
29. 6. 2019 od 15 hodin
15:00 zahájení, slovem bude provázet Vilém Dubnička

 dětské taneční skupiny 

 žáci kytarové třídy Josefa Macečka

16:00 HORŇANÉ

17:00 soutěž v pojídání haferových knedlíků

18:00 cimbálová muzika IRŠAVA

 DUO Dubnička & Lahoda

21:00 ŠAJTAR

23:00 Diskotéka

PREDPOUTOVÉ 
sousedské setkání
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ZPRAVODAJ
 / ČERVEN 2019/ číslo 6 / ročník XXXVI / cena: 3 Kč /



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 2 / červen 2019

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Marie MARŠÁLKOVÁ

Oldřiška NĚMCOVÁ

Josef ONDRUCH

Milada HAJDOVÁ

Jan KYŠÁK

Eliška JINDROVÁ

Jan MALINA

Vlasta KYŠÁKOVÁ

Všem oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, štěstí, rodinné pohody a především pevné zdraví.

Blahopřání
Čtyřicet let společného života oslaví 9. června 2019 

manželé Růžena a Josef PAVELKOVI.

Do dalších společných let jim hodně lásky,

 zdraví a pohody přejí přátelé a příbuzní.

Nejstarší občanka obce Horní Bečva

paní VERONIKA FIURÁŠKOVÁ oslavila 97 let

Dne 26. května 2019 oslavila paní Veronika Fiurášková

své životní jubileum 97 let

a je tak nejstarší občankou obce Horní Bečva.

K těmto významným narozeninám přijel paní Veronice Fiuráškové 

poblahopřát místostarosta obce pan Svatopluk Divín 

s matrikářkou paní Janou Poláchovou. 

Po gratulaci a předání dárků se jubilantka ještě podepsala 

do pamětní knihy obce.

Paní Veronika Fiurášková bydlela v rodinném domku 

v Horní Bečvě (Kněhyně) a již dva roky je bohužel již ležícím 

pacientem Diakonie ČCE - Domov se zvláštním režimem

 ve Valašském Meziříčí.

Rádi jsme se s paní Veronikou Fiuráškovou opět setkali 

a přejeme ji zdraví a spokojenost.

Dne 1. června 2019 by oslavil 

osmdesáté šesté narozeniny 

náš milovaný manžel a tatínek

pan Oldřich CVERNA

S láskou a úctou vzpomínají 

Slávka, Jarka a Laďa.

Dne 4. června 2019 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí

pana Václava BÁRTKA

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Odešla jediná na světě, na ni nám zůstala nejhezčí vzpomínka,
to byla naše maminka.

Dne 14. června 2019 

vzpomeneme druhé výročí úmrtí 

naší maminky, babičky 

a prababičky

paní Vlasty PROROKOVÉ

S láskou vzpomínají 

dcera Renata, Irena a Jan s rodinami.

Kdo pro nás žil a rád nás měl,
též v naších srdcích nezemřel.

Dne 1. června 2019 vzpomeneme 

druhé výročí úmrtí našeho manžela, 

dědečka a pradědečka

pana Antonína BAMBUŠKA

S láskou vzpomínají manželka Marie, 

dcera Pavlína s rodinou 

a syn Antonín s přítelkyní.

Odešla jsi od všeho, cos měla ráda 
a od všech, kterým jsi tak přirostla k srdci.

Dne 5. dubna 2019 uplynul rok 

od úmrtí, kdy nás ve věku 

šedesáti čtyř let opustila

paní Věrka ŠEBESTOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají 

maminka, sourozenci 

a dcery Petra a Pavla s rodinami.

Vzpomínky

Dne 12. června 2019 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

paní Zdeňky VAŠUTOVÉ

S láskou a vzpomínají 

manžel, dcera a syn s rodinami.
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Čas plyne a nevrátí co vzal, 

jen vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 22. června 2019 uplyne 18 let, 

kdy nás navždy opustil

pan Petr ONDRUCH

S láskou vzpomínají 

manželka, synové a dcera s rodinou.

Dne 19. června 2019 uplyne 

25 let od úmrtí

pana Josefa KYŠÁKA

Vzpomíná manželka Ludmila s rodinou.

Krásná léta s Tebou prožitá 

nezapomeneme do konce života.

Dne 26. června 2019 vzpomeneme 

třináct let od úmrtí

pan Pavla ŠEBESTY

S láskou vzpomínají 

dcery Petra a Pavla s rodinami.

Vzpomínky

So 1. 6.   7:30  za zemřelou Jindřišku Poláchovou, manžela, 

vnuka Jeníka, rodiče a sourozence 

a rodiče Vojkůvkovy

Ne 2. 6.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy, 

jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

Po 3. 6.  7:30  za zemřelého Josefa Machálka k 25. výročí úmrtí, 

jeho otce a duše v očistci

Út 4. 6.  7:30 za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci

St 5. 6.  7:30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, 

Mitášovu, Fárkovu a duše v očistci

Čt 6. 6.  7:30  za zemřelé Františku a Emila Randovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

Pá 7. 6.  7:30  za zemřelého Ondřeje Křištofa, dvě manželky, 

dva syny a dva zetě

So 8. 6.  7:30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, 

Josefa Maléře a duše v očistci

Ne 9. 6.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého Adolfa Polácha, bratra Jeronýma 

a rodiče z obou stran

Po 10. 6.  7:30  za zemřelou Anastázii Mikudovou, manžela, 

dva syny a vnuka

Út 11. 6.  7:30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Solanské, 

jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

St 12. 6.  7:30  za zemřelou Zdenku Vašutovou, Arnošta Vašuta, 

rodiče Syrotkovy a syna Františka

Čt 13. 6.  7:30  za zemřelou rodinu Machálkovu a rodinu 

Antonína Kretka

Pá 14. 6.  7:30   za zemřelé rodiče Hrstkovy, syna Miroslava, 

vnoučata Romanka a Radušku a duše v očistci

So 15. 6.  7:30  za zemřelé Ludmilu a Josefa Kantorovy, 

tři dcery a tři syny

Ne 16. 6.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Marii a Rudolfa Kantorovy, 

zetě Františka Vašuta a jeho rodiče

Po 17. 6.  7:30 na úmysl dárce

Út 18. 6.  7:30 za zemřelé dobrodince

St 19. 6.  7:30 za zemřelé rodiče a děti

Čt 20. 6.  7:30  za zemřelé Josefa a Františku Křištofovy 

a jejich zemřelé děti

Pá 21. 6.  7:30  za zemřelé rodiče Bernatské, čtyři děti, pět zeťů 

a duše v očistci

So 22. 6.  7:30  za zemřelého Jana Blinku, jeho otce, dědečka 

a celou zemřelou rodinu

Ne 23. 6.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého Jiřího Petřeka, otce Jana, 

živou a zemřelou rodinu

Po 24. 6.  7:30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

Út 25. 6.  7:30 za zemřelého Jana Klepáče

St 26. 6.  7:30 za zemřelé staříčky Plůcnarovy a rodinu Křenkovu

Čt 27. 6.  7:30 na úmysl dárce

Pá 28. 6.  7:30  za zemřelé rodiče Tovaryšovy, Miladu a Slávu 

a dceru Jaroslavu Horňákovou

So 29. 6.  7:30   za zemřelé Emilii a Cyrila Macečkovy, sourozence, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne 30. 6.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Petra Ondrucha, Pavla a Věrku Šebestovy, 

sourozence, rodiče z obou stran a vnuka Radima

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ČERVEN 2019

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene…

Dne 17. června 2019 by se dožil 

čtyřiceti tří let

pan Radim ONDRUCH

S láskou a úctou vzpomínají 

rodiče, bratři a babička.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

nezbývá než začít větou: Vody bude, zdá se, dost!

Deštivý a relativně chladný květen nám dal naději, že letošní 

rok se nebudeme potýkat s nedostatkem vody tak jako v letech 

předešlých. Takže, čím jiným začít, než vodou. Letošní rok je 

ve znamení realizace opatření, které si vynutily předchozí 

suchá léta. Ve zkušebním provozu je modernizovaná úpravna 

a  další technologická zařízení v  Mečůvce. Probíhá realizace 

vrtu a vodovodu v Šorstýně, na který jsme obdrželi dotaci více než 

1,5 milionu, což činí 80% uznatelných nákladů. Byla zahájena 

výstavba další vodovodní větve, tentokrát pod hráz. Další větve 

na základě žádostí občanů projektujeme i v jiných částech obce. 

V neposlední řadě došlo k přesunu Sachovy studánky na přilehlé 

parkoviště.

Na jaře jsme kromě dotace na vodovod a  vrt obdrželi také 

dotaci na výstavbu bytů pro potřebné v  podkroví kulturního 

domu. Vzniknou zde tři byty 1+1 a jeden byt 3+kk. Dle podmínek 

poskytovatele dotace jsou byty určeny pro osoby sociálně 

znevýhodněné jako např.  seniory či matky samoživitelky. Výše 

dotace činí bezmála 5 mil. Kč. S výstavbou bytů začneme hned 

po ukončení projektu zateplení kulturního domu, tj.  začátkem 

roku 2020. V posledních dnech byla vyhlášena výzva z dotačního 

titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Rádi bychom do tohoto 

nového programu zařadili projekt bytového domu u Davidové, 

tak abychom v příštím roce mohli začít stavět.

Zároveň se omlouváme za komplikace spojené s rekonstrukcí 

kulturního domu. Pro všechny je průchod staveništěm značně 

nekomfortní, nicméně děkuji za vaše pochopení a trpělivost.

V  měsíci květnu byla v  plném proudu rekonstrukce interiéru 

kulturního domu  – WC a  prostory pro budoucí cukrárnu-

-kavárnu. Na provoz  cukrárny -kavárny se nám již podařilo 

vybrat provozovatele. Pro radu obce bylo velice těžké 

rozhodování, neboť obě fi nální nabídky byly velice kvalitní 

a rozhodnutí bylo velice těsné. Předpoklad otevření cukrárny je 

do prázdnin.

V oblasti kulturních a společenských akcí musím vyzdvihnout 

Macurův memoriál, který navzdory nepříznivému počasí 

potvrdil svoji zvyšující se kvalitu, za což patří velký dík všem 

pořadatelům. Ve škole T. G. Masaryka probíhá celá řada 

vzdělávacích a  sportovních aktivit v  rámci přeshraniční 

spolupráce se slovenským partnerem Lietavskou Lúčkou. 

Pro žáky školy jsou tyto aktivity cenným srovnáním svých kvalit 

se zahraničními partnery. Velkou pochvalu si zaslouží žáci 

naší školy za úklid obce u  příležitosti Dne země. Narůstající 

množství odpadů je jedním z  největších dlouhodobých 

problému naší obce, který zatěžuje i  obecní rozpočet. Proto 

každá akce, která přispěje k  uvědomění si, kolik odpadů 

dokážeme vyprodukovat, je velice přínosná, zvlášť pokud 

se zapojí ti nejmenší. Jak to tak v  životě bývá, nic není 

úplně černé ani úplně bílé a  stejně jako v  případě biopaliv, 

solárů či elektromobilů, ne všechny ekologicky zaměřené 

činnosti jsou 100% efektivní, mající pouze pozitivní dopad. 

Například může vzniknout problém i  s  vytříděným, plastovým, 

kompostovatelným, jednorázovým materiálem, jako jsou 

sáčky z  obchodu, kelímky, talířky  apod. Ač se jedná o  materiál 

kompostovatelný, je nutné jej po vytřídění zpracovat, rozdrtit 

a kompostovat při teplotě 60 °C. A tady už možná zase ekologie 

dostává „na frak“. S plasty už si umíme efektivně poradit a dál 

z  nich vzniklou surovinu zpracovat. Samozřejmě je potřeba 

zařadit více žlutých košů a  kontejnerů. To, že plasty nikdo již 

moc vykupovat nechce (ani Čína), je věc druhá. Další opatření 

na snížení plastového odpadu z  velkých společenských akcí, 

na kterém pracujeme, je zakoupení většího počtu zálohovaných 

omývatelných kelímků.

Všichni se těšíme na léto, kdy nás kromě slunečného počasí 

čeká celá řada akcí, které již neodmyslitelně patří do kalendáře 

akcí na Horní Bečvě. Přesto se můžeme těšit i  na novinky. 

