalezené ostatky neandrtálské ženy předtím, než porodí. Oba pří-

běhy spojené sdílenou zkušeností porodu a raného mateřství zkoumají 

často tabuizovaná témata života ženy.

ť íl

DENÍK JAPONSKÉ MANŽELKY

Veronika Ageiwa

Když se Veronika poprvé seznámila se spo-

lužákem z Japonska, neměla ani tušení, že se 

do něj zamiluje a za několik let s ním odletí 

do Tokia, kde mu porodí syna a začne žít jako 

skutečná Japonka. Čeká ji celá řada výzev, aby 

zapadla nejen do odlišného kulturního pro-

středí, ale hlavně do své nové rodiny: koupat 

se nahá v lázních stchyní, tradiční japonský po-

hřeb dědečka, kluzké knedlíčky „moči“ a práce 

v japonském obchodě. Zvládne být i přes všechny překážky opravdovou 

japonskou manželkou?

DŮM U TŘÍ BOROVIC

Hana Marie Körnerová

Francouzský venkov na konci 19. století.

Prostředí plné pověr, předsudků, klepů 

a nedůvěry k „přivandrovalcům“. Zanedba-

ný statek, na němž bez nadšení hospo-

daří bývalý právník André Trevillon s hrst-

kou služebnictva a postiženým synem. 

Tak vypadá místo, kam se v tísni uchýlí mla-

dá žena prchající z ohroženého domova.

Alžběta zpočátku hledá jen dočasný azyl, 

netouží zasahovat do života místních lidí, 

ale je natolik odlišná, že se brzy stává terčem útoků. Má dost odvahy, 

aby se ubránila a zároveň tím zcela změnila život lidí na statku. Napovrch 

však vyplouvají stará tajemství a přes všechnu Alžbětinu snahu se neod-

vratně schyluje k tragédii…

KDE SPÍ LUFŤÁCI, Ivanka Devátá

Protože luftu, přesněji čerstvého vzduchu, 

je ve městě proklatě málo, zavede vás oblíbená 

česká spisovatelka na hory, k rybníku, k moři… 

A spát se bude všemožně – pod širákem, 

ve stanu, horské boudě, na chatě či chalupě, 

ale i pohodlně v hotelu a penziónu. A protože 

jsou chvíle, kdy člověk unikne z každodenní-

ho shonu, tak vzácné, pojí se k nim i spousta 

milých a úsměvných vzpomínek. Vzpomínek 

na blízké, rodinu, přátele a kolegy, kteří zrovna 

byli lufťáky.

PÍSKOVÝ VRCH, Joanna Bator

Na sídlišti Pískový vrch ve slezském Valbři-

chu se všechno točí kolem žen. Když do měs-

ta přijede ze zapadlé vesnice Jaďa Maślaková, 

hned na nádraží uklouzne na schodech a spad-

ne přímo do náruče svého budoucího manže-

la, horníka Stefana Chmury, syna přesídlenců 

z východu Polska. K oltáři jde Jaďa v šatech 

ušitých ze záclon po Němcích a novomanželé 

se brzy dočkají dcery Dominiky, která se kupo-

divu nepodobá nikomu z rodiny, zato babička 

Zofia, jež celý život skrývá jisté tajemství, je z ní 

štěstím bez sebe… Joanna Batorová sleduje ve své nevšedně pojaté ro-

dinné sáze sny, trápení a naděje tří generací polských žen, úzce spoje-

né s dějinami dvacátého století od války přes éru budování socialismu 

až ke kapitalistickému Polsku nedávných let.

NOVÉ KNIHY
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KAVÁRNA MALÝCH ZÁZRAKŮ

Nicolas Barreau

Někdy člověk nejprve musí ztratit půdu 

pod nohama, aby se dostal do sedmého 

nebe. Nelly zbožňuje čtení, věří na znamení 

a – je nešťastně zamilovaná. Jednoho dne 

v knize své babičky narazí na záhadnou větu 

a bez dlouhého rozmýšlení udělá něco, co by 

nikdy nepokládala za možné: vezme všechny 

své úspory, koupí si červenou kabelku, kvap-

ně opustí Paříž a vydá se po stopách oné 

knihy do Benátek. Na své cestě se dostane 

až do srdce města na laguně, které pro ni 

připraví nejen setkání se šarmantním Benátčanem, ale také kouzelnou 

malou kavárnu, v níž čekají tajemství a dějí se zázraky…

MUŠLE, Hana Kolaříková

Baladický příběh o osudu pětileté holčičky 

a její rodiny z doby represivní normalizace, 

který po mnoha letech skládá jako již zralá 

žena z nesouvislých střípků svých vzpomí-

nek. Její rodiče patřili mezi emigranty, jimž 

se nepodařilo dostat své dítě za hranice. 

Starala se o ni babička v drsném a rázovitém 

Pobeskydí na hranici Moravy a Slezska, v kra-

ji horského vlnobití na pozadí proměnlivého 

nebe, černých uhelných slojí a prvních pa-

nelákových sídlišť barvy šedi. Vnímání předškolního dítěte je však plné 

barvité fantazie a hravé magie. Bezbřehá spirituální a metaforická spon-

tánnost dětské duše kontrastuje s nenaplněnou duchovní potřebou člo-

věka zbaveného víry, s uzavřenou pohraniční politikou komunistického 

režimu a vše graduje v absurdním osudu hlavních hrdinek říznutých ho-

ralskou krví, v jejímž divokém klokotu láska, touha, vášeň, nevěra, zrada, 

zodpovědnost, pochopení a odpuštění nemohly dohrát své role do úpl-

ného konce, protože Boha nahradil cenzor.

ZÁHADNÁ SMRT NA VENKOVĚ

T. E. Kinsey

Píše se rok 1908 a lady Emily Hardcastleo-

vá, excentrická, čtyřicetiletá vdova s tajem-

nou minulostí opouští se svou komornou 

a důvěrnicí Florence Armstrongovou Lon-

dýn, aby se usadila na venkově, kde, jak dou-

fá, povede konečně klidný život. Záhy jsou 

však obě ženy vtaženy do vyšetřování po-

dezřelé smrti a krádeže drahokamu s legen-

dární minulostí a tajemným názvem – Sma-

ragdové oko. První díl ze série brilantních 

britských detektivních románů, odehrávajících se na začátku 20. století 

na anglickém venkově potěší nejen příznivce Agathy Christie, ale také 

milovníky britského humoru.

TŘI MUŽI VE ČLUNU JSOU ZPĚT

Tomáš Klimek

Lužnice jako anglická Temže z dob králov-

ny Viktorie? Téma i styl vyprávění slavného 

humoristického románu Jeroma Klapky Jero-

ma znovu ožívají. Tentokrát v jiném prostředí 

a s novými aktéry. Muži jsou čtyři a nemají 

s sebou psa, ale i jejich vodácké dobrodruž-

ství se prolíná s množstvím příběhů a vtip-

ných situací, které s sebou život přináší.

Pánská jízda může začít!

KRÁLOVÉ BOURBONU, J. R. Ward, série tří knih

Fascinující kronika rodiny Bradfordových, dlouholetých neoficiálních 

vladařů světové mekky bourbonské whisky. Neustále přiživované bohat-

ství jim zajistilo mocný vliv a výsady dynastie, která navenek dodržuje 

ušlechtilá pravidla miláčků štěstěny a vybraného vkusu, ale vytváří ost-

rou hranici mezi sobě rovnými a svými zaměstnanci, kteří dřou do úmo-

ru jen pro blaho svých chlebodárců.

Hrdinka příběhu Lizzie, vynikající a uznávaná zahradnice, tuto křeh-

kou mez překročí, když se zamiluje do marnotratného Tulana Bradfor-

da, a málem přijde o všechno, co si v životě tvrdě vybojovala. Tulan se 

po několika letech vrací domů a přináší s sebou i stíny minulosti, která 

skrývá nejeden bezohledný čin a řadu děsivých tajemství.

Druhý díl obsažné ságy o jižanské dynastii, která se ze všech sil snaží 

zachovat pozlátko privilegií a blahobytu, ale intriky a neuvážené jednání 

některých rodinných příslušníků ohrožují její bytostné základy, které se 

povážlivě otřásají.

Ve třetím dílu kroniky privilegované kentucké dynastie čelí rodina 

slavných palírníků bourbonské whisky jednak nadcházejícímu bankrotu, 

jednak skandálu kolem šokujícího zatčení.

JEHO KRVAVÉ DÍLO, Graeme Burnet Macrae

„Dokumentární“ thriller nominovaný 

na Man Booker Prize a přeložený do více než 

dvanácti jazyků se tváří jako soubor „nale-

zených“ listin pojednávajících o vyvraždění 

jedné rodiny na skotském venkově v roce 

1869 a následném soudu, který zkoumá, 

zda byl pachatel při spáchání činu příčet-

ný, anebo se propadl do šílenství. Napínavé 

líčení je navíc vynikajícím pokusem rozlišit 

tyto dva stavy lidské mysli a také historickým 

esejem o tom, jak se v kriminalistice zača-

ly uplatňovat poznatky psychiatrie a psychologie zločinu, doplněným 

o humorné přiblížení tehdy módní pseudoteorie degeneracionismu 

a dědičnosti zločinné povahy.

ŘEKA BOHŮ - FARAON, Wilbur Smith

Pro Taitu, jeho spojence a celý Egypt na-

stávají krušné časy. Po smrti faraona se vlády 

ujímá nejstarší syn Utterik, zvráceně krutý 

mladík. Taita je zatčen, obviněn z velezrady 

a odsouzen. Před smrtí jej vysvobodí Rame-

ses, mladší bratr Utterika, a společně musí 

zachránit jak milovanou princeznu Serrenu, 

kterou Utterik poslal na mučidla, tak i celou 

zemi. Kniha volně navazuje na předchozí díl 

Řeka bohů – Bůh pouště.

l l ň k

Další nové knihy, které jsme zakoupili a nezbylo místo 

je zmínit ve zpravodaji, najdete na webu knihovny: 

www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 14 /   říjen 2018

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Ať žije republika! Na Horní Bečvě před 100 lety. 
Zběhové a pytláci.

Rychle postupující rozklad rakousko -uherské armády v  posled-

ním roce války měl za následek, že i  na Horní Bečvě vrůstal počet 

vojáků, kteří se po udělené dovolené odmítali vrátit zpět do armády. 

Jako vojenští zběhové se museli ukrývat, v  létě často po lesích. Čet-

níci po nich pátrali, zatýkali je a eskortami je odesílali k určeným vo-

jenským jednotkám. V té době se pochopitelně rozmáhalo pytláctví, 

na němž se přirozeně dezertéři podíleli. Následkem tří případů použití 

zbraně proti vojenským zběhům okr. hejtmanství vydalo 9.  červen-

ce 1918 tajnou výzvu starostům obcí, aby varovali obyvatelstvo před 

jejich všestranným podporováním. Lidé na Horní Bečvě byli vzrušeni 

případem Josefa Křenka z Prostřední Bečvy, který si svévolně prodlou-

žil dovolenku. 6. července pro něho přišel četník a hrubě ho vyzval, 

aby se oblékl, že ho v poutech odvede. Ten se ohradil, že jako starý 

voják spoutaný nepůjde a chtěl se před ním uzavřít na půdě, odkud 

by mu unikl. Četník kolbou vyrazil dveře a v tom Křenkovi přispěchaly 

na pomoc jeho manželka a švagrová, až se všichni dostali do rvačky. 

Když obě ženy držely četníkovi bajonet, aby nemohl ležícího Křenka 

bodnout, vyšla rána, při níž kulka prostřelila švagrové na ruce tři prsty 

a Křenka zasáhla do ruky. Přivolaní četníci všechny tři odvedli do Rož-

nova. O den dříve se rozšířila zpráva o zastřeleném 49letém pasekáři 

z Prostřední Bečvy Janu Bernátkovi, který pocházel z Mečůvky a byl 

známý jako hodný člověk, ale přitom vášnivý pytlák. 4. července byla 

na Pereťankách na Smrku nalezena jeho mrtvola s prostřelenou hla-

vou, při ní bochník chleba s hrudou sýra, opodál ležela mrtvola četníka 

a mezi nimi mladá zastřelená srna. Na druhý den poté, co četnickou 

stanici posílil vojenský asistenční oddíl k chytání zběhů, byl 25. srpna 

zastřelen 18letý Jan Machálek z č. p. 235, který byl už v době vánoc 

1917 pro dezerci dvakrát zatčen a eskortován. 8. září na katastrálním 

území Čeladné v lese na Kněhyni zastřelili při pytláctví 48letého Hor-

nobečvana Jiřího Kubiše z č. p. 468.

Starosta Kretek.

Kovář František Kretek (1862-1937) z  č.  p. 6 zastával úřad starosty 

od r. 1905. Jeho starostování bylo spojeno s nemalými obtížemi a útra-

pami, které obci přinášela světová válka. Vše vyvrcholilo během léta 

r. 1918 v souvislosti s množstvím dezertérů. 17. srpna v den narozenin 

císaře Karla byla na Horní Bečvě po předchozím ohlášení a za přívě-

tivého počasí sloužena slavná mše s Te Deum. Avšak jindy obvykle 

přeplněný kostel zel prázdnotou. Četnický strážmistr Nejedlý v  něm 

napočítal jen 22 lidí: faráře, kaplana, dva ministranty, kostelníka Va-

níčka (byl současně radním obce), varhaníka říd. učitele Krče, kalkanta 

Kubáně u varhan, říd. učitele Měkotu, prvního radního Čeňka Malinu, 

nadlesního Krejczyho, tři školáky a s četníky několik dalších osob. Kro-

mě jednoho nepřišel jinak žádný ze sta vojáků, dočasně uvolněných 

z  vojenské služby. Po mši před kostelem nadlesní Krejczy kritizoval 

neslýchanou neúčast občanů, a  hlavně starosty Kretka. O  závažném 

rozsahu nevlasteneckých postojů a nálad mezi obyvatelstvem v obci 

podal strážmistr písemnou zprávu na okr. hejtmanství. Jeho další re-

lace z 8. září je již zcela zaměřená proti starostovi. Ať už to bylo kvůli 

okolnostem špatného zásobování asistenčního vojenského oddílu 

o 36 mužích, který 24. srpna přitáhl posílit četnické patroly při stíhá-

ní dezertérů, nebo situaci kolem obecní šatlavy, kde byli nebezpeční 

zběhové zavíráni. Starostův syn Pavel byl delší čas jako kovářský po-

mocník uvolněn z vojenské služby, leč koncem července nedostál své 

povinnosti znovu narukovat. 26. srpna ráno ho přespávajícího u jedné 

dívky zatkli, a  ještě týž den byl eskortován k  jezdecké dělostřelecké 

divizi ve Vídni. Podobně už dříve četníci zastihli v  starostově seníku 

jeho spícího a od května dezertujícího synovce Karla Malého. Starosta 

prý doslova vzplanul hněvem. Na základě strážmistrova oznámení byl 

Kretek na 18. září předvolán k okr. hejtmanovi, u něhož se vzdal úřa-

du starosty. Místo něho byl vedením obce pověřen první radní Čeněk 

Malina (1873-1929), nájemce hostince a  majitel parní pily u  kostela, 

což 25. září potvrdil 17členný obecní výbor novou volbou starosty.