Po březnovém nultém ročníku koštu nás v  srpnu čeká velký 

sportovní den u příležitosti 90 – ti let TJ Sokol Horní Bečva a také 

představení venkovního kina. Co se kinematografi e týče, rádi 

bychom oživili technologii našeho kina, která je dle odborníků 

po čtvrtstoletí stále funkční a může zpestřit kulturní život v naší 

obci. Velice se těšíme na benefi ční koncert, jehož výtěžek půjde 

na rekonstrukci varhan v našem kostele. Určitě bude mít skvělou 

atmosféru.

V květnu se nám rovněž podařilo vydat prvního informačního 

a turistického průvodce Horní Bečvy, který je k mání v knihovně 

a  na radnici. Dle mého názoru se vyvedl velice. Ve fázi před 

dokončením je rovněž i  reprezentativní publikace historických 

fotografi í a textů o Horní Bečvě. Tato kniha bude jistě ozdobou 

každé hornobečvanské domácnosti.

Závěrem co dodat? Blíží se léto a  s  ním i  různé povyražení 

na zahradách a kolem domu, ať už pracovní nebo společenské. 

Buďte ohleduplní ke svým sousedům a nezapomeňte, že je stále 

v platnosti obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017, která mimo 

jiné obsahuje v  čl.  2 omezení hlučných činností o  nedělích. Je 

jasné, že většina z nás si s chutí užívá nedělní pohodu, nicméně 

některým a  zvlášť víkendovým návštěvníkům obce neuškodí 

toto připomenout.

Přeji Vám krásné léto. Ať je slunečné a  teplé, provoněné 

květinami a  různými plodinami. Přijměte také pozvání 

k  procházkám do různých zákoutí naší obce, nebo na některé 

společenské akce, které pro Vás obec a spolky připravily.

 S úctou Rudolf Bernát, váš starosta

Slovo starosty
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Svoz tříděného odpadu: pátek 28. června 2019 

V měsíci květnu byla dokončena významná investiční akce – přesun pramene Sachovy studánky

Důvodů k realizaci této akce bylo hned několik. Tím hlavním pro nás 

byla asi bezpečnost. Původní studánka byla v  nepřehledném úseku 

zatáčky, kde došlo v  minulosti k  dopravním nehodám, které měly 

přímou souvislost s odběrem vody ze studánky. Dalším důvodem, ryze 

praktickým, byla klesající vydatnost průtoku, která byla způsobená 

především degradací jímací struktury ve svahu za studánkou. 

V  neposlední řadě bylo cílem vytvořit důstojné místo pro odběr té 

nejcennější komodity – vody.

Myslíme si, že základní cíle přesunu studánky byly splněny. Navzdory 

reálným potenciálním rizikům spojených se zachycením pramene se 

podařilo výrazně navýšit průtok studánky. Věřte, že mnozí z nás nad touto 

problematikou strávili několik bezesných nocí. Nyní nezbývá, než průtok 

a kapacitu studánky sledovat. Během zkušebního provozu bude doplněno 

osvětlení, lavičky, informační panel, drobný mobiliář a zeleň.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, a pevně věříme, že studánka 

bude takto sloužit nejen pocestným, ale i potřebným v době sucha další 

desítky let

„Celé město se může přestěhovat, ale studna ne.

Milenci se potkají, uhasí žízeň,

založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna.

Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním.

A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam zůstane také“.

Paulo Coelho

 Rudolf Bernát - starosta
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39. KDU – ČSL ............................................................................................................ 52

40. Alternativa pro Českou republiku 2017 ......................................................  2          

Výsledky hlasování volebního okrsku  č. 1 v obci HORNÍ BEČVA
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. 05. 2019 - 25. 05. 2019

Číslo 

hlasovacího lístku

Název politické strany, 

politického hnutí

počet 

platných hlasů

UPOZORNĚNÍ
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Karel Janík  

nebude ordinovat od 24. 6. do 16. 8. 2019.

V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra.

Zástup: MUDr. Eva Novosadová, Dolní Bečva, tel.: 571 647 126
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NAVĚKY PO ŠKOLE, Jamie Thomson

Kdy už bude konečně všemu utrpení konec?! 

Temný pán i jeho pozemští kamarádi Suz a Chris 

jsou konečně zase zpátky na Zemi, jenže s nimi 

také démon Gargon a paladin Rufi no. A co je 

nejhorší, úhlavní nepřítel Temného pána, bílý ča-

roděj Hasdruban, se znovu vynořil ze smrdutých 

pekel – a aby toho nebylo málo, vzal na sebe 

podobu ředitele školy! Neslýchaná opovážlivost! 

Hasdruban neplánuje nic menšího než zničit 

Temného pána jednou provždy. A co zatím dělají Gargon, Rufi no, Suz 

a Chris? Klidně spolu zakládají kapelu! Temný pán musí honem něco vy-

myslet. U devíti pekel!

DĚDEČKU, UŽ CHODÍM DO ŠKOLY

Ladislav Špaček

Dědečku, už chodím do školy je dalším pokra-

čováním oblíbené série knížek Dědečku, vyprá-

věj a Dědečku, ještě vyprávěj.

Laskavý dědeček si opět povídá se svou zví-

davou vnučkou Viktorkou o světě kolem nich. 

Viktorka už je ovšem školačka, chodí do první třídy, a proto si přináší 

spoustu nových podnětů a otázek ze školního prostředí. Knížka pomů-

že rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim 

mravní hodnoty současného světa, pěstovat v nich silnou vůli, vytvářet 

správné návyky chování mezi lidmi a v různých situacích, které Viktor-

ku potkávají. Knížka je stejně jako předchozí dva díly doplněna o CD, 

na kterém autor předčítá celou knihu.

DENÍK MIMOŇKY (1. - 12. díl)

Rachel Renée Rusel

Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť, když 

jsi ve škole jen o trochu oblíbenější než plíseň 

ve sprchách a život ti ničí proradná rivalka, která 

spřádá jeden ďábelský plán za druhým a brou-

sí si zuby na kluka tvých snů. Jako by nestačilo 

mít praštěnou rodinu a otce, který se živí hube-

ním brouků! Ještě že jsou tu kamarádky Chloe 

a Zoey. O tom všem by mohla (a bude!) vyprávět 

třináctiletá Nikki. Jak se stát z nepopulární mimoňky hvězdou večírků, 

pěveckou superstar, krasobruslařkou v charitativní soutěži anebo školní 

poradkyní! A jak okouzlit svého idola a navíc být tou nejsuprovější ká-

moškou na světě… No, co si budeme povídat, prostě spoustu parádních 

receptů na katastrofu!

KOMIKS - USAGI YOJIMBO - RONIN

Stan Sakai

Příběh Usagiho Yojimba se odehrává v Japon-

sku na počátku 17. století. Zemí putuje samuraj 

bez pána zvaný Miyamoto Usagi. Kniha, kte-

rou právě držíte v ruce, zachycuje začátek jeho 

hrdinské cesty. A jak známo, začátky bývají težké. 

Obzvláště, když Usagimu stojí v cestě krvežízniví 

démoni, krtčí ninjové, zloději koní, chladnokrev-

ní vrazi, dětské lásky… Ale také nebezpečný 

slepý masér Zato a lovec lidí gen. Nad vším se navíc vznáší temný přízrak 

v podobě lorda Hikijiho.

BELETRIE
TICHÉ ROKY, Alena Mornštajnová

Nový román Aleny Mornštajnové je odlišný 

od předchozích. Nejedná se o velké historické 

téma, nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní 

roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské cha-

raktery. Stejně jako u románu Hana však jde o sil-

ný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který 

si čtenáře podmaní od první do poslední stránky.

MÁMA, Táňa Keleová -Vasilková

Helga dělala vždycky všechno s plným nasa-

zením. Toužila být dobrou manželkou, mámou 

i babičkou. Podařilo se jí to. Rodině vytvořila bez-

pečný přístav naplněný láskou a pochopením. 

A i když syn a dcera jsou už dávno dospělí a mají 

své rodiny, nic se na tom nezměnilo. Pořád je 

ochotná pomoct, vyslechnout si každého, pora-

dit. Nečekala za to přehnaný vděk, ale nepočítala 

ani s chladem a kritikou… Jak to zvládne?

SMRTÍCÍ TAJNOSTI, Robert Bryndza

Po posledním, velmi bolestném případu 

se Erika Fosterová cítí zranitelná, ale nakonec 

se rozhodne, že se ujme i tohoto vyšetřování. 

Jakmile začne pracovat, objeví zprávu o útocích 

ve stejné, dosud poklidné čtvrti Londýna. Všech-

ny spojuje jeden detail – oběti byly napadeny 

černě oblečenou postavou s nasazenou plyno-

vou maskou…

POHŘBENÁ PRAVDA, Angela Marsons

Šestý temný detektivní příběh z pera Angely 

Marsonsové, jejíž prvotina Němý křik, úvodní díl 

série, se v angličtině prodala už v milionu výtisků.

Nález starých kosterních ostatků na pomezí 

dvou policejních okrsků postaví inspektorku 

Kim Stoneovou nejen před nový případ, ale také 

před neobvyklou výzvu – spolupracovat s býva-

lým parťákem, s nímž se nerozešla právě v dob-

rém. Podrobný průzkum hrobu odhalí, že těl 

tu leží víc a že nezemřeli přirozenou smrtí. Kim 

stojí před nelehkým případem. A taky nelehkou situací - jak se obejde 

bez svého týmu, ale také jak se její tým obejde bez ní. Protože pravdu, 

až doteď pohřbenou a právě vykopanou, už nelze skrýt…

HOUBAŘKA, Viktorie Hanišová

Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě 

a živí se sběrem hub. Už sedm let chodí po stejné 

trase, sedm let od jara do podzimu sbírá houby 

a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako 

dobrovolná poustevnice se s nikým nepřátelí ani 

neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí za psychi-

atričkou do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovna-

ném duševním stavu. Zpráva o matčině smrti 

proto Sářin život příliš nezmění. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, 

kterým se už dávno odcizila, a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá 

jako nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním.

NOVÉ KNIHY

t Sáři ži t říliš
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NAUČNÁ LITERATURA
SLONI ŽIJÍ DO STA LET

Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava

Sloni žijí do sta let je kniha o návratech a náho-

dách, zrání a stárnutí; cestopis prostorem i časem.

Vyplujte na zámořskou cestu do exotické Srí 

Lanky a do vzpomínek cestovatele Miroslava 

Zikmunda, který vám chce vyprávět o zelených 

čajových plantážích, divokém oceánu, nezapo-

menutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se 

vám zamotá hlava horkým vzduchem promíseným s vůní ibišku a jasmí-

nu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání a oslavte s ním sto let na-

plněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem chutí a zážitků!

Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Se svým celoži-

votním parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval celkem 83 zemí světa. 

V roce 2000 se již potřetí vydal na Srí Lanku, tentokrát však s Petrem 

Horkým a Miroslavem Náplavou. Jejich putování je protknuto nejen vý-

pravami k posvátným chrámům, které už po staletí stráží sošky buddhů, 

ale i návštěvami u nevšedních osobností, jakými byl například spisovatel 

Arthur C. Clarke nebo slavný srílanský tanečník a Miroslavův dávný přítel 

Čitrasena.

Miroslav v roce 1969 odjel na Srí Lanku oslavit svou padesátku. Pojď-

me jeho neuvěřitelné 100. narozeniny oslavit symbolickým návratem 

do tropického ráje.

AUTISMUS V EDUKAČNÍ PRAXI

Barbora Bazalová

Kniha je určena především rodičům dětí s au-

tismem. Své si v ní najdou také jejich rodiny, uči-

telé, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších 

oborů, do kterých problematika autismu spa-

dá, sympatizanti i široká veřejnost, které může 

pomoci k lepšímu porozumění autismu. Kniha 

přináší autentické výpovědi rodičů, jednotlivé 

kazuistické studie, výsledky výzkumů a postřehy 

odborníků o tom, jak se žije s autismem v sou-

časné době. Nabízí čtenáři pohled na to, co funguje a co naopak, i když 

by teoreticky fungovat mělo, v praxi selhává. V oblasti vzdělávání dětí 

s postižením přinesla značné změny novela školského zákona a prová-

děcí vyhláška. Kniha má poodhalit, zda se pro děti s autismem a jejich 

rodiny něco změnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich kaž-

dodenního života.