Infekční nemoci.

K všeobecné bídě v obci, k hladu, a především k drahotě přibyly na-

víc ještě nemoci. V říjnu 1918 se začala šířit španělská chřipka, které 

do konce roku podlehlo 6 nemocných převážně z řad dětí. Školy byly 

na přelomu října a  listopadu zavřeny. K tomu se začátkem listopadu 

přidružila úplavice, která si vyžádala životy dalších 5 dětí. V polovině 

prosince 1918 v obci mezi lidmi propukly černé neštovice, kvůli kte-

rým se ve školách znovu nevyučovalo až do února 1919. Přijíždí okres-

ní lékař, který provádí ochranné očkování veškerého obyvatelstva. 

V lednu 1919 pokračuje v očkování vojenský lékař z Brna. Kdo se nene-

chal očkovat, neobdržel lístky na příděl mouky. Současně představen-

stvo obce v lednu 1919 rozhodlo, že v případě potřeby bude u fojtství 

z objektu bývalé kasárny fi nanční stráže zřízena infekční nemocnice. 

Během zimy až do poloviny března 1919 na neštovice zemřelo 19 dětí.

Učitel Mach poprvé a podruhé.

Patrně nejpozoruhodnější osobností na Horní Bečvě v čase státního 

převratu byl všestranně vzdělaný, pokrokově, osvětově a vlastenecky 

zaměřený učitel Cyril Mach (1888-1945). Podobně jako řídící učitel 

z mečůvské školy Tomášek přišel až z Čech se záměrem učit na zaosta-

lejším Valašsku. V r. 1910 nastoupil jako zatímní učitel ve škole Na pa-

sekách a od září 1912 

ve škole v  Mečůvce. 

Přivezl s  sebou krko-

nošské lyže a  dou-

fal, že se tu v  horách 

naučí lyžovat. Ale 

protože lyže tu byly 

neznámým pojmem, 

sám se stal zaníceným 

průkopníkem bílého 

sportu. Na škole zave-

dl sáňkování a možná 

i  lyžování, protože 

navrhoval pro žáky 

vymoci lyže až u  mi-

nisterstva. I  když se 

mnoho věnoval škole, 

zajímal se i  o  politiku 

a  v  r.  1911 před vol-

bami do Říšské rady 

na H. Bečvě s Č. Mali-

nou, E. Bernkopem a s hajnými Kubáněm a Jurečkou agitoval za ag-

rárníka Maxmiliána Piláta, kterého však porazil kandidát katolického 

tábora Jos. Kadlčák. Když kvůli předvolební agitaci Macha napadli 

v  klerikálním listu Našinec, bránil se soudní cestou. Ve škole v  Me-

čůvce učitele Macha zřejmě inspiroval svým osvětově pedagogickým 

přístupem řídící Tomášek. V podobném duchu vedl později v  letech 

1920-1939 svou školu Za kopcem na Hutisku, čímž se proslavil nejen 

na Valašsku. V r. 1913 byl přeložen na školu v Kněhyních na Prostřední 

Bečvě. Je až neuvěřitelné, co všechno stačil do začátku světové války 

pro lyžování a  jeho propagaci v Beskydech, a zvláště na Pustevnách 

udělat. Nelze nezmínit, že absolvoval pod vedením norských instruk-

torů lyžařský kurz v Krkonoších a sám potom jako instruktor celý měsíc 

v r. 1913 vedl lyžařský kurz v Alpách, kde tamější lyžaři neměli natolik 

bezpečný a stylový způsob jízdy. V r. 1914 musel narukovat. Kvůli zra-

nění nohy byl od března  1918 propuštěn z  vojenské služby. Ačkoliv 

měl předtím ustanovenou defi nitivu na škole v  Kněhyních, zřejmě 

kvůli personální situaci komplikované na školách válečnými poměry 

začal od září 1918 znovu učit ve škole v Mečůvce.
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Úterý 29. října 1918.

Na Horní Bečvu telegramem přichází ohromující zpráva o defi nitiv-

ním prohlášení samostatného čsl. státu. Narychlo byly sháněny a vy-

věšovány červenobílé prapory. Starosta odpoledne svolal schůzi členů 

obecního výboru, seznámil je s  prohlášením a  společně Národnímu 

výboru čsl. v Praze provolali slávu.

Neděle 3. listopadu 1918.

Na oslavu vyhlášeného čsl. státu byl v hostinci u Čeňka Maliny pořá-

dán věneček se sbírkou na Národní divadlo. Mladí přicházeli v krojích. 

Bylo tam plno, nabito. V extrovní světnici byla shromážděna bečvan-

ská elita v čele s farářem Pavelčíkem. S hudbou byly společně zpívány 

písně Kde domov můj a Hej, Slované za všeobecného nadšení, každý 

procítěně zpíval. Při zábavě zahráli zvlášť kus pro dezertéry a četníky. 

Lidé s  dojetím sledovali, jak všichni svorně tancovali, zatímco ještě 

před několika dny je honili jako zvěř a stříleli.

Ovšem v každodenním životě po převratu se četníci mezi místními 

lidmi najednou stávali úplně bezmocnými a mnozí je mezi sebou se 

zadostiučiněním ignorovali. V  regionálním tisku bylo z  Horní Bečvy 

připomínáno rakušáctví nadlesního Krejczyho. Farář Pavelčík vyhláše-

ní čsl. státu přivítal pozitivně, ovšem s určitou výhradou: „…Ale špat-

ně v  Praze začali! Povalili na Staroměstském náměstí mariánský sloup. 

Začnou zase náboženské štvanice, které aspoň za války utichly?“ Tento 

okamžik skutečně signalizoval nastupující protikatolickou vlnu v no-

vém státě. Kdoví, jak se i jinak k této situaci Pavelčík stavěl, když z Hor-

ní Bečvy bylo už hned začátkem listopadu 1918 odesláno oznámení 

o jeho státu nepřátelském chování dokonce až přímo na ministerstvo 

vnitra v Praze. Pravděpodobně se o to ukvapeně zasloužil učitel Mach. 

Záležitost byla z Prahy postoupena přes Zemský úřad v Brně okr. hejt-

manství ve Val. Meziříčí a zřejmě skončila jako bezpředmětná. V první 

listopadovou neděli, zatímco na Horní Bečvě byl oslavován čsl.  stát, 

na nedalekých Kysucích se vzedmula obrovská vlna rabování převáž-

ně židovských obchodů a krčem vyvolaná demobilizovanými vojáky. 

Časem se z  Makova začala nebezpečně přelévat i  do Vel. Karlovic, 

kde část prchajících židů nalezla útočiště u svých souvěrců. Místním 

činovníkům se však podařilo včas situaci uklidnit.

Čtvrtek 7. listopadu 1918.