ZÁVISLOST - JAK JÍ POROZUMĚT

A JAK JI PŘEKONAT

Heinz -Peter Röhr

Heinz -Peter Röhr se přes 30 let zabývá psycho-

terapií závislostí na odborné klinice v německém 

Fredeburgu. Při své terapeutické práci i v mnoha 

knihách, které napsal, využívá léčivé působení 

pohádek a mýtů.

KNIHOVNA

Další nové knihy najdete na webu knihovny: 

www.knihovnahornibecva.

webnode.cz/novinky/

Křest brožury o Horní Bečvě
Několikaleté úsilí bylo korunováno úspěchem a průvodce do kapsy 

o Horní Bečvě spatřil světlo světa. Jedná se o padesátistránkovou bro-

žuru určenou zejména pro turisty, ale možná i místní v ní najdou náměty 

na výlety. Brožurka obsáhne něco málo z historie, popis významných 

míst a zajímavostí, náměty na pěší a cykloturistiku v nejbližším i vzdále-

nějším okolí. Náměty na výlety – např. Kopřivnice, Štramberk, Hukvaldy, 

Bytča, Žilina. Cílem bylo nabídnout návštěvníkům ucelenou informa-

ci o možnostech vyžití v zimě i v létě, za krásného, ale i nepříznivého 

počasí.

Křest brožurky se uskutečnil 15. května 2019 v Knihovně za účastí au-

torů a přátel turistiky. Brožurka je k dostání v knihovně za 20 Kč.

UPOZORNĚNÍ
na změnu pracovní doby 

v Informačním centru Horní Bečva

            /červen - září 2019/
 Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Sobota 8:00 - 12:00 

 Neděle                        zavřeno 
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V  červnovém zpravodaji se nám uzavírá pomy-

slný „maraton“ rozhovorů s  našimi zastupiteli

a zastupitelkami. Čeká vás poslední pětice jmen.

Prvním mužem a zároveň nově zvoleným zastupitelem

v podzimních volbách je Miroslav Polách.

Nejprve bych tě poprosila

o krátké představení

pro čtenáře zpravodaje.

Pocházím z  Valašské Bys-

třice, kde žila moje mamin-

ka. Od svých tří let bydlím 

na Horní Bečvě, která je rodi-

štěm mého otce. Po základní 

škole jsem se vyučil ve Fren-

štátě p/R strojařině, a poté 

jsem pracoval přes sedm let 

v  nástrojárně. S  přibývají-

cími problémy s  dopravou 

do zaměstnání jsem si našel 

u nás na Bečvě práci údržbáře na rekreačním středisku, později 

na hotelu. U služeb HB, s. r. o. pracuji osmým rokem.

Kde se u tebe zrodila myšlenka vstoupit do politického života 

na Horní Bečvě?

Byl jsem do kandidování přemluven a vůbec jsem s takovým 

výsledkem nepočítal. Tímto děkuji za důvěru občanům, kteří mi 

dali hlas.

Máš v zastupitelstvu nějakou konkrétní funkci?

Jsem začleněn do kontrolního výboru. Jinak se snažím v  za-

stupitelstvu využít svých zkušeností a být nápomocen při řešení 

problémů.

Ty jsi ve styku s občany Horní Bečvy dnes a denně.

Co podle tebe Bečvě ještě schází?

Z mého pohledu a každodenních zkušeností je velkým problé-

mem morálka v třídění odpadu.

Stále je v řešení stezka kolem přehrady, která by také dost při-

spěla ke zkvalitnění prostředí nejen pro turisty. Nedostatek bytů 

pro mladé a naopak nějaké důstojné zařízení pro seniory.

Vím, že jsi pracovně velmi vytížený, pokud se ale najde nějaký 

volný čas, jak ho rád trávíš?

Rád cestuji, ale klidně mi stačí večer si sednout na lavičku, dát si něco 

dobrého ze sedmého schodu a užívat si ten relativní noční klid, pozoro-

vat hvězdy a křižující letadla na nebi.

Jedinou ženou závěrečné pětice je stále usměvavá,

v současné době mateřsky dovolenkující Iva Romanová.

Ivi, jak a kdy jsi se rozhodla vstoupit do komunální politiky?

Já sama jsem se nerozhodla, ale byla jsem oslovena už minulé volební 

období zástupci ze sdružení Nezávislých, jestli bych doplnila jejich kan-

didátku. Nedělala jsem si žádné naděje, že bych se opravdu do zastu-

pitelstva mohla dostat, tak jsem souhlasila. Musím říct, že mě výsledek 

mile překvapil, zároveň jsem však cítila lehké obavy, zda tam budu nějak 

platná (smích). Postupem času 

jsem byla za tuto zkušenost 

moc ráda. Člověk opravdu získá 

jiný, zákulisní pohled na celou 

problematiku obce a nedívá se 

na vše jen z vnějšku. Proto jsem 

v podzimních volbách kandido-

vala i podruhé.

Mohu tě poprosit o krátké 

představení pro čtenáře?

Jsem rodačka z  Horní Bečvy, 

mám vystudovanou ekonomic-

kou školu. Po vystudování jsem 

nastoupila jako účetní u  jedné 

místní fi rmy. V  současné době 

jsem na mateřské dovolené.

Tvoje funkce v zastupitelstvu?

Jsem členkou fi nančního výboru, který má na starost např. kontrolu 

nákladů obecního úřadu nebo školy.

Jak bys ráda viděla Bečvu do budoucna?

Mně se líbí Bečva už teď (smích). Já jsem patriotka a  jsem opravdu 

pyšná na to, že mohu někomu říct, že jsem z Horní Bečvy. Byla bych ráda, 

aby projekty nejen vznikaly, ale aby i fungovaly a udržovaly se ty, které 

tady již jsou. Na Bečvě je spousta volnočasového vyžití ať už turistického, 

sportovního, relaxačního, což každá obec nemá. Ráda bych, aby si Bečva 

zachovala svou tvář a rozvíjela se pozvolna.

Z jakého projektu máš ty osobně velkou radost?

Já mám radost z  každého projektu, který vzniká, ale pokud bych 

si měla opravdu vybrat, tak by to byly sportovní hřiště u  sokolovny 

a za školou.

Třetím zastupitelem, ale druhým mužem v mém

pomyslném pořadí, je dlouholetý fotbalista tělem i duší, 

člen výboru TJ Horní Bečva pan Mgr. Karel Sekyra.

Na úvod bych vás poprosila 

o krátké představení

pro čtenáře zpravodaje.

Pocházím z  Hutiska - Solance 

a na Bečvě bydlím již 36 let. Pracuji 

jako zástupce ředitele na střední 

škole informatiky, elektrotechni-

ky a  řemesel v Rožnově pod Rad-

hoštěm. Dá se říct, že má práce je 

i  mým koníčkem, protože je vě-

nována mládeži, což mě naplňuje 

a rozhodně je to práce různorodá. 

Každý den je jiný, škola spolupra-

cuje na spoustě projektů, má mno-

ho mimoškolních aktivit atd.

Kdy a jak se u vás zrodila myšlenka vstoupit do politického 

života na HB?

Když jsem se přestěhoval na Horní Bečvu, začal jsem zde hrát fotbal. 

K tomu se přidaly funkce v TJ Sokol a to už byl jen malý krok od komu-

nální politiky. Oslovil mě, dnes již bývalý starosta, jestli bych nechtěl kan-

didovat do zastupitelstva obce. Nabídku jsem přijal s tím, že si rozšířím 

obzory a krom tělovýchovy mohu udělat i já sám něco pro obec. Letos 

je to deset let.



Hornobečvanský ZPRAVODAJ červen 2019 / 9 /

NA SLOVÍČKO

Máte v zastupitelstvu nějakou konkrétní funkci?

Funkci v  zastupitelstvu přímo nemám, jsem ale současně i  v  radě 

obce. V obou případech se snažím využívat svou profesi a tím přispívat 

v otázkách týkající se školství a sportu.

Vaši velkou vášní je fotbal, 

proto bych ráda směřovala část rozhovoru na toto téma.

Působíte dlouhodobě ve vedení TJ Sokol Horní Bečva.

Zavzpomínáte na vaše začátky?

Když jsem s  fotbalem, potažmo s  funkcí v  TJ Sokol, začínal, našim 

snem bylo hornobečvanský fotbal pozvednout výš. To se, myslím, kromě 

jiného podařilo. Měli jsme třináctičlenný výbor, který se pravidelně schá-

zel, což nechápali ani v krajských a vyšších soutěžích. Kromě fotbalu sa-

motného jsme zvelebovali i fotbalová hřiště a jeho bezprostřední okolí 

(tribuny, sokolovna atd.)

V letošním roce oslaví TJ Horní Bečva 90 let od založení.

Chystáte nějaké oslavy? A můžete už nyní prozradit

něco málo z připravovaného programu?

Ano, přípravy na oslavy 90 let TJ Sokol jsou v plném proudu. Vše by 

mělo vypuknout 3. srpna 2019 na fotbalovém hřišti. Mělo by jít o spor-

tovní odpoledne pro širokou veřejnost. Večer pak bude diskotéka. Co se 

týká konkrétního programu, oslovili jsme např. internacionály z Baníku 

Ostrava a měly by přijet ženy z Vítkovic. Kromě těchto zápasů bychom 

chtěli zapojit i naše nejmenší fotbalisty, kteří vyzvou na zápas jejich ma-

minky, nebo pro ně uspořádáme miniturnaj. Bude připraven program 

pro děti (skákací hrady a další atrakce). K dispozici budou samozřejmě 

i nohejbalové a beachvolejbalové hřiště pro turnaj družstev.

Jak vidíte fotbal na Horní Bečvě do budoucna?

Přiznám se, že mě trošku mrzí úbytek družstev na Horní Bečvě. Bývalo 

zde 9 oddílů a v současné době zájem o fotbal bohužel klesá, přestože 

si myslím, že podmínky zde na Horní Bečvě máme nadstandardní. Jsou 

zde dvě fotbalová hřiště, perfektní kabiny, nohejbalové hřiště atd.

Z  těch chystaných projektů bych rád zmínil např.  rekonstrukci hrací 

plochy. Chtěli bychom vybudovat i jakési malé výletiště, o kterém se na 

Bečvě mluví již dlouho. Dalším projektem by měla být tribuna u nového 

hřiště na nohejbal. V neposlední řadě bychom rádi vybudovali i dětské 

hřiště v areálu TJ.

Pokud najdete volnou chvilku, jak jí nejraději trávíte.

Tak v  současné době máme malého vnoučka, takže věnujeme se 

s manželkou hodně jemu. Pokud ale mám volný čas jen pro sebe, rád si 

vezmu knížku nebo si sednu na kolo a jedu se projet. Rád si ještě zahraju 

i ten fotbal.

Třetím mužem červnového rozhovoru je pan Mgr. Josef 

Solánský.

Na úvod našeho rozhovoru bych vás poprosila o krátké před-

stavení pro čtenáře.

Pocházím z  Horní Bečvy a  žiji zde celý svůj život. Kromě základní, 

tehdy osmileté školy, však po celou dobu někam dojíždím. Nejprve 

na střední školu, jsem původně výpravčí vlaků, později do různých 

zaměstnání. Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univer-

zity v Brně, specializuji se na právní záležitosti obcí. Přes 15  let pracuji 

pro město Kopřivnice a  v  poslední době také pro město Štramberk. 

Na Horní Bečvě tedy moc nepobudu, ale o to více se těším na návraty 

domů k rodině, se kterou se snažím trávit co nejvíce času.

Kdy a jak se u vás zrodila myšlenka vstoupit do politického 

života na Horní Bečvě?

Minulé volební období jsem byl osloven z řad zástupců ČSSD, tehdy 

hlasy ještě na postup do zastu-

pitelstva nestačily. V posledních 

volbách to bylo podobné s tím 

rozdílem, že jsem se zastupite-

lem stal. Byl to spíše požadavek 

jiných, než nějaká má ambice. 