V předvečer výročí neblahé bitvy na Bílé hoře bylo k oslavě nabyté 

svobody po třistaleté národní porobě uspořádáno slavnostní pálení 

ohňů na kopečku nad četnickou stanicí a nad Kantorem poblíž cesty 

do Hlubokého. Učitel Mach měl přednášku o významu výročního dne 

bitvy, vybízel ke klidu a kázni v nových poměrech. Poučoval mládež 

k mravnosti a lepší výchově ve vlastním čsl. státě. Některými zajíma-

vými epizodami objasnil předválečnou dobu a  hlavní původce svě-

todějného převratu. Potom se zpívala hymna Kde domov můj, Hej, 

Slované a další národní písně. Na potupu nenáviděné císařské hymny 

bývalého Rakouska, která se v posledním roce války musela povinně 

zpívat ve školách a v kostele na konci služeb Božích, učitel Mach na její 

mohutnou melodii zazpíval: „Já do lesa nepojedu“, a celý sbor zvesela 

pokračoval: „já do lesa nepůjdu…“ Večer v hostinci u Č. Maliny Mach 

pronesl další projev, tentokrát sociálně zaměřený hlavně k mladíkům, 

pracujícím v ostravském uhelném revíru.

Neděle 10. listopadu 1918.

Byl deštivý den. Odpoledne se přivalil veliký zástup lidí ke kostelu 

a zastavil se na mostě. Přišli s hudbou až od mečůvské školy a Bernko-

povy hospody. Mezi nimi Antonín Kubáň (1890-1942) z č. p. 270 vle-

kl na dlouhé březové tyči černožlutou vlajku habsburské monarchie, 

z níž byl jen cár tahaný po kalužích a v blátě. Vlekl ji s velkou ocho-

tou a radostí, protože skoro rok se ukrýval jako dezertér. Schovával se 

ve sklepě, v  létě v horách, jeho rodina hodně vystála, když ji četníci 

přepadávali častými domovními prohlídkami a  po něm samotném 

při útěcích několikrát stříleli. Z mostu za předběžného projevu učitele 

Macha rakouský prapor pohřbívali do hlubin Bečvy, aby už víc nestra-

šil pokojné lidi svobodného čsl. státu. Za ním stihl stejný osud i oba 

stržené znaky habsburské monarchie v podobě černého dvojhlavého 

orla, které předtím visely na budově s četnickou stanicí a na obchodě 

s trafi kou naproti kostelu.

Neděle 17. listopadu 1918.

V  hostinci u  Č.  Maliny se na jevišti v  sále hrálo divadlo. Tři jedno-

aktovky na téma partnerských vztahů. Divadelní hry nacvičili a jejich 

hlavními účinkujícími byli učitel Mach, jeho manželka Antonie, slečny 

učitelky Malinová a Volmanová, slečna Bernkopová a Košárkovi.

Účast byla velká a  výtěžek z  představení byl určen pro pozůstalé 

po padlých legionářích.

Neděle 24. listopadu 1918.

Na Horní Bečvě se znovu verbuje a verbířem je učitel Mach, proto-

že situace na Slovensku se v polovině listopadu dramaticky vyhroti-

la: uzavřením příměří s maďarskou vládou se státy Dohody dopustily 

jistých politických chyb. Maďarská vláda je vysvětlovala jako uznání 

principu integrity historického Uherska a  proto, aby ještě před roz-

hodnutím mírové konference zabezpečila svoje pozice, zahájila ak-

tivní a  agresívní fázi zápasu o  Slovensko proti česko -slovenskému 

sjednocení. Maďarské vojsko vykonalo úspěšný zásah na slovenském 

území a zmocnilo se i Žiliny. Hornobečvanské šohaje na vojnu proti 

Maďarům učitel Mach prý verboval po amerikánsku. Pronesl naléha-

vou veřejnou řeč. Pod jejím vlivem hned následujícího dne v pondělí 

odešlo z  Horní Bečvy asi 70 dobrovolníků na vojnu proti Maďarům 

ohrožujícím čsl.  stát a  ve středu měli jít další. V  tutéž neděli po ver-

bování měl učitel Mach ještě přednášku o českém státě, o sociálních 

otázkách týkajících se mzdy, pracovní doby, aby otevřel oči lidem, kte-

ří prací v lesích za mizerný groš otročili místnímu revírníku Křepelkovi.

Učitel Mach potřetí.

Od listopadu 1918 si Mach vyžádal až u ministerstva školství v Praze 

bezplatnou dovolenou, aby se mohl plně vydat do služeb čsl.  státu. 

29. prosince 1918 se vrací na Horní Bečvu z návštěvy v Čechách a li-

dem sděluje, že už tady v  Mečůvce nebude učit. Patrně již od války 

nebo i dříve se Mach osobně znal s Dr. Vavrem Šrobárem, významným 

slovenským politikem, který byl Prahou jmenován ministrem s  pl-

nou mocí pro správu Slovenska. Po vytlačení maďarských jednotek 

čsl. vojskem jeho prozatímní vláda, která měla na Slovensku prosadit 

čsl. moc, sídlila od 12. prosince 1918 do začátku února 1919 v Žilině, 

následně v Bratislavě. Cyril Mach při Šrobárově vládě zastával funkci 

komisaře propagační služby a měl na starosti především aktivní vystu-

pování na veřejných shromážděních, kde propagoval myšlenky česko-

-slovenské vzájemnosti a  snažil se působit na slovenskou veřejnost, 

přesvědčit ji o  nezbytnosti společné existence obou národů v  rodí-

cím se jednotném státě. Mimoto se jako cizinecký komisař zúčastnil 

plebiscitních prací na Spiši a Oravě. Po návratu ze Slovenska v r. 1920 

Mach učil od dubna do konce školního roku opět na Horní Bečvě 

ve škole v Mečůvce.

Závěrem.

První světová válka pozastavila nadějný rozvoj obce započatý 

na přelomu 19. a 20. století. Padlo v ní nebo zahynulo 65 místních ob-

čanů. Dalších 62 občanů se na válečných bojištích vstupem do čsl. le-

gií zasloužilo o  podporu a  uznání vznikajícího samostatného česko-

slovenského státu. První čsl. republika nepochybně přinesla obci další 

rozvoj a společenské probuzení.

 Karel J. Malina

Prameny:

SoA Vsetín, f. AO Hor. Bečva, i. č. 13; f. OÚ Val. Mez. prez., 1918, k. 24, 

i. č. 571, 1822, i. č. 623, 1831. ZA Opava, matriky Horní a Prostřední Bečvy. 

ŘK FÚ Horní Bečva, Pamětní kniha farnosti Horní Bečva. Deníkové zápis-

ky Anděly Malinové 1917-1920, váz. xerokopie v archivu autora. Mika-

čová, Lucie: Být učitelem na valašské venkovské škole v první polovině 

20. století. Praha, 2016. DP. UK, PF, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. 
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První zvonění
žáků 1. třídy základní školy
My už nejsme malé děti, těšíme se do školy,

dostaneme slabikáře, budem dělat úkoly…

V  pondělí dne 3.  září  2018 se dostavili žáci 1. třídy 

Základní školy T. G. Masaryka v  Horní Bečvě v  doprovodu 

svých rodičů do obřadní síně Obecního úřadu Horní Bečva 

na slavnostní „První zvonění žáků 1. třídy základní školy“, 

kteří tímto dnem zahájili povinnou školní docházku. Celkem 

je v první třídě 22 dětí, z toho 10 chlapců a 12 děvčat a třídní 

učitelkou je Mgr. Zuzana Valová.

Starosta obce pan Rudolf Bernát předal dětem pamětní 

list, dále děti obdržely upomínkové dárky a  zvoneček se 

jménem, jako symbol prvního zvonění, kterým si na závěr 

všichni společně zazvonili.

 Přejeme žákům, aby se jim ve škole moc líbilo!

UDÁLO SE

A léta běží, vážení…
Jako každý rok i letos jsme se sešli tentokrát v sobotu 1. září k přá-

telskému posezení v restauraci Staré časy. Zavzpomínali jsme na školní 

léta, na prožité mládí a  probrali starosti i  radostné stránky současného 

života. Těšíme se na další setkání vrstevníků první sobotu v září 2019.

 Za letošní sedmasedmdesátníky MF a JP.

Květinová výzdoba nesoutěžní
Poslední doteky léta v  podobě sluníčka a  zároveň první 

dny podzimu  – to s  sebou přináší tento měsíc. Při ohlédnutí 

za uplynulým létem je třeba s  povděkem ocenit, že naše obec 

je stále rok od roku krásnější, co se rostlinstva týče. Přispívá k tomu 

i vzorně udržovaná veřejná zeleň a úprava veřejných prostranství, 

kde je čisto a  uklizeno. Slunečné léto přispělo k nebývalé 

barevnosti všech kvetoucích rostlin, i  když bylo nutno častěji 

zavlažovat. Můžeme být rádi, že zelená zůstala zelenou a nestala se 

z ní zaprášená šeď jako na jihu republiky. Přece jen je naše horská 

poloha v tomto směru výhodou.

Všem, kteří se s láskou starají o vzhled domů a okolí patří velký dík. 

Pozornost si zaslouží i prodejny, penziony a další objekty. Za zmínku 

stojí i nová úprava chodníčků na hřbitově a okolí kostela. Za vším 

jsou konkrétní lidé a každý ví, kolik práce a času stojí vypěstování 

a  udržování všech těch krásných výsadeb. Zásluhu na tom určitě 

má vedení obce, ale zároveň patří poděkování zaměstnancům 

Služeb obce Horní Bečva a paní Františce Michlíkové, která se podílí 

na estetickém vzhledu centra obce. 

 Za spokojené občany Růžena Němcová
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S otevřenou náručí…
… jsme přivítali děti v novém školním roce. Zaplnily mateřskou 

školu smíchem, hrami, pohybem, některé pláčem, ale některé by 

nejraději do školky přišly i v sobotu a neděli.

Především ve třídě Myšek, která patří nejmladším dětem, bylo 

provedeno několik změn: srovnaná a vylitá podlaha je přikryta příjemně 

teplou barvou nového lina a  hebkým kobercem. K  tomu je všude 

barevně vymalováno. Zmizely již nehezké shrnovací dveře a  třída teď 

působí jako největší z celé MŠ.

Změny si vyžádalo složení týmu učitelek: obě loňské paní učitelky 

Jany mají miminko (jedna svou Josefínku nosívá v šátku a ta druhá ještě 

v bříšku). A tak ve školce pracuje nově p. uč. Kateřina Hnědkovská, DiS. 

a Lucie Pánková.

Ve třídě s nejmladšími dětmi, kterých je 21(některé nastoupí v lednu), 

učí především samostatnosti a zvládnutí různých situací bez maminky 

p. uč. Lucie Slížková a Lucie Pánková. Ve třídě Zajíčků děti 4-6leté pomalu 

připravují na školu p.  uč. Jarmila Šudáková a  Denisa Hrušková, dětí je 

tam 27. Ve třídě Medvídků je stejné věkové složení dětí i  stejný počet 

jako u Zajíčků a tam tuto přípravu na školu zajišťují p. uč. Radka Bolcková 

a Kateřina Hnědkovská, DiS. s asistentkou pedagoga Martinou Švecovou.

Kapacita MŠ je 75 dětí a je tedy v současné době naplněna.

První školní den naši zpěváčci zazpívali a přednesli básně na Prvním 

zvonění na OÚ a  pak rychle za kamarády, se kterými se tak dlouho 

neviděli. Děti se her nemohou nabažit, nabízíme jim pestrou škálu aktivit, 

při kterých pečlivě plánujeme „učení“ podle Školního vzdělávacího 

programu. Vše pod naším mottem ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME A MĚJME SE 

RÁDI.

Další část dne, která vždycky tak rychle uběhne, jsou vycházky: 

do lesa, na stráně, cyklostezkou nebo na hřiště. Poznáváme a učíme se 

v přírodě všemu, co nás obklopuje, hledáme souvislosti, děláme pokusy, 

sbíráme a pozorujeme přírodniny a především v dětech podporujeme 

lásku k přírodě, obci, naší zemi.

V  polovině září jsme po roce opět rozjeli ta čtyři kolečka v  řadě. 

In line bruslení děti zpočátku trochu bolí (koho by nebolel tvrdý pád 

na zadek), ale od druhé lekce velmi baví a později upadnou jen málokdy. 

Máme velmi dobrou spolupráci se SVČ Rožnov p.  R., p.  instruktorky 

Jitka a Vlaďka to s  dětmi prostě umí. Rodiče těch dětí, které si brusle 

zamilují, vědí, co by mohl přinést Ježíšek. Ve školce totiž mohou používat 

zapůjčenou výbavu.

Nepamatuji, kdy a  zda vůbec jsme byli s  dětmi na divadelním 

představení v  rožnovském kině… Proto jsem ráda přijala pozvání 

a  s  dětmi jsme shlédli naučné i  zábavné představení „Jak žebříček 

o  šprušle přišel“. Takovéto organizačně náročnější akce s  cestováním 

linkovým autobusem zařazujeme pro nejstarší děti, které nemají 

problém s  novými situacemi, jsou poměrně samostatné a  po letech, 

kdy byli maláčci, se dočkali, aby si svá privilegia jak se patří užili.

Další akce, které jsou určeny pouze jim: lyžařský kurz, výlet na Bílou 

a do Valašského muzea v přírodě, návštěva v 1. třídě ZŠ a spaní v MŠ. 

Všechny další jsou i  pro mladší děti nebo se jich neúčastní pouze 

Myšky - např. saunování, vystoupení na veřejnosti, výšlap na Martiňák 

nebo k  přehradě. Akce, které v  průběhu roku organizujeme pro děti, 

některé i pro rodiče, jsou vždy v předstihu vyvěšeny na našich 

nástěnkách v MŠ a také na:

https://zs -horni -becva.webnode.cz/vzdelavani/planovane -akce/

A  je tu opět podzim. Dny voní spadaným listím a  slunce se pomalu 

obaluje přicházejícím chladem. Je to čas, kdy se ptáci rozmýšlejí, zda mají 

opravdu odletět nebo ještě chvíli zůstat, čas, kdy země dává sílu posledním 

sedmikráskám a přitom neví, jak dlouho ještě pokvetou.

Je to chvíle, kdy se jablíčka rozvoněla zráním a švestky zmodraly závistí 

nad zlatou barvou hrušek.

Vítr kreslí na obloze „čáramáry“ a lidský dech se kouzlem prvních mrazíků 

proměňuje v malé obláčky…

 Krásné babí léto přejeme všem, Bolcková Radka a kolektiv MŠ
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UDÁLO SE

V sobotu 25. srpna 2018 se od devíti hodin ráno začala zvedat kon-

centrace cyklistů, cyklistek a „cyklisčat“. Za dočasné útočiště letos vý-

borně posloužil prostor před základní školou. Všechny tyto dobrodruhy, 

milovníky bloudění a hlavně fandy tradičního Valašského orieňťáku 

neodradilo ani uplakané počasí. Letos bylo do okolních lesů a kopců 

vypuštěno rovných sto borců a borkyň v sedmi kategoriích. Během tří 

a půl hodiny snažili nalézt co nejvíc z třiceti kontrol, za které mohli mít 

až 2325 bodů.