Každý by však měl přispět tím, 

co umí, a mé zkušenosti z profes-

ního života nakonec rozhodly, 

že jsem kandidoval. Možná to 

mám nastaveno trochu jinak 

než ostatní zastupitelé. Nejsem 

člen žádného spolku, sdruže-

ní či jiného uskupení, a  to mi 

umožňuje dívat se na věci sám 

za sebe, ale i za ostatní, kteří se 

nijak ve veřejném životě nean-

gažují. Je třeba si však uvědomit, že takových obyvatel obce je většina 

a tato většina má své názory a potřeby.

Máte v zastupitelstvu nějakou konkrétní funkci?

Jsem členem kontrolního výboru, který má za úkol kontrolovat plnění 

usnesení zastupitelstva a  rady, ale také dodržování právních předpisů. 

Výbory a jejich předsednické posty se tradičně dávají k dispozici opozici. 

Současné zastupitelstvo však zatím nějak politicky nevnímám, diskuze 

bývá věcná a  rozumná. Např.  jsem dosud nezaznamenal, že by někdo 

na zastupitelstvu hlasoval odlišně.

Jak byste viděl rád Bečvu do budoucna?

Je podle vás něco, co zde lidem schází?

Možná si ani neuvědomujeme, jak je Horní Bečva krásným místem 

pro život. Pokud by tedy nedošlo v  budoucnu k  výrazným změnám, 

bylo by to jen dobře. Nejsem odborník na kácení lesů, pokud se však 

rozhlédnu zdá se mi, že stromy mizí přece jen nějak rychle. Také otázka 

bydlení a výstavby rodinných domů je pro obec důležitá pokud chceme, 

aby mladí lidé z obce neodcházeli. Vím, že turismus je pro obec důleži-

tý, mě však více zajímají potřeby lidí, kteří tu žijí celoročně. Konkrétně 

bych pak ze své pozice rád v zastupitelstvu připomínal, že Horní Bečva 

nekončí značkou „Konec obce“ u bývalé přidružené výroby, ale dosahuje 

až po odbočku na Pustevny. I v této oblasti žijí hornobečvané, kteří by 

si zasloužili chodit po chodníku, ve tmě by jim na cestu svítilo veřejné 

osvětlení a třeba by se i mohli napojit na obecní vodovod a kanalizační 

řád.

Jak nejraději trávíte volný čas?

Co vám, jak se říká, spolehlivě dobije baterky?

Volný čas nejraději trávím s  rodinou a  nejvíce doma. Kdo má star-

ší dům a velkou zahradu, ví, že péče o obojí zabere hodně času. Mož-

nost posedět venku při hezkém počasí, třeba si i něco ugrilovat, pak ale 

všechno to úsilí vynahradí. A jinak tak normálně, v zimě lyže, v létě kolo.

Mám slabost pro silné stroje a rád se projedu na motorce.

Pětici zastupitelů uzavírá starosta SDH Horní Bečva

a hornobečvanský patriot Pavel Vašut.

Začneme tradičně a já tě prosím o krátké představení.

Jsem rodák z Horní Bečvy, vyrůstal jsem zde a žiju tady stále. Na zá-

kladní školu jsem chodil na Bečvu, později na sportovku do Rožnova. 

Po vyučení jsem byl na vojně. Po návratu na Bečvu jsem nastoupil na re-

kreační středisko jako udržbář, později jsem začal pracovat pod obecním 

úřadem a od roku 1994 jsem živnostník.
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Kdy a jak se u tebe 

zrodila myšlenka 

vstoupit do politic-

kého života na Horní 

Bečvě?

To si pamatuji do teď. 

Už v době, kdy jsem na-

stoupil na obec, zajímalo 

mě, jak vlastně všechno 

kolem obce funguje. Já 

jsem od malička zvě-

davý i  zvídavý člověk 

(smích). No a  k  samotné 

kandidatuře. U  babičky 

jsme tehdy sadili zemá-

ky (brambory) a nejprve 

z  recese jsme se bavili, 

že bychom mohli vytvořit kandidátku. Od prvotní legrace jsme 

přešli k realitě a kandidátka opravdu vznikla. Poprvé jsem kandi-

doval v roce 1994. Nyní jsem v zastupitelstvu 4. volební období 

(r. 2002 - 2006 jsem měl pauzu).

Kromě zastupitelstva jsi i člen rady obce. 

Přesto máš v zastupitelstvu nějakou funkci?

Ano, jsem jedním z radních obce a v zastupitelstvu jsem čle-

nem komise pro cestovní ruch. V  současné době se postupně 

dokončuje větší množství stavebních projektů v obci, tak pomá-

hám i jako dozor u některých staveb.

Které projekty na Horní Bečvě ti dělají v poslední době 

radost?

Já mám pocit, že za posledních šest let asi všechny. Některé 

třeba méně, některé více, ale celkově mám velkou radost z toho, 

že naše společné myšlenky se daří realizovat.

Pojďme zabrousit k SDH Horní Bečva. Jsi dlouholetý 

starosta sboru, co aktuálního se ve sboru děje?

Stále probíhá modernizace hasičárny, resp. samotných garáží. 

První z nich jsme rekonstruovali asi před třemi lety, druhou z nich 

nyní. Plánujeme např. i modernizaci vybavení zasedací místnosti.

Já bych ještě rád zmínil, že hornobečvanští hasiči byli zařazeni 

do JPOII. Zasahujeme tak nejen u požárů, kterých naštěstí ubý-

vá, ale i u dopravních nehod, kterých bohužel přibývá. V součas-

né době tak vyjíždíme hlavně k  dopravním nehodám a  máme 

na starosti úsek od Bumbálky po Rožnov p. Radh. Omladili jsme 

výjezdovou jednotku a všichni členové jsou odborně proškolení.

Je zájem o to být nebo stát se dobrovolným hasičem? 

Nebo pociťujete spíš úbytek a jakýsi nezájem ze strany 

mladých/dětí?

Já mám velkou radost a mohu konečně říct, že mladých hasičů 

(dětí) máme v současné době dostatek. Po dlouholetém útlumu 

se nám podařilo najít trenéry (Pavel Kutěj, Jiří Smejkal, Alenka 

Fárková, Petr Ondruch, Josef Hatlapatka), kteří si vzali na starost 

naše nejmenší. Já jen doufám, že oboustranné nadšení vydrží.

Poslední otázkou bych se ráda dostala k tvému volné-

mu času. Jak ho rád trávíš?

My rádi vyrážíme na kolo, ale pro mě je asi největší odpočinek 

posezení venku s rodinou a přáteli.

Závěrem bych všem patnácti našim zastupitelům a  za-

stupitelkám chtěla moc poděkovat za příjemné rozhovory 

a  především za jejich drahocenný čas, který mi věnovali. 

Děkuji moc.

 |TB|

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

První obvodní lékař 

na Horní Bečvě 1919-1951
Už v  r.  1909 obecní zastupitelstvo usilovalo o  zřízení zdravotního 

obvodu pro Horní Bečvu společně s Prostřední Bečvou se sídlem ob-

vodního lékaře na Horní Bečvě. I když o novém obvodu okresní hejt-

manství rozhodlo v květnu 1914, jeho samotnému ustanovení zřejmě 

zabránily válečné poměry. Horní Bečva zůstávala od r.  1895 nadále 

součástí obvodu doktora Peschla na Hutisku (o  něm viz  Zpravodaj 

obce Hutisko -Solanec, 2017/8, s. 9). Až po skončení světové války obec 

vypsala v lednu 1919 konkurs na místo obecního lékaře pro Horní Beč-

vu spojené s ročním služným 3 tisíce korun, držením domácí lékárny, 

svobodným bytem a deputátem 25 m3 palivového dřeva. Ze čtyř do-

šlých žádostí zastupitelé sestavili terno, v němž hned na první místo 

byl navržen vrchní vojenský lékař, sloužící od převratu u čsl. nádražní-

ho velitelství v Olomouci,

MUDr. Pravoslav Přecechtěl (* 9. 1. 1888 † 3. 3. 1963).

Byl synem učitele v  Lukové a  v  Kokorách na Přerovsku. Po gym-

naziálních studiích v  Přerově vystudoval lékařskou fakultu v  Praze. 

Na Horní Bečvu se s  rodinou přestěhoval 20.  června  1919 a  hned 

obětavě zahájil lékařskou praxi. Byl mu přidělen byt ve vile č. p. 460 

tehdejšího starosty Čeňka Maliny, kde se do té doby předtím nachá-

zela četnická stanice. Okolnosti ho však přiměly v srpnu 1920 ke kou-

pi vlastního domu č.  p. 249 od majitele kamenolomu Jana Vaníčka 

v centru obce. Přestěhoval se do něho s ordinací a  lékárnou až kon-

cem května 1921, protože dosud byl v  jeho domě umístěn poštovní 

Patrně už v r. 1921 před vlastním domem čp. 249 s manželkou Annou 

a dětmi Zbyňkem (1916) a Věrou (1918).
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úřad. Souseda Jana Vaníčka vystřídal ve funkci obecního ohledače 

mrtvol, která byla ustanovena z nařízení zemského místodržitelství 

už v r. 1895. Nedílnou součástí jeho lékařské praxe bylo ovšem i pří-

padné provádění pitev ve hřbitovní márnici.

V r. 1922 byl Dr. Přecechtěl jmenován stálým přísežným znalcem 

při okr. soudu v Rožnově a v srpnu 1923 podepsal ministerstvu zdra-

votnictví smlouvu, kterou byl převzat do státní služby jako obecní 

lékař na Horní Bečvě a současně jako smluvní lékař mohl vykonávat 

lékařskou službu pro různé nemocenské pokladny a  fondy. Zdra-

votní obvod pokrývající pouze Horní Bečvu co do rozlohy a počtu 

obyvatel byl v  rámci tehdejšího okresu Valašské Meziříčí nejmen-

ším, ale přitom patřil k těm nejnáročnějším vzhledem k horskému 

charakteru s rozptýleným osídlením. Ve srovnání s jeho kolegy měl 

Dr. Přecechtěl o jeden stupeň nižší plat. Když na sklonku r. 1945 okr. 

národní výbor odesílal na výzvu zemského národního výboru zprá-

vu ohledně možnosti přiznání zvláštního příplatku ke služebnímu 

platu obvodních lékařů, sděloval, že v okrese je jen jeden obvod a to 

Horní Bečva, který lékaři neposkytuje dostatečnou existenci a je jím 

obsazen jen díky jeho bezpříkladné skromnosti a idealismu.

Mimo lékařské působení se Dr. Přecechtěl projevil jako velmi aktiv-

ní člověk ve veřejném životě v obci. Po vzoru svého otce byl v r. 1920 

nadšeným zakládajícím členem TJ Sokol, v němž byl ve 20. letech čas-

to volen jednatelem nebo vzdělavatelem. Politicky se angažoval jako 

člen Čsl. strany národně socialistické. Z jeho podnětu byl na Horní 

Bečvě založen odbor bezvěreckého hnutí Volná myšlenka a v dubnu 

1930 odbor spolku Krematorium údajně po Val. Meziříčí jako druhý 

v okrese, který od r. 1909 v českých zemích propagoval pohřbívání 

žehem. Dr. Přecechtěl byl zvolen jeho předsedou a během roku spo-

lek získal 43 členů. Mimo osvětově vzdělavatelské práce jeho hlavním 

cílem bylo zřízení nového obecního hřbitova s urnovým pohřebiš-

těm pro členy spolku. To se však podařilo uskutečnit až po 20 letech, 

kdy nový hřbitov i s vyčleněným urnovým hájem byl otevřen 1. lis-

topadu 1950 při dušičkové slavnosti. Na něm byl pak Dr. Přecechtěl 

na jeho přání pohřben vedle svých nejbližších přátel především 

z řady hornobečvanských učitelů.

Od r. 1930 zastával funkci jednatele sirotčí rady, která byla v tomto 

roce v  obci ustanovena okresním odborem péče o  mládež v  Rož-

nově. V nově postavené radnici byla otevřena poradna pro matky 

a kojence, kterou Dr. Přecechtěl vedl společně se sociální pracovnicí 

Pasekovou z  Rožnova. V  poradně bylo možné získat nemocenské 

pojištění matek, informační brožury, prádelko pro kojence. Nejčas-

tějším onemocněním u kojenců, se kterým se setkával, byly zažívací 

poruchy a kožní vyrážky.

Na Horní Bečvě byl Dr.  Přecechtěl znám i  jako dobrý muzikant. 