Nejlépe se s počasím, soupeři i s tratí popral Zlíňák Radek Vala, který 

natočil fantastických 2056 bodů, hned za ním skvěle zajel Lukáš Pisárik 

s 1810 body, který získal i titul nejlepšího Bečvana. Trojici na bedně pak 

doplnil v kategorii muži Štěpán Maliňák s 1793 body. Letos hodně kvalit-

ně obsazenou kategorii mužů nad 40 let vyhrál Milan Rovenský (1778 b.) 

před bečvanským ironmanem Ivanem Stopkou (1648 b.) a brněnským 

Bečvanem Vaškem Štěpánským (1511 b.). Mezi ženy se nejlépe zorien-

tovala Adéla Chromá (1381 b.) následována sporťačkami Lenkou Van-

čurovou (1367 b.) a Verčou Vašutovou (1238 b.). Nejvyhecovanější kate-

gorií dvojic muž + muž ovládla dvojka Konvičný Zahradníček (1863 b.). 

V těsném závěsu skončili Pastorek s Hapalou (1794 b.) a bronz získal tan-

dem Perutík Divín (1576 b.). Tradičně největší konkurence je kategorie 

žena + muž. Vítězi se stali Nováková se Ševčíkem (1537 b.), rožnovští 

Mičulková a Hladík (1292 b.) a Škrobánková + Sehnal (1254 b.). Nejlépe si 

mezi dvojicemi žena + žena rozuměli Maliňáková a Perůtková (1249 b.), 

následované Mouralovou s Hrubou (1203 b.). Bronz náležel dvojici Ská-

celová se Závalovou (770 b.). Dvojice věkově součtově nad 80 let: v této 

kategorii nejlépe vyladili formu Vašek a Kuchyňa (1724 b.), stříbro brali 

Moural a Kubáň (1396 b.) a na třetí místo si vyšlápli Holemý s Rušarem 

(1266 b.).

Valašský orieňťák myslí i na budoucí ročníky a proto je nedílnou sou-

částí dne i dětský závod. 10 kategorií a fantastických 53 dětí, které se 

nebály počasí a sedly na své odrážedlo, nebo kolo a šly se poprat s tra-

tí. Mezi nejmenšími v kategorií holky do čtyř let nejrychleji prolétla trať 

Ema Kolečková, následována Amálkou Bártkovou a Nelou Pavlicovou. 

Mezi nejmenšími kluky byl nejdravější Hugo Stavárek, těsně následoval 

Maty Bambušek a David Vaněk. Kategorii holky 5 až 6 vyhrála bacovská 

střela Lucinka Martináková, těsně stříbrná byla Eliška Cholastová a Klár-

ka Manová. Mezi Kluky 5 až 6 let se nejvíc do cíle těšil Pepík Strnadel, 

dále Ondra Lukáš a Sebastián Švach. Nikolka Pavlicová zvítězila mezi 

holkami 7 až 9 let, druhá byla Barča Vašutová a třetí pak Anička Mou-

ralová. V té samé kategorii mezi kluky vyhrál Lukáš Prorok. Spolu s ním 

byli na bedně Filip Raška a Adam Závorka. V malém orienťáku na dvě 

kontroly neměla doslova konkurenci Dominika Horňáková. Mezi Kluky 

10 až 12 let si s mapou nejlépe rozuměl Lumír Raška, pak Adam Sehnal 

a Filip Kubáň. Holky a kluci 13 až 15 let měli navštívit 4 kontrolní body. 

Na první místo se prodrali Tomáš Kubáň, Jakub Macura a Marek Vašut. 

U holek pak Anežka Dudková, Lucky – Hyklová a Závorková.

Čekání na vyhlášení vítězů zpříjemnil Oddíl trampolíny Rožnov, 

jehož gymnastky předvedly strhující exhibici na trampolínách. Po salvě 

šampaňského se v centru dědiny rozezněly decibely miniFESTu. Letošní 

repertoár byl opět pestrý. Představila se bluesová skupina Bluesquare 

od Nového Jičína, indian -alternative Out Of Sorts z ValMezu a bečvanská 

punk -hardcore Backfliping Dog (BFD).

Tímto bychom na závěr moc poděkovali našim sponzorům a taky 

vám všem, kteří jste nám pomohli, nebo si přijeli si zazávodit. Bylo nám 

ctí a národním svátkem. A na příští rok si nalaďte top formu na 24. sr-

pen 2019.

 Váš Olin Klika

14. Valašský orieňťák a miniFEST 
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Zprávy z Klubu důchodců Horní Bečva
Začátkem září obdržela naše předsedkyně Klubu důchodců 

písemné pozvání od paní Michaly Blahové, radní zlínského kraje 
pro sociální záležitosti, neziskového sektoru a rodinné politiky
na Den Zlínského kraje dne 22. 9. 2018.

Členové výboru se rozhodli pozvání přijmout a této akce se zúčastnit. 

Pozvali jsme své členy a další zájemce z řad občanů formou propagace 

ve skříňce Klubu důchodců u pošty i v místním rozhlase, přesto tento 

jednodenní bezplatný zájezd na Den Zlínského kraje nebyl plně obsazen.

Když jsme v sobotu ráno v 7 hodin z Horní Bečvy vyjížděli, na okna 

autobusu padaly dešťové kapky. Čím dál jsme se od našeho domova 

vzdalovali, počasí se lepšilo víc a víc. Po příjezdu do Zlína byla obloha 

modrá a k poledni vysvitlo i sluníčko, což ještě víc přispělo k prožití pří-

jemného dne. Jelikož jsme se nikdy před tím takové akce nezúčastnili, 

překvapila nás velmi pestrá nabídka akcí pro všechny generace. Letošní 

Den Zlínského kraje měl zvláště bohatý program v souvislosti s oslavou 

100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.

Baťovský areál nabízel opravdu pestrý a zajímavý program. Běžel 

od rána do večera a poskytl možnost vybrat si něco podle vlastního 

zájmu. Dětem se líbily ukázky práce záchranářů, policie, hasičů s mož-

ností vyzkoušet si techniku nebo projížďky kočárem taženým koňmi. 

Na velkém parkovišti se konala výstava drobného zvířectva a prezen-

tovaly se různé zájmové spolky (včelaři, rybáři, myslivci, vinaři). Novou 

atrakcí bylo soutěžení ve šlapání zelí či hroznů. Většina členů našeho 

zájezdu pobývala nejvíce v prostorách Baťova institutu 14/15, kde bylo 

hlavní podium. Program zahájilo v 9 hodin vystoupení mažoretek růz-

ných věkových skupin, zpíval pěvecký sbor Cantus Morkovice, prezento-

valy se základní umělecké školy, folklorní skupiny atd.

V prostorách kolem Baťova institutu a přilehlém okolí byla možnost 

ochutnávek nejlepších regionálních potravin a výrobků oceněných 

v soutěži Perly Zlínska. Nacházelo se zde i pracoviště pro zápis do regis-

tru dárců kostní dřeně a byla možnost vyřídit si na místě Senior Pas na-

bízející lidem ve věku 55+ let. V odpoledních hodinách byli oceněni Mi-

stři tradiční rukodělné výroby. Po vystoupení Tomáše Kočko s výtečným 

orchestrem a s folklorním souborem Vršatec z Dubnice nad Váhom nám 

pobyt na Dni Zlínského kraje pomalu končil. Spokojeni ze dne plného 

zážitků, zábavy a poučení jsme odcházeli k zaparkovanému autobusu. 

Myslím si, že všichni, kteří si udělali čas, přicestovali do Zlína a absolvova-

li Den Zlínského kraje, toho nelitovali a prožili pěknou sobotu.