Hrál především na housle, a  jak dokládají fotografi e z  rodinného 

archivu, podílel se i na veřejných vystoupeních např. se Sdružením 

moravských učitelů nebo když nacvičoval pohřební zpěvy s pěvec-

kým kůrovým sborem v kostele na Horní Bečvě. Hudební nadání po 

něm zdědil syn Zbyněk Přecechtěl, hudební skladatel a režisér, k ně-

muž je dnes možné najít několik samostatných encyklopedických 

hesel. Po absolvování pražské konzervatoře ve 40. letech navštěvo-

val při konzervatoři mistrovskou třídu skladatele prof. Jaroslava Křič-

ky, který tehdy pravidelně pobýval na letním bytě na Horní Bečvě.

Za okupace se Dr. Přecechtěl nezapojoval do organizování odbo-

je, ale jako lékař poskytoval nezbytnou pomoc každému potřebné-

mu. Oba jeho synové však byli krátce vězněni: Luboš, student prů-

myslovky na Vsetíně, jako podezřelý z napsání výhrůžného dopisu 

gestapu, Zbyněk, korepetitor a dirigent v divadle E. F. Buriana D41, 

napsal hudbu k baletu Niny Jirsíkové Pohádka o tanci, jehož uvede-

ní se stalo záminkou k uzavření divadla a on jako skladatel byl s E. F. 

Burianem a Jirsíkovou zatčen gestapem.

Po osvobození obce se Dr. Přecechtěl stal členem prvního národ-

ního výboru a v červnu 1945 i druhého 30členného MNV za národ-

ně socialistickou stranu. Dostal na starost zřízení pomníku obětem 

druhé světové války, na kterém se podíleli kameník Kretek, zedník 

Fr. Malý a natěrač Jan Malina. Byl odhalen před měšťanskou školou 

1. 11. 1945. Také do konce r. 1945 se konala sbírka na stavbu kultur-

ního domu, která vynesla 140 tisíc korun. Až polovinu z nich vybral 

Dr. Přecechtěl. Po únoru 1948 se v samosprávě obce už neangažoval.

V r. 1949 začal vedle obvodního lékaře na Horní Bečvě působit jako 

soukromý lékař a lékař okresní nemocenské pojišťovny MUDr. Otto 

Charbulák, který Dr. Přecechtěla během jeho dlouhodobé nemoci 

v průběhu roku 1949 zastupoval a pak se po jeho odchodu do pen-

ze k počátku r. 1952 stal i  jeho nástupcem (1952-1967). Dr. Přece-

chtěl však nadále ve svém domě vedl výdejnu léků, než byla v obci 

v r. 1953 zřízena lékárna z bývalého obchodu č. p. 470.

 Karel J. Malina

Fotografi e zapůjčila Dragica Křenková, vnučka MUDr. Přece-

chtěla. S  dalšími dokumenty je zprostředkoval Petr Sládeček. 

Oběma za cenný příspěvek patří poděkování.

Prameny:
Okresní archiv Vsetín: fond Archiv obce Hor. Bečva, i. č. 13, Pamětní kniha Hor-

ní Bečvy, I. díl, 1923-1931; fond MNV Hor. Bečva, i. č. 20, Pamětní kniha Horní Beč-

vy, III. díl 1951-1970; fond ONV Val. Mez., i. č. 515, karton 132, lékařský obvod H. B.; 

ze soukromých archivů dopisy MUDr. Přecechtěla odeslané Robertu Malinovi a Vác-

lavu Stavělovi.

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Dr. Přecechtěl s rodinou. Zleva syn Zbyněk (1916-1996), dcera Věra (1918-?), 

manželka Anna (1884-1961), syn Luboš (1924-?).

Dne 7. října 1958 byl na Horní Bečvě na pokyn okresního národního výboru 

ustanoven Sbor pro občanské záležitosti a Dr. Přecechtěl se stal jeho historicky 

prvním předsedou. Jak dokládá dobový snímek z vítání občánků, Dr. Přecechtěl 

zachycen v pozadí se podílel na jeho kulturně hudebním programu. 
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Následující dva měsíce nás čekají PRÁZDNINY, tedy vás čekají PRÁZDNINY :-) Hurááááá!

A tak i my teď dáme pastelkám, barvičkám a ručičkám volno. Začneme spolu tvořit zase v září. 

Nebojte, o valašské pohádky ve zpravodaji nepříjdete. Ty mám pro vás schované v rukávu i na PRÁZDNINY. 

                                                                                          Tož sa mívajte dobře, děcka a ogárci. TB

PRO DĚCÚRY

Milé děti,

ani nevíte jakou máme radost z  vašich obrázků, které tvoříte. 

Proto jsou taky všechny vystavené v knihovně, aby všichni věděli, 

jací jsou na Bečvě šikovní malíři a malířky.

Tři měsíce jste poctivě tvořily a  na nás teď bude ta slibovaná 

odměna.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

(za duben, květen a červen),
které se uskuteční

v pondělí 17. června od 15.00 hod.
v knihovně na Horní Bečvě.

ZVEME VŠECHNY DĚTI, KTERÉ SE SOUTĚŽE
ZÚČASTNILY, RODIČE, KTEŘÍ JE V TVOŘENÍ

PODPOROVALI, SOUROZENCE, BABIČKY, DĚDEČ-
KY, TETY, STRÝCE, ZKRÁTKA VŠECHNY,

KTEŘÍ MILUJÍ DĚTSKOU KRESBU.
Moc se na vás těšíme.

Teď už si ale rychle pojďme říct něco víc o pokladech a jejich stráž-

cích. Kde se takový poklad mohl ukrývat a jak ho vlastně najít?

Tak poslouchejte…

Své peníze, šperky a  jiné cennosti 

si lidé schovávali na různá místa. 

Často ve stodolách, v  zemi u  stro-

mů, v lese, ve vykotlaných stromech, 

v jeskyních atd. Poklady ukrývali lidé 

bohatí, často lakomí, protože právě 

ti měli největší strach, aby jim jejich 

peníze nikdo neukradl.

Nesčetně pak bylo pokladů, které ukryli zbojníci. Ti však mnoh-

dy končili ve vězeních a tak si svého bohatství moc neužili. Zřídka 

pak zbojnický poklad nacházeli lidé, mezi kterými se vyprávělo, 

jak takové místo nejčastěji poznat. Kdyby jste někdy viděli v lese, 

u jeskyně nebo kdekoliv venku plápolat malý, nenápadný plamé-

nek, tam prý je ukryté velké bohatství. Nejpříhodnější čas na hle-

dání pokladů býval velikonoční Velký pátek, kdy prý země otvírá 

své dary. Nebylo to však tak snadné. Když už člověk ono místo 

našel, musel ještě často svést boj se strážcem pokladů, popř. jeho 

pomocníky. Těmi bývali nejčastěji černí psi, nebo černí kohouti. 

Neznamenalo to ale boj pěstmi, spíš šlo o různá zaklínadla a ča-

rovné formule. Ty prý byly sepsány v knize, které se říkalo „kryšto-

fka“. Takovýchto knížek se ve vesnici uchovávalo několik a dědily 

se po generace. Bohužel takto nabyté bohatsví lidem většinou 

moc štěstí nepřineslo. Já znám ale pohádku, ve které to bylo tro-

chu jinak…

Strážce pokladů, nakreslila Sára Třeštíková, 6 let

Žil kdysi na Bečvách jeden bohatý, ale velice lakomý sedlák. Celý 

svůj život ho nezajímalo ničeho jiného, než aby břucho bylo pořáď 

plné, kapsy aby měl napchané penězi a práca aby sa mu oblúkem vy-

hýbala.

Když jedného dňa cítil, že už na světě dlúho nebude, měl najvětší 

starosť, kde schová všecky ty svoje zlaťučké penízky. Další velkú sta-

rosť měl s  tým, aby jich hlavně žádný nenášél a  neužíl. A  tak jednú 

vypakoval všecky z chalupy na pole, zatýmco on v přístodúlku jámu 

vykopal. Do ní chtěl penízky pečlivo uložit.

Nechal ďúru chvilu tak a  šel pro peníze do jizby. Mezitým příšel 

do stodoly pacholek Jurka nabrať na pjatře sena pro koně. Edem tam 

Jurka vylezl, sedlák sa vracá, smýčí plný měch peněz a  už jich cpe 

do ďúry. Jurka na pjatře ani nedutál a hospodář porúčal podzemní-

mu duchovi „Bedlivě mě ty penízky opatruj, žádnému jich nevydávaj, 

dokuď jich najednú narození bratři nevyořú.“

Netrvalo dlúho sedlák umřel a po něm zostalú vdovu si za nejaký 

čas vzal Jurka za ženu. Hospodařilo sa jim spolu dobře a robka si libo-

vala, že má konečně chlapa na ubytí. Edem tých peněz už tolik neměli.

Bylo na vesno, kury škřečaly a Jura všecky nasadil na vajca. Roba sa 

s ním vadila, na co tolkých kur nasazuje, že kdyby sa všecky kuřata po-

dařily, nebude jich mocť všecky chovať. Ale on na její paštěkování nic 

nedbál. Když sa kuřata vykluly, kuřičky pozabíjal a tři kohútky nechál. 

To už si robka klepala na čelo, ale nechala Jurku tak.

Tým kohútkom Jurka narychtoval malý dřevěný pluh, zapřáhnul jich 

a  po jizbě učil orať. Roba sa mu smála „Och ty slavný blázne, nemáš 

pravda, co jiného dělať, musíš sa jak malúčký zahrávať!“ Ale Jurka ji na to 

ničeho neřekl a dalej kohútky učíl. Jak už kohúti v pluhu chodili, zebral 

jich do stodoly, zapřáhnul jich a  sotva v  řečeném přístodúlku jednu 

brázdu dooral, zakopané peníze ze země sa mu vyvalily.

Tož tak Jurka s robkú užili si pěkného, dlúhého života a tetička bída 

už jich nikdá netrápila.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Měsíc květen voní květem
Takto jsme pojmenovali v naší MŠ snad nejkrásnější jarní měsíc v roce. 

Všechno kolem nás ožívá, pučí, zelená se a  kvete. Stejnou životní sílu 

projevují i  naše děti. Jsou nějak veselejší, radostnější, živější…je jich 

prostě všude plno . Proto se také snažíme častěji pobývat v  přírodě 

naší krásné obce.

Podobnou přírodní krásu jsme zažili 7.  května, kdy jsme se 

s  našimi předškoláky vydali linkovým autobusem na dopolední výlet

do VALAŠSKÉHO MUZEA V  PŘÍRODĚ, konkrétně do MLÝNSKÉ DOLINY. 

Všemi zákoutími a chaloupkami nás provázela průvodkyně, která dětem 

hravou formou přiblížila život našich babiček a  dědečků. Viděli jsme 

veselého mistra kováře a jeho práci, mistra mlynáře a mlýn i s náhonem, 

také malovaní dřevění vodníci na nás koukali svýma vypoulenýma 

očima, až se někteří… lekli. Na místních loukách se pásly ovečky, 

kravička se schovávala v  chlívku, husy a  kachny štěbetaly u  rybníčku.

Ti zdatnější si vyběhli kopec k ověnčené májce a na zpáteční cestu nám 

zahýkal oslík v  ohradě. Samozřejmě zbyl i  čas na svačinku z  domova 

a radostné dovádění dětí na louce. Počasí nám přálo, děti se usmívaly, 

v  autobuse byl dostatek místa pro všechny… prostě jarní pohodička. 

Pak už nás čekal jen výborný oběd od naší paní kuchařky a zasloužený 

odpočinek na lehátku. Když jsem dětem řekla, že jsme našlapali celkem 

6 km, tak tomu nechtěli věřit.

Je dlouholetou tradicí, že naše děti vystupují se svým pásmem

písniček, tanečků i  básní na DEN MATEK pro místní organizaci KLUBU 

DŮCHODCŮ. Tentokrát si pásmo připravila třída MEDVÍDKŮ, pod 

vedením p.  učitelek Kateřiny a  Radky. Věříme, že naše děti přispěly 

k  prožití příjemného odpoledne a  snad vykouzlily úsměv na tvářích 

babiček i maminek .