Možná, že se zúčastníme společného setkání i při jubilejním, desátém 

dni Zlínského kraje. Za výbor Klubu důchodců Růžena Němcová
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Setkání u Stromu míru
V sobotu 22. září 2018 proběhlo u Stromu míru již šesté setkání 

na počest dne míru OSN, tentokrát i v rámci oslav stého výročí založení 

Československé republiky.
Nedílnou součástí oslav bylo vystoupení dechové hudby Horňané 

vedené kapelníkem Janem Blinkou, která stejně jako v minulých létech 

vítala přicházející účastníky. Velice pěkné vystoupení mělo pěvecké 

sdružení Skřivani při ZŠ TGM vedené paní učitelkou Ditou Gužíkovou. Je-

jich tři písně byly odměněny bohatým potleskem. Děti i s paní učitelkou 

obdržely sladkou odměnu. Následoval slavnostní projev pana starosty 

Rudolfa Bernáta, který zdůraznil význam míru pro šťastný život všech 

lidí. Vyzdvihl vřelý vztah T. G. Masaryka, zakladatele Československa k Va-

lašsku. Na počest jeho památky nese základní škola v Horní Bečvě jeho 

jméno. Za hudebního doprovodu Horňanů si mnozí účastníci zazpívali 

státní hymnu. Následoval zajímavý přednes dvou básní Josefem Zábran-

ským. Dechovka přidala další pěkné skladby. Dále vystoupil Bhadjan 

band Ostrava tradičně s mantrou míru. Závěrečnou píseň: „Pane míru, 

dávám ti svoji sílu, ať láska roste a zloba ustane, mír světu mír“ opakova-

ně zapěli všichni přítomní a tím přispěli kapičkami míru do oceánu míru 

pro šťastný život na naší krásné planetě Zemi. Mimořádně zahrála 

na flétnu Marcela Mandová skladbu z opery Guiseppe Verdiho Nabu-

cco. Po té řada účastníků vytvořila kruh kolem Stromu míru a spontánně 

volali: „mír, láska, radost, zdraví, štěstí apod.“ Poté jsme se přemístili do 

sokolovny, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a pak sledovali vi-

deo z pobytu v Himalájích, které promítal na stěnu účastník pobytu Petr

 Trvaj a simultánně z angličtiny překládal Miroslav Meca. Krásným zážit-

kem bylo meditativní vystoupení Marcely Mandové hrou na flétny.

Všichni zúčastnění prohlásili, že se těší na další setkání v příštím roce.

 Foto: Petr Trvaj a Miroslav Meca Text: Karel Ondruch

V úterý 18. září si turisté Klubu důchodců Horní Bečvy 

vyšlápli na svoji první vycházku po prázdninové přestávce. 
Cílem byla nenáročná trasa kolem přehrady a závěrečné pose-

zení v Penzionu U přehrady. Ti zdatnější šli pěšky už od Hotelu Va-

laška, ostatní vyjeli autobusem a k nám se přidali nad přehradou. 

Počasí nám přálo, byl teplý, slunečný den a my jsme se „kochali“ 

krásnou bečvanskou přírodou. Cestou jsme si prohlédli jezdec-

ké koně pasoucí se v ohradě pod přehradou a nahoře na hrázi 

pak i práci stavebních dělníků při opravě hráze přehrady. Pak už 

jsme všichni společně přešli podchodem k Penzionu U přehrady, 

kde jsme si odpočinuli v Letní zahrádce a popovídali si u malého 

občerstvení. Mnozí z nás ochutnali i tamní výborné langoše. Této 

vycházky se zúčastnilo rekordních 19 členů KD.

Text a foto: Dana Křenková
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TRUBKOVÉ 

LEŠENÍ
- doprava -

- montáž -

 - demontáž -

Kontakt: 

777 261 833

• MULČOVÁNÍ 

TRAVNÍCH POROSTŮ

• PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA

Robert Bordovský

Tel.: 608 520 272

LEVŇÁČEK K 
HORNÍ BEČVA

KOMISNÍ PRODEJ 

A PRODEJ POUŽITÉHO 

A NOVÉHO ZBOŽÍ

KUS 39,- Kč
LUCIE BORDOVSKÁ

Tel.: 774 663 660

INZERCE



Hornobečvanský ZPRAVODAJ říjen 2018   / 23 /

POZVÁNKY AKCE ŘÍJEN 2018
VE STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU 

ČTVRTEK 4. 10.   

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost 

rožnovských fi latelistů.

PONDĚLÍ 8. 10.   

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 17.30 hodin - SVČ

Keramické tvoření pro malé i velké.

STŘEDA 10. 10. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY HURÁ PRÁZDNINY! 

17.15 hodin – sál SVČ

Zahájení výstavy s prázdninovou tématikou, 

zážitky dětí z prázdnin. Na vernisáži proběhne 

ocenění nejkrásnějších prací.

STŘEDA 10. 10.- 10. 11.

VÝSTAVA HURÁ PRÁZDNINY

Výstava na chodbách Střediska volného času. 

Námětem jsou prázdninové zážitky z táborů, 

dovolené u moře nebo na horách, letní sporty, 

kempování a vše, co k prázdninám a létu patří…

To vše očima dětí.

ÚTERÝ 16. 10., STŘEDA 17. 10. 

OLYMPIÁDA SENIORŮ

9.00 - 11.30 hodin - Rožnov pod Radhoštěm

V rámci projektu „Obec přátelská seniorům“ 

pořádá SVČ dopoledne plné her a zábavy. 

ČTVRTEK 18.10.   

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost 

rožnovských fi latelistů.

PONDĚLÍ 22. 10.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 17.30 hodin - SVČ

Keramické tvoření pro malé i velké.

PÁTEK 26. 10.

POHÁDKOVÝ PÁTEK – Zavírání lesa

17.00 hodin – sál SVČ

Podzimní zavírání lesa. 

Kde spí v zimě lesní zvířátka, to nám poví 

naše pohádka.

ÚTERÝ 30. 10.   

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

7.30 – 15.30 – klubovna 5

Výtvarná kreativní dílna v SVČ 

určena pro děti od 6 do 14 let. 

Tvoření z přírodních materiálů s podzimní 

tématikou. Oběd a pitný režim zajištěn.  

Nutné přihlásit předem na www.svcroznov.cz.

Více informací o akcích najdete 
na www.svcroznov.cz

FACEBOOK: Středisko volného času 
Rožnov p. R.

Vážení rodiče, máte-li doma děti, pro které hledáte 

pohybovou aktivitu, zveme Vás do malé tělocvičny 

při Základní škole T. G. Masaryka v Horní Bečvě. 

Scházíme se každé pondělí mezi 15,00 - 17,00 h.  

Tréninky slouží k rozvoji pohybových dovedností, protáhnutí svalů, 

děti se učí správnému držení těla a najdou si nové kamarády.

Děti si nosí věci na převlečení (tričko/legíny/tepláky),  

přezůvky, láhev s pitím a malý notýsek se svým jménem.

Vítáme děti v rozmezí 4 – 15 let v počtu do 15 nových účastníků.

Roční poplatek činí 500 Kč. 

Na účast vašich dětí se těší  

trenérka Markéta Cvernová s kolegou Pavlem.

Informace na tel.: 725 869 724
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POZVÁNKY

„Náš vnitřní svět 
je zajímavý a krásný, 

ale zároveň strašidelný a plný násilí 
- stejně jako svět vnější.“

Všechny, které toto téma zajímá 
srdečně zvu 

a těším se na Vás

Iveta Křenková
Jasnovidná, Andělská terapeutka, certifi kovaná Charlesem Virtue

Středa 24. října 2018 v 17 hodin
Sokolovna Horní Bečva, vstupné 80,- Kč

  BEZE STOP /od úterý 2. 10. do středy 3. 10. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 120 Kč. Délka filmu 119 minut.