Dne 14. května se konal ofi ciální ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ. Zájem 

o MŠ byl v letošním roce velký. Přednost mají děti s trvalým bydlištěm 

na Horní Bečvě. Bude nás mrzet, pokud neuspokojíme všechny podané 

žádosti o přijetí, ale kapacita MŠ je omezená (celkem 75 dětí).

Ve čtvrtek 16.  května jsme pozvali společně všechny maminky

na SDÍLENOU BESÍDKU KE DNI MATEK. Zcela netradičně jsme se nechali 

inspirovat malířem, výtvarníkem a  ilustrátorem ADOLFEM DUDKEM, 

který nás všechny bavil programem DEN MATEK A OTEC DUDEK. Sešli 

jsme se společně ve vyzdobené třídě MYŠEK, kde byla pro každou 

maminku nachystána židle se srdíčkem a jménem svého dítěte (děti si 

srdíčka z lásky vyrobily pro své maminky na třídách samy). Po úvodních 

slovech paní vedoucí učitelky zazpívaly děti z  jednotlivých tříd své 

písničky a  poté už školka patřila panu Dudkovi. Od tohoto okamžiku 

se nesl školkou smích, veselí a  radostné dětské výskání. Kdo zná pana 

Dudka, ví, že je to „veselá kopa“ a nikdy nezklame… letošní Den matek 

byl prostě jedním slovem VESELÝ.

Ještě jeden výlet čekal naše předškoláky v tomto jarním měsíci. Jízda 

linkovým autobusem na BÍLOU, kde si v místním ZÁBAVNÉM PARKU PRO 

DĚTI zahráli „NA INDIÁNY“. V  převlecích zdolávali nejrůznější překážky 

umělé i přírodní, plnili úkoly, hádanky a  rébusy, prostě bylo toho dost 

a dost, všem dětem pro RADOST.

V  rámci spolupráce naší MŠ se ZŠ jsme pozvali prvňáčky s  paní 

uč. Zuzanou Valovou na DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ k  nám, do školky. 

MEDVÍDCI zahráli dětem pohádku „O ZTRACENÉM SLUNÍČKU“ a ZAJÍČCI 

pohádku „O KOBLÍŽKOVI“. Také jsme přidali ještě písničky, které zazněly 

na besídce pro maminky.

A to je z měsíce května z naší školky vše.

 Za kolektiv MŠ zapsala Jarmila Šudáková
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Den Země
Milí rodiče a přátelé školy!

V pátek 26. dubna jsme zanechali lavice opuštěné a oslavili Den 

Země. Vybaveni pracovními rukavicemi a pevným odhodláním jsme 

vyrazili ven do terénu oslavit tento významný den skutkem. Zkrátka 

jsme přírodě ulevili od odpadu, který se během roku v našem okolí 

nahromadil. Každá třída měla vymezené teritorium, to pečlivě 

„pročesala“ a zbavila veškerého smetí. Přála bych vám vidět, s jakou 

urputností se do toho děti pustily. Žádná PETka i v tom nejtrnitějším 

křoví neměla šanci. Výsledkem je 78 odvezených pytlů odpadu 

a hromada harampádí. Děkuji všem paním učitelkám i asistentkám, 

které se vyhlazovací akce zúčastnily, Službám obce za spolupráci při 

svozu odpadu. Přeji všem, aby nám čisté okolí a radost z bečvanských 

přírodních krás co nejdéle vydržely!

Pečujme o naše přírodní bohatství, je nejvyšší čas!!!

 Jitka Bordovská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
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Požární ochrana očima dětí je celorepubliková literární a výtvarná 

soutěž, do které se zapojili i žáci naší školy. Nejprve proběhlo školní 

kolo, následovalo okresní kolo, kde nás reprezentovaly práce žáků:

VÝTVARNÁ ČÁST:

1.- 2. ročník: Vojtěch Kubáň, Dominik Vašut, Michal Vrbka

3.- 5. ročník: Samuel Bílek, Natálie Mudroňová, Vendula Bernátová

LITERÁRNÍ ČÁST:

8. ročník: Daniela Vaníčková, Kryštof Kočí, Marek Vašut

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL:

Okresní kolo Vsetín: Daniela Vaníčková  .............. 1. místo

 Michal Vrbka  ....................... 1. místo 

 Vojtěch Kubáň  .................... 3. místo

                      Vendula Bernátová  ............. 2. místo

 Samuel Bílek  ....................... 3. místo

Krajské kolo Zlín: Daniela Vaníčková  .............. 1. místo 

 Michal Vrbka  ....................... 2. místo

 Samuel Bílek  ....................... 3. místo

Slohová práce Daniely Vaníčkové postupuje dále 

do celostátního kola.

Všem vítězům gratulujeme a Daniele přejeme mnoho úspěchů 

v dalším kole!
Zuzana Valová

Daniela Vaníčková, ZŠ TGM Horní Bečva

Zjizvený obličej
Můj výhled z  okna zase kazí slunce, které tak rádo vykukuje zpoza 

mraků a sahá mi přímo do obličeje. Zamračím svou vrásčitou a zjizvenou 

tvář a  teď už jen slyším smích svých vnoučat. Protože se už naučily 

mluvit, každou chvíli čekám otázku: „A  dědo, proč máš tak zjizvenou 

tvář?“ nebo tak něco. Od těch malých nikdy nevíte, co čekat. Nejdřív 

do obýváku vběhne moje nejmladší vnučka a hned za ní se žene starší 

vnuk. Usměju se na ně, protože to mají rádi. Myslím… Alespoň vnuka, 

jako malého, jsem tím vždy rozesmál.

Za chvíli přišlo přesně to, co jsem čekal. Když uslyším tenoulinkým 

hláskem vyřčenou větu: „Dědečku, jak to, že máš tolik jizev?“ Ihned začnu 

vyprávět to, co mi v  hlavě běželo už několikrát. Jako kazeta. Spustím 

a jedu.

„No… víte, děti, já jsem byl kdysi hasič. Ale jednoho osudného dne jsem 

s tím přestal.“

Děti žasnou a chtějí slyšet můj příběh, tak vyprávím.

„Píše se rok 1996, kdy byl celkem pěkný slunečný den… Můj spánek 

přeruší požární alarm.“

„Tak co tentokrát?“ zeptám se.

„Jeden menší domek na Červenci. Musíme vyrazit.“

Chápavě kývnu a slezu dolů do auta. Tohle byla denní rutina, protože 

srpnové počasí bylo pořád horké. „Na koho čekáme?“ zeptám se, protože 

jsme ještě nevyjeli.

„Na koho asi…“ řekne můj tehdy nejlepší přítel a zpoza rohu vykoukne 

můj druhý nejlepší přítel. Já a Pavel jsme už v autě a říkáme Tomovi, ať si 

pohne. Jakmile Tomáš nasedne, ihned vyrazíme, že ho to skoro shodilo, 

ale jako hrdina jsem ho chytil. Vyrážíme na Červenec.

„Ehmm, dovolíš?“ ladně uhnu a Tom zapne houkačku. Byli jsme mladí 

a hloupí, tak jsme houkali s ní. Celá vesnice jen slyšela „Ví ú, Ví ú, Ví ú!“ 

zpovzdálí.

Až dorazíme, celkem se udivím – to je domek tety Ivy! Divím se proto, 

že ona byla na oheň vždy tak opatrná. Určitě to byla nehoda, jako většina 

požárů. Ale mýlil jsem se.

Pavel jde prohledat dům, aby tetu našel, a přímo za ním vyráží Tomáš 

s  hadicí připojenou k  autu. Já hasím venku. Tak velký požár to není… 

pomyslím si, protože jsem viděl mnohem horší. Sice hořela celá její 

chata, ale… nebylo to nic extra. Jdu kolem domu a jsem v šoku. Někdo 

tam stojí se sirkami, ani benzín mu nechybí! Byl to pokus o  vraždu. 

„HEJ!“ zařvu nahlas. On se ale jen usměje, protože v domě byly i oxidové 

bomby. Hořlavé, ovšem. Ten někdo stihne utéct těsně předtím, než dům 

vybouchne celý.

Vzbudil jsem se v nemocnici. Nikdy jsem se nepoznal tváří v tvář s tím, 

který to zavinil, ale ujistili mě, že už je dávno po smrti. V nemocnici jsem 

viděl svého bratra, i některé z rodin mých, nyní už mrtvých přátel. Jediné, 

co mi po nich zbylo, byl můj starý, zjizvený obličej…

Děti byly, k mému údivu, fascinované, ale smutné zároveň. Je to přece 

můj smutný příběh. Ani má dcera, která stojí ve dveřích, se neubránila 

slzám. Tenhle příběh slyšela už stokrát. Vyprávění příběhů je přece část 

dědečkovství, no ne? Myslím, že vyprávění příběhů mi jde dobře díky 

mým zážitkům z mládí.

„A dědo, bavilo tě být hasičem?“ zeptá se můj nejstarší.

„Ovšem, že ano. Byla to skvělá práce a  to ani nezmiňuji zachraňování 

životů! Jsem rád, že jsem se stal hasičem. I  když mě to stálo strašně moc, 

nikdy jsem toho nelitoval. Aspoň mám teď spoustu příběhů, které vám můžu 

vyprávět!“

Děti se s nadšeným výrazem zvednou a obejmou mě.

„Tak jo, večeře je na stole…“ řekne má dcera. Děti ze mě slezou a vrhnou 

se ke stolu. Ani já neminu šanci ochutnat její palačinky s džemem.

Úspěch v soutěži PO očima dětí!

Michal Vrbka

Samuel Bílek
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Macurův memoriál – legendární běh za svobodu a budoucnost 
V pátek 3. května 2019, den před výročím osvobození obce Horní Beč-

va, se uskutečnil tradiční závod v přespolním běhu, Macurův memoriál. 

I  letos přišlo uctít památku Jaroslava Macury, který obětoval svůj život 

pro druhé, hodně závodníků i fanoušků.

Na webové stránce www.macurak.cz měli závodníci možnost se s do-

statečným předstihem zaregistrovat, a tím usnadnit práci pořadatelům 

při přiřazování čísel a  čipů. Účast samotných žáků naší školy bývá ka-

ždoročně velká. Jsem rád, že ani děti, ani dospělé neodradila špatná 

předpověď počasí, že i  letos podpořili myšlenku, kvůli které se tento 

závod už mnoho let běhá. Letošního deštivého závodu se zúčastnilo re-

kordních 232 sportovců, což je o 28 více než v loňském roce. Mateřskou 

školu reprezentovalo 19 dětí ve dvou kategoriích. Žáky základní školy 

čekaly různé stupně obtížnosti tratí a vydatný déšť. V deseti kategoriích 

běželo celkem 182 žáků. Kromě našich žáků se zúčastnily závodu děti 

z Prostřední Bečvy, z Rožnova pod Radhoštěm a Hutiska Solance. V pěti 

věkových kategoriích si zazávodilo třicet dospělých a  jedna juniorka. 

Ti měli trať nejobtížnější, čekalo na ně téměř 5 km běhu z Martináku ke 

škole. Podmínky byly letos opravdu krušné, běželo se v chladnu, trať byla 

mokrá a blátivá. I přes nevlídné počasí se v závodě zrodily dva nové tra-

ťové rekordy. Pro první z nich si zaběhl Stanislav Ondruch, který pokořil 

trať za neuvěřitelných 14  minut 49  sekund. O  druhý, tentokrát ženský 

rekord, se postarala mistryně republiky v horském ultramaratonu Marie 

Zelená. Trať zdolala za nádherných 16 minut 39 sekund. Tito dva vítězo-

vé převzali krom jiného i putovní pohár s dílny mladého kováře Tomáše 

Martináka.

Na všechny soutěžící Macurova memoriálu čekalo v cíli občerstvení. 

Děti dostaly meloun, banán a  čaj, dospělí si v  rámci startovného měli 

možnost dát po závodě vývar a  něco na doplnění tekutin (pivo, neal-

ko). O  občerstvení se vzorně starali hasiči z  Horní Bečvy a  učitelky ZŠ. 

Pro všechny byly k opékání nachystány špekáčky, po kterých se i  letos 

zaprášilo. O kávu a něco sladkého se postaral stánek Kavárna Café Tucan 

z Valmezu. Je nutno dodat, že celá akce se nesla v BIO duchu, tzn. že veš-

kerý odpad byl recyklovatelný, abychom co nejméně zatěžovali životní 

prostředí. Naše heslo bylo a je „Dycky kompost!“

Chtěl bych všem, kteří se na uskutečnění tohoto závodu podíleli, 

poděkovat. Jde o pořadatele, kterými byli Obec Horní Bečva, Základní 

škola TGM Horní Bečva, Ohlá klika a zejména Stanislav Ondruch. Velké 

díky patří samozřejmě sponzorům, bez kterých by vítězové nemohli 

dostat krásné a hodnotné ceny.

Troufám si říct, že závod se vydařil, a  to i přes chladné počasí, které 

v letošním ročníku panovalo. Všichni už se těšíme na další ročník Macu-

rova memoriálu.

 Zbyněk Kocurek - ZŠ Horní Bečva, T. Bártková

UDÁLO SE

VÝSLEDKY:
Školka 0 – 4 let 170 m

1. GÜTTLLER Tomáš ....................... 0:00:52

2. BÁRTEK Václav ............................. 0:00:54

3. STRNADEL Jiří .............................. 0:00:59

Školka 5 – 6 let - 170 m 

1. VAVŘÍK Jan .................................... 0:00:36

2. VANČURA Marek ......................... 0:00:37

3. PAVLICA Šimon ........................... 0:00:40

Chlapci 1. až 2. třída - 340 m

1. ZÁVORKA Adam ......................... 0:00:36

2. BARABÁŠ Matěj........................... 0:00:38

3. BERNÁT Vojtěch .......................... 0:00:39

Dívky 1. až 2. třída - 340 m

1. HOLČÁKOVÁ Alžběta ................ 0:01:14

2. JANOŠCOVÁ Tereza ................... 0:01:14

3. KOTASOVÁ Sára ........................... 0:01:17

3. VARDŽÁKOVÁ Ema .................... 0:01:17

Chlapci 3. až 4. třída - 430 m

1. VAŠUT Jiří ...................................... 0:01:28

2. VARDŽÁK Štěpán ........................ 0:01:29

3. KŘENEK Dominik ........................ 0:01:39

Dívky 3. až 4. třída - 430 m

1. PAVLICOVÁ Nikol ........................ 0:01:29

2. ŽITNÍKOVÁ Radka ....................... 0:01:35

3. ZÁVORKOVÁ Anna ..................... 0:01:36

Chlapci 5. až 6. třída – 590 m

1. MATUŠÍK Matyáš ......................... 0:02:23

2. RIEGEL Tomáš .............................. 0:02:28

3. HOLČÁK Vašek ............................. 0:02:29

Dívky 5. až 6. třída – 590 m

1. VALOVÁ Vanessa ......................... 0:02:37

2. JUREČKOVÁ Michaela ...................0:02:44

3. HRSTKOVÁ Jolana ...................... 0:02:49

Chlapci 7. až 8. třída – 960 m

1. SKALÍK Tomáš .............................. 0:03:32

2. MALINA Daniel ............................ 0:03:33

3. HOLZER Pavel .............................. 0:03:41

Dívky 7. až 8. třída – 960 m

1. PODEŠVOVÁ Zuzana ................. 0:03:46

2. BAROŠOVÁ Tereza ...................... 0:03:53

3. MAZŮRKOVÁ Viktorie ............... 0:03:53

Chlapci 9. třída – 960 m

1. MACURA Jakub ........................... 0:03:14

2. VALA Emanuel ............................. 0:03:17

3. KUBÁŇ Pavel ................................ 0:04:18

Dívky 9. třída – 960 m

1. KADAVÁ Magdaléna .................. 0:07:01

2. GAJDŮŠKOVÁ Tereza ................ 0:07:01

Juniorky / Junioři 

16 – 19 let – 4,15 km

1. MACHÁLKOVÁ Vanda ............... 0:23:42

Muži 20 – 49 let  – 4,15 km

1. ONDRUCH Stanislav .................. 0:14:49

2. KŘENEK Martin ............................ 0:14:52

3. MYNARČÍK Jan ............................ 0:15:12

Ženy 20 – 49 let  – 4,15 km

1. ZELENÁ Marie .............................. 0:16:39

2. MIRANOVÁ Petra ........................ 0:17:56

3. ONDRYÁŠOVÁ Barbora ............. 0:18:21

Muži nad 50 let – 4,15 km

1. KUBÁŇ Radomír ......................... 0:17:55

2. VRÁNA Petr ................................... 0:19:13

3. ŠAMONIL Dalibor ....................... 0:21:07

Ženy nad 50 let – 4,15 km

1. DORŇÁKOVÁ Vladimíra ............ 0:22:18

Kompletní výsledky a více fotografi í 

najdete na www.macurak.cz
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               Další fotografi e najdete na:  https://kreda.rajce.idnes.cz/2019-Macuruv_memorial?

         https://ylojaroslav.rajce.idnes.cz/Macuruv_memorial_2019-05-04.?



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 18 / červen 2019

ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Den matek
V pátek 10. května uspořádal výbor Klubu důchodců Horní Bečva 

v Motorestu Bečvan oslavu Dne matek pro své členy. Všechny přítomné 

přivítala předsedkyně KD Jana Pospíšilová a pohovořila o úloze žen, 

matek, babiček, prababiček, tet v naší společnosti. Potom vystoupilo 

10 dětí z hornobečvanské mateřské školy s velmi hezkým a dojemným 

pásmem písniček, her, básniček a  říkanek zaměřených k  tomuto 

svátku. Děti vystoupily pod vedením p. učitelky Kateřiny Hnědkovské 

a vedoucí učitelky MŠ Radky Bolckové. Vystoupení se všem moc líbilo. 

Všichni byli odměněni drobnými dárečky. Po vystoupení MŠ přednesl 

krátkou zdravici Svatopluk Divín, místostarosta Horní Bečvy, který všem 

popřál hlavně pevné zdraví. Následovalo seznámení předsedkyně 

KD HB s akcemi v následujícím období (12. 5. – retro swingový muzikál 

v kině Panorama Rožnov p/R. „Vlak do nebe“, 16. 5. – Turnaj v pétanque 

v Luhačovicích, 28. 5.–vaječina na Retasu, 2. 6. – Bezhraniční Valašení 

na Kohútce, 7. 6. – zájezd Fulnek, Hradec nad Moravicí, 25. 6. – Den 

pro zdraví na Hutisku). Pokračují i pravidelné akce – plavání – Sport Art 

Centrum Prostřední Bečva, každou středu od 9 do 11 hod. Turistický 

kroužek dělá výšlapy dle počasí, informace jsou vždy ve vitríně Klubu 

důchodců na požární zbrojnici.

Po hlavním programu oslav následovalo chutné občerstvení, 

byl i výborný zákusek – roláda, kterou upekla naše členka Drahuška 

Třeštíková. Každá účastnice obdržela krásnou růži od ČSSD, kterou 

jako každý rok zprostředkoval člen této strany Josef Hatlapatka. Moc 

děkujeme. Pak se ještě posedělo při vínečku, povykládalo a v podvečer 

se všichni rozcházeli domů s  pocitem pěkně a  příjemně stráveného 

odpoledne. 

Společně se budeme těšit na další podobné akce pořádané 

výborem Klubu důchodců Horní Bečva.
 Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Jaký byl Senior Cup 2019?
Už šestým rokem pořádá KÚ Zlín, Univerzita T. Bati, město a lázně 

Luhačovice turnaj Senior Cup v  pétanque. Letos se konal 16.  květ-

na 2019 v prostorách kolem Společenského domu lázní Luhačovice. 

Záštitu nad touto akcí převzala radní ZK M. Blahová.

Čtyři účastnice KD HB patřily k jednomu ze 42 týmů. Hrálo se v šesti 

petanqových družstvech. Naše výkony a nasazení při hře byly prová-

zeny potleskem přihlížejících diváků.

Po celý den panovala srdečná atmosféra, ke které přispíval ko-

mentátor T. Gross (mluvčí města Rožnova p.  R.). K  poslechu i  tanci 

vyhrávala kapela Náš pozdní sběr (rovněž senioři). V  rámci projektu 

EU – Napříč generacemi vystoupily se svým programem děti z DDM 

z  Luhačovic, studentky prováděly kosmetické a  kadeřnické služby, 

zájem byl i o změření krevního tlaku. Pro ty, kdo nehráli, byla nabídnu-

ta procházka mezi stromy Lázeňským parkem s povídáním o léčivém 

účinku stromů. V odpočinkovém salonku jsme měli možnost potréno-

vat paměť luštěním křížovek, sudoku, osmisměrek a kvízů.

Před odpoledním vyhlášením vítězů ještě obohatily program mažo-

retky EMČA z Vlčnova.

Zlatí medailisté obdrželi pobyt ve Wellness hotelu Alexandria a při-

jali pozvání na sportovní odpoledne k družebním Slovákům, kteří se 

tohoto turnaje v Luhačovicích také zúčastnili. Rovněž byli odměněni 

pěkným dárkem a blahopřáním nejstarší účastnice (85 let) a nejstarší 

účastník (84 let). Nejstarší věkově sestavené družstvo bylo ze Vsetína 

- Jasénky (bylo jim dohromady 333 let). Všichni ostatní účastníci obdr-

želi pamětní listy a drobné dárky.

Tato společensko -sportovní aktivita jistě přispěla k pěstování a udr-

žování mezilidských i mezigeneračních vztahů.

Na absolvování 7. ročníku se už předem těší a organizátorům děku-

je Klub důchodců Horní Bečva. Růžena Němcová
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ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ HORNÍ BEČVA

Zahrádkáři Horní Bečva 
uskutečnili zájezd do Kroměříže

Dne 2. května 2019 byli zahrádkáři na jednodenním zájezdu v Kroměříži. Navštívili Květ-

nou zahradu, která je zapsána v seznamu památek UNESCO. Květná zahrada je původní 

barokní park. Tato památka reprezentuje styl francouzských barokních geometrických za-

hrad, které se zachovalé nachází v Česku jen velmi vzácně. Ve vstupní části byla možnost 

zahlédnout skleníky, kde se nachází palmy a mnoho dalších tropických rostlin.

Dále zahrádkáři navštívili výstavu Floria – JARO 2019. Letos byl zájem o tuto výstavu 

mimořádný. Prodávaly se hlavně ovocné stromky, květiny, keře a mnoho dalšího pro za-

hradu a dům od stovek prodejců. Hitem byly i květinové expozice. Letos aranžéři vyzdobili 

celý pavilon a název výstavy byl Květinový zvěrokruh. Tajemnou atmosféru vytvářela spolu 

s květinami také hra světel a stínů. Pestrý byl i doprovodný program. Všude byla také mož-

nost občerstvení. Výstavu navštívilo tisíce lidí. Organizátorům se podařilo vše zvládnout 

na výbornou a lidé odcházeli jak s nákupy, tak s kulturními zážitky spokojeni.

 za ČZS v Horní Bečvě R. Macečková

Zahrádkáři uvítali jaro

v nových barvách
Počátkem května navštívili budovu zahrád-

kářského svazu malíři. Po mnoha letech se 

konečně nového nátěru dočkaly dřevěné ští-

ty této stavby. Nový lesk získaly i vrata, dveře, 

okapy, bouda na nářadí a další drobné doplňky. 

Vymalován byl také celý interiér. Zahrádkáři tak 

mohou trávit nadcházející letní dny nejen ven-

ku, ale také se těšit z pěkného prostředí i uvnitř 

budovy.

Děkujeme Obecnímu úřadu v Horní Bečvě za 

provozní dotaci na tuto akci, malířům za kvalit-

ně odvedenou práci a také všem, kteří se s úsi-

lím podíleli na velkém úklidu.

 za ČZS v Horní Bečvě R. Macečková

   NABÍDKA PROGRAMU:
•  Příjemné posezení v prostředí  areálu zahrady s květinovou výzdobou.
•  10.00 hodin - vystoupení skupiny Družina z Bukovíka. Členové se věnují 

reenactmantu počátku 14. století. Skupina Vám ukáže život, jaký se žil 
na počátku 14. století v českých zemích. Předvedou ukázku řemesel jako tkaní 
na hřebenovém karetkovém stávku, pletení lucetek, nádoby ze středověké keramiky 
a vaření z této doby.  Mimo jiné budou k vidění ukázky středověkého šermu a boje.