  VENOM /v pátek 5. 10. a v neděli 7. 10. v 17:30/

USA, 2018. Režie: R. Fleischer. Český dabing. Nevhodné pro děti 

do 12 let. Vstupné 120 Kč.

  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ /5. 10. a 7. 10. ve 20:00/ 

ČR, 2018. Hrají: D. Švehlík, J. Dušek, O. Malý. Režie: D. Svátek. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 100 Kč. 

  BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY 

/8. 10. - 10. 10. v 18:00/ Francie, 2017. Český dabing. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 91 minut.

 HELL FEST: PARK HRŮZY /8. 10. do 10. 10. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 120 Kč. Délka filmu 89 minut.

 FILMOVÝ KLUB – TVÁŘ /čtvrtek 11. 10. v 18:00/

Polsko, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč.

 VILÍK: RYCHLE A VESELE /12. 10. -14. 10. v 18:00/

Malajsie, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 110 Kč. Délka filmu 90 minut.

 TOMAN /12. 10. - 14. 10. ve 20:00/

ČR, Slovensko, 2018. Hrají: J. Macháček, K. Winterová, M. Taclík. 

Režie: O. Trojan. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

 KINO PRO DĚTI – MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH

/V neděli 14. 10. v 16:00/  Vstupné 20 Kč. Délka 69 minut.

 PRINCEZNA A DRÁČEK /15. 10. - 17. 10. v 18:00/ Rusko, 2018. 

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

 ZLÝ ČASY V EL ROYALE /15. 10. - 17. 10. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 120 Kč. Délka filmu 140 minut.

 ČARODĚJOVY HODINY /18.10. - 21. 10. v 18:00/ USA, 2018. 

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. 

 ZRODILA SE HVĚZDA /18.10. - 21. 10. v 20:00/ USA, 2018. Film 

s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 1120 Kč. 

 PRVNÍ ČLOVĚK /22. 10. - 24. 10. v 17:30/ USA, 2018. 

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. 

 TICHO PŘED BOUŘÍ /22. 10. - 24. 10. v 20:00/ USA, 2018. 

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.  Vstupné 120 Kč. 

 FILMOVÝ KLUB – NA CHESILSKÉ PLÁŽI /25. 10. v 18:00/ 

Velká Británie, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 70 Kč, pro členy FK 60 Kč.

 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA /26. 10. - 27. 10. v 18:00/ 

ČR, Slovensko, 2018. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

 HOVORY S TGM /28. 10. v 18:00/ ČR, 2018. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 80 minut.

 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST /29. 10. - 31. 10. v 17:30/ USA, 2018. 

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.

 HALLOWEEN/29. 10. d- 31. 10. ve 20:00/ 

USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 120 Kč.

Kino PANORAMA v R. p.R. - říjen 2018
www.tka.cz/kino, 

e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
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FLORIA PODZIM - DUŠIČKY
13. 10. 2018–14. 10. 2018

Výstaviště Kroměříž
Návštěvníky zaujme zejména unikátní expozicí 

Dušičky v  květech, která se bude věnovat umění 

se rozloučit. Na návštěvníky bude v celém pavilonu 

A  čekat ojedinělá dušičková expozice. Výstava 

představí komplexní nabídku květinové výzdoby 

a  služeb spojených se smutečním obřadem při 

loučení a uctívání památky zesnulých.

Výstava Floria bude patřit samozřejmě také 

všem zahrádkářům a  zahradníkům. Pavilon B 

zaujme velkolepou expozicí tradičního ovoce 

a  zeleniny s  názvem Hanácký statek, která bude 

poohlédnutím do vesnického obydlí minulého 

a  předminulého století. Výstavu doplní podzimní 

květinová aranžmá z  různých druhů mečíků 

a chryzantém. Expozici vytvoří odborníci z Českého 

zahrádkářského svazu.

Na výstavě návštěvníci samozřejmě nakoupí vše 

potřebné pro dům i zahradu. Můžou zde pořídit 

okrasné cibuloviny, ovocné stromy, chryzantémy 

či smuteční věnce.

V rámci výstavy proběhne i 3. ročník Floria košt 

pálenek.

Po celou dobu výstavy bude pro návštěvníky 

připraven i  bohatý doprovodný program. 

K  poslechu zahraje cimbálová muzika, u  které 

si návštěvníci mohou vychutnat kalíšek burčáku 

či kvalitního vína. K  zakousnutí budou připraveny 

dobroty z  Matějova Pekařství. Pro malé i  velké je 

připraven náš zábavní park Dětský svět Kroměříž se 

spoustou zážitkových atrakcí.

Pro zájezdy ohlášené předem je připraveno 

jednotné zlevněné vstupné 80 Kč/osoba. 

Zájezdy, prosím, hlaste do 1.  10.  2018 na email: 

majdova@vystavistefl oria.cz. Poté obdržíte fakturu, 

po jejímž zaplacení Vám budou odeslány vstupenky. 

MOŠTOVÁNÍ DLE DOMLUVY
tel.: 604 634 482

 e-mail: zahradkarihornibecva@gmail.com

(převážně sobota)
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POZVÁNKY

Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO Vás srdečně zvou na loutkové představení

O dráčkovi, který se bál
sobota 13. října 2018 od 10:00 do 11:00

v prostorách TJ Sokolovny Horní Bečva

Vstupné dobrovolné.
Loutkové divadelní představení pro děti v doporučeném věku od tří do osmi let.

Od 3. 10. 2018 do 4. 1. 2019 
GALERIE NA RADNICI 

v Rožnově pod Radhoštěm
Výstava děl 

kurzu kreslení pro dospělé 
při Místní knihovně 

v Horní Bečvě
pod názvem

BEČVANSKÉ MALÍŘKY
Vernisáž proběhne 

ve čtvrtek 4.10.2018 v 16:00 hod.

BEČVANSKÉ MALÍŘKY

GALERIE NA RADNICI
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
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BESEDA S MEZIŘÍČSKOU SPISOVATELKOU 

ALENOU MORNŠTAJNOVOU
spisovatelkou a překladatelkou, 

autorkou úspěšných románů Slepá mapa, Hotýlek, Hana

a knihy pro děti Strašidýlko Stráša 

STŘEDA 17. ŘÍJNA 2018  /  OD 17 HOD.

SOKOLOVNA HORNÍ BEČVA
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Dvojice provinčních anglických obchodníků 

se chystá prodat svoji autodopravu zahraničním zájemcům. 

Ti si pro oživení obchodního jednání 

přejí i placenou dámskou společnost. Co se ale stane, 

když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví 

i manželky obchodníků a kupující tyto dámy 

považují za objednané luxusní prostitutky? 

Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše ...

Dětem a puritánům se vstup nedoporučuje :-)

 Obsazení:

STANLEY BIGLEY - Lukáš Adámek

HILDA BIGLEYOVÁ - Tamara Tomášková

NORMAN HARRIS - Daniel Číž

RÓZA HARRISOVÁ - Lucie Janíčková

KURT HOFFMAN - Vojtěch Hawranek

SVEN UBERG - Daniel Hrabovský

SABRINA - Karolína Musiolová

VALERIE - Veronika Oleowniková 

 Režie: Petr Rada

Nápověda: Jaroslava Syslová

Zvuk, světla: Jiří Čermák

Překlad: Martin Fahrner

Předprodej a rezervace v Místní knihovně Horní Bečva.

Vstupné: 80,- Kč. Tel.: 571 645 249