•  Ukázky řezbářských prací slovenského umělce p. Josefa Šimka s možností prodeje.
•  Prodej výrobků patchwork. Nabídka zahrnuje polštářky, ubrusy, prostírání, 

taštičky a obrázkové knížky pro děti.
• Prodej a ukázky výrobků z keramiky. 
• Současné odborné knihy s tematikou zahrad, bylin a přírody.
• Poradenství z oblasti sadařství a zahradničení zdarma. 

  OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.                             TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Pozvání na pout
Výbor Českého zahrádkářského svazu v Horní Bečvě zve širokou veřejnost 
na pouťové posezení, které se uskuteční v neděli 30. června 2019 
v areálu zahrádkářského svazu v Horní Bečvě.
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SDH HORNÍ BEČVA

Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Bečva pořádá

25. ROČNÍK TRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 

O PUTOVNÍ POHÁR 
CYRILA A METODĚJE
Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

                          5. července 2019

Na Pustevnách proběhla praktická příprava jednotek dobrovolných hasičů 
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Toto známé pořekadlo pla-

tí i pro dobrovolné hasiče. I oni musí věnovat přípravě hodně času, 

aby mohli při zásahu pohotově reagovat. 

V rámci odborné přípravy se 26. dubna 2019 na Pustevnách sešlo 

šest jednotek okrsku k praktickému cvičení. Cílem cvičení byla loka-

lizace simulovaného požáru, hledání pohřešovaných osob, zamezení 

rozšíření požáru na další budovy a dálková doprava vody ze zásobních 

vodojemů a doplňování cisteren.

Cvičení se zúčastnilo šest jednotek okrsku: SDH Hutisko – Solanec, 

SDH Horní Bečva, SDH Vigantice, SDH Dolní Bečva, SDH Kněhyně, 

SDH Prostřední Bečva. Odbornou přípravu řídil velitel okrsku Svato-

pluk Divín a starosta Hutiska-Solanec Pavel Vavřín.

Cvičení bylo úspěšné, poděkování patří všem zúčastněným, chatě 

Šumná za poskytnutý azyl a ochotné fotografce Daně Křenkové.
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Areál, v  minulosti přidružené výroby JZD Soláň, má novou tvář. 

V  roce 2015 areál odkoupila společnost JD ROZHLASY,  s.  r.  o. Vedení 

společnosti rozhodlo o  tom, že zde proběhne rekonstrukce areálu 

a také bude zahájena výstavba dalších, nových výrobních, skladovacích 

a administrativních prostorů.

Stavební povolení vydané v  roce 2016 obsahovalo přístavbu, 

nástavbu a rekonstrukci stávajících objektů. V průběhu stavby byl zjištěn 

havarijní stav hlavní budovy, který neumožňoval jeho rekonstrukci. 

Z  toho důvodu rozhodl v  roce 2018 management společnosti o  tom, 

že je nutné budovu zbořit, zažádat o změnu stavby před dokončením 

a  na původním místě vybudovat moderní administrativní halu se 

skladem, což se také v extrémně krátké době podařilo. Druhá budova 

byla zrekonstruována podle původního projektu.

Aktuálně: 30.  dubna  2019 proběhlo kolaudační řízení 

a  13.  května  2019 byl vydán kolaudační souhlas s  užíváním stavby. 

Následně byl přestěhován provoz celé společnosti JD ROZHLASY 

z Vigantic, kde doposud sídlila.

Několik dat o  společnosti: JD ROZHLASY založil v  roce 2007, 

valašský rodák Miloš Drápala, který s vizí navázat na obecně známou 

historii elektrotechniky v  regionu podpořil také lokální zaměstnanost. 

Hlavním výrobním programem se stala výroba a  montáž varovných 

a  monitorovacích, protipovodňových systémů. Výrobní řady nacházejí 

své uplatnění především u  měst a  obcí, ale jsou požadovány také 

v  průmyslových areálech, výrobních podnicích, školách, sportovních 

areálech a dalších veřejně užívaných prostorech. Společnost se aktivně 

zapojuje do potřeb měst a  obcí a  v  jednotném systému varování 

a  vyrozumění obyvatel a  pomáhá v  situacích, kdy dochází ke vzniku 

zejména živelných nebezpečí. Vyrábí, instaluje i  servisuje varovný 

a monitorovací, protipovodňový systém. Tento základní výrobní program 

p.  Drápala cíleně doplnil o  moderní SMART technologie zaměřené 

na LED svítidla veřejného osvětlení a  bezdrátová solární LED svítidla 

veřejného osvětlení, která v době požadavků na ekologii a úspory jsou 

velmi často žádána. Společnost je se svými produkty etablována ve více 

než 600 městech a obcích.

Cílem následujících roků je pro JD ROZHLASY rozvinout již fungující 

export do dalších zemí EU, být stabilním a  silným partnerem našeho 

krásného regionu. Společnost JD ROZHLASY má v  současné době 

21 zaměstnanců a stále roste.

Elektrotechnika a Smart technologie v srdci Valašska

Kácení máje - sobota 25. května

Slunečno, po deštích a záplavách ani památky

K tanci, poslechu a dobré náladě zahrála dechová kapela Horňané…

Divadelní scénky 

a kácení hornobečvanské májky 

se ujal folklorní soubor Zákopčan Vzácná trofej - pentle z pokácené májky

Foto: Dana Křenková

Více fotografi í najdete na:

https://kreda.rajce.idnes.cz/

KACENI_MAJE_25.5.2019
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ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI - JARO 2019

Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

25 Horní Bečva Ústí ne 2. 6. 16:30

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

14 Horní Bečva Zašová ne 16. 6. 16:30

15 Bynina Horní Bečva ne 23. 6. 15:00

KP, DOROST - JARO 2019

Kolo Datum Začátek

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

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

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

ROZPIS TURNAJŮ DOROSTENKY - JARO 2019

Turnaj Domácí Hosté Datum Začátek

4 SSK Bílovec so 1. 6. 10:00

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

Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

18 Horní Bečva Vidče ne 2. 6. 10:00

Případné změny budou plakátovány.

INZERCE

Prodám větší množství volně uskladněného sena, otavy.

Další info na tel. 702 625 156

TRUBKOVÉ LEŠENÍ 
Doprava – montáž – demontáž 

Kontakt: 777 261 833

Manželský pár koupí 

stavební pozemek 

nebo rodinný dům 

k rekonstrukci. 

Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 

606 690 324
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INZERCE
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POZVÁNKY

  ALADIN /od čtvrtka 30. 5. do neděle 2. 6. v 17:30/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 128 minut

  GODZILLA II KRÁL MONSTER  /od čtvrtka 30. 5. do neděle 2. 6. ve 20:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 132 minut 

  ROCKETMAN  /od pondělí 3. 6. do středy 5. 6. v 17:30/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 120 minut

  ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ  /od pondělí 3. 6. do středy 5. 6. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 108 minut

  FILMOVÝ KLUB – TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ  /čtvrtek 6. 6. v 18:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč, 

pro členy FK 90 Kč • 96 minut

  AVENGERS: ENDGAME  /od pátku 7. 6. do neděle 9. 6. v 16:45/

český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 182 minut

  ŽENY V BĚHU  /od pátku 7. 6. do neděle 9. 6. ve 20:00/

přístupné bez omezení • vstupné 110 Kč • 93 minut

  TvMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK  /od pondělí 10. 6. do středy 12. 6. v 18:00/

přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 80 minut

  MÁMA  /od pondělí 10. 6. do středy 12. 6. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 99 minut

  PSÍ POSLÁNÍ 2  /od čtvrtka 13. 6. do neděle 16. 6. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 108 minut

  X-MEN: DARK PHOENIX  /od čtvrtka 13. 6. do neděle 16. 6. ve 20:00/

český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 114 minut

  POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU  

/od pondělí 17. 6. do středy 19. 6. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 104 minut

  RODIČE NA TAHU  /od pondělí 17. 6. do středy 19. 6. ve 20:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 97 minut

  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2  /od čtvrtka 20. 6. do středy 26. 6. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 86 minut

  PODFUKÁŘKY  /od čtvrtka 20. 6. do neděle 23. 6. ve 20:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 94 minut

  NEVIDITELNÉ  /od pondělí 24. 6. do středy 26. 6. ve 20:00/

Film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 102 minut

  MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA  

/od čtvrtka 27. 6. do neděle 30. 6. v 18:00/

Český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 116 minut

  YESTERDAY  /od čtvrtka 27. 6. do neděle 30. 6. ve 20:00/

film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 117 minut

Program kina PANORAMA v Rožnově p/R 

na měsíc červen 2019
www.tka.cz/kino, tel.:  734 36 60 60
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Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy v Horní Bečvě.

Sejdeme se v pátek 21. června 2019 ve 14,00 

na Předpouťovém volejbalovém turnaji smíšených družstev. 

V týmu hrají 3 ženy a 3 muži. Turnaj je jen pro Bečvany (fotbalisty, kantory, hasiče, žáky základní školy, rodinné týmy atd.)

Přihlášky zasílejte nejraději ihned nebo nejpozději do pátku 14. června 2019 

na e-mail: nemcova.marie@seznam.cz

                                                                                                Těšíme se na vás!                     Občerstvení zajištěno.

PREDPOUTOVÝ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
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POZVÁNKA DO SOUTĚŽE
Kvetoucí Horní Bečva – 4. ročník

Tuto soutěž vyhlašuje Obec Horní Bečva, 

Svaz zahrádkářů a Klub důchodců Horní Bečvy. 

Téma soutěže je: „Nejhezčí pohled do mé zahrádky“, 
který si majitel určí sám. 

Kritéria hodnocení: celkový vzhled zahrádky 

a její sladění s domem.

Hodnotící komise zhotoví fotografi i dle výběru majitele 

a přihlédne rovněž k fotografi ím, které si pořídí soutěžící sami. 

Tyto fotografi e můžete zaslat na e-mail:

                                        zahradkarihornibecva@gmail.com

Hodnocení bude probíhat v měsíci červenci 2019, 

termín odevzdání přihlášek je do 30. 6. 2019. 

Schránka, do které odevzdáte přihlášku, bude umístěna 

ve vestibulu OÚ, přihlášky budou k dispozici u schránky. 

Tři vítězové obdrží ceny, které budou předány 

na Obecním úřadě.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže. 

Ať vzkvétá Horní Bečva.

POZVÁNKY

Oslavu zahájíme cvičením s dětmi 
a pak s dospělými. 
Podložky na cvičení sebou.
Po cvičení nám bude Marie Kužmová vyprávět 
o pobytu v Himalájích a cestováním po Indii 
s promítáním fotek.
Následuje malé pohoštění.
Kouzelné odpoledne a večer vyplní hudební 
vystoupení Marcely Mandové ve hře na fl étny.
Cvičení i občerstvení je zdarma.
Na vaši účast se těší 
cvičitelé Karel Ondruch a Anna Valová.

Jóga v denním životě Ostrava, z. s. vás zve 

na oslavu V. ročníku Mezinárodního dne jógy

v sobotu 22. června 2019 od 15.00 hodin 

do sokolovny na Horní Bečvě.

MEZINÁRODNÍ DEN 

JÓGYV.
 R

O
ČN

ÍK
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               na podporu opravy varhan 

v kostele sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě

Neděle 2. června 2019 v 16 hodin

• Jan Bernátek - varhany  •  Hana Bernátková - zpěv

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

• Žesťový kvintet J. Blinky

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

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

frýdeckým varhanářem Františkem Horčičkou ml. 

Nástroj byl v r. 1842 opraven novojičínským varhanářem Janem 

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

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

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

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

sv. Kateřiny v Olomouci. 

Naposledy byly varhany opraveny, předisponovány a rozšířeny Josefem 

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

Byly použity díly kvalitních romantických varhan K. Neussera z Konice 

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

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

větších oprav. První návrh odborníka/organologa po přezkoumání 

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

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

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

V současné době je již vybráno cca 300 tis. Kč
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Apolenka Strnadelová, 2. třída Viktorie Ondruchová, 2. třída

Dominik Vašut, 1. třída

Tomášek Both, 6 let Hanka Hrušková, 1. třída Ondřej Třeštík, 2. třída

Gabriela Minarčíková, 2. třída

Obrázky 
nakreslené dětmi 

k valašské pohádce


