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Koštu se může zúčastnit každý, kdo dodá vzorek 0,5l vypálené tekutiny v čiré, bílé láhvi.
Hodnocení vzorků se mohou zúčastnit vlastníci vzorků (tito zdarma) nebo široká veřejnost
za cenu koštovného 100 Kč/osobu - starší 18 let.

JAK PŘIHLÁSIT VZOREK DO SOUTĚŽE?
Vzorek je možno odevzdat od 18. 3. do 29. 3. 2019 v místní knihovně.
Další potřebné informace:  jméno a příjmení pěstitele  adresa a tel. číslo pěstitele
 druh pálenky  ročník pálenky  procenta alkoholu

NÍ

PROGRAM SOUTĚŽE:
15.00-17.00 košt a soutěž o nejlepší slivovicu
18.00
vyhlášení vítěze
POZOR: počet soutěžících vzorků i účastníků koštu
je omezen.
Další informace budou uvedeny na plakátech
a webu obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.“
Honoré De Balzac

Blahopřání

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. března 2019 vzpomeneme
šestnácté smutné výročí úmrtí
pana Františka BORDOVSKÉHO
S láskou vzpomínají
manželka, syn Milan s rodinou
a dcera Alenka s rodinou.

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
LIBOR HOLUB

JOSEF KŘENEK

STANISLAV ŠTURALA

STANISLAV SKÝPALA

JOSEF ONDRUCH

FRANTIŠEK ŠVEC

VLASTA PROROKOVÁ

Už tě neprobudí ranní sluníčko, ani krásný den,
na Bečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen.
Prázdná jsou místa, kde zněl tvůj hlas,
však vzpomínky zůstanou v nás.
Dne 6. března 2019 vzpomeneme
desáté výročí od úmrtí
naší maminky, babičky, prababičky

MARIE ONDRUCHOVÁ
FRANTIŠKA SOLANSKÁ

paní Anny FRIDRICHOVÉ

BOŽENA KŘIŠTOFOVÁ

S úctou a láskou vzpomínají
dcera Dana, dcery Marie a Anežka
s rodinami, syn Antonín s rodinou.

VĚRA MALINOVÁ
IRENA ŠVECOVÁ
JENOVEFA CABÁKOVÁ
ANNA ZÁVORKOVÁ
JAN MALINA

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

Jen jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat . . .
Kdybychom láskou vzbuditi je chtěli,
neozve se nám již vícekrát.
Dne 9. března 2019 by oslavila svátek
paní Františka ONDRUCHOVÁ

Vzpomínky

S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Není pravda, že čas bolest zahojí…
V srdci zůstává rána,
která nikdy nepřebolí.
Dne 1. března 2019 si připomeneme
šesté smutné výročí ode dne,
kdy nás navždy opustila
paní Milada BÁRTKOVÁ
S úctou a láskou
vzpomínají děti s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 3. března 2019 vzpomeneme
deváté smutné výročí úmrtí
pana Aloise ONDRUCHA
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Vlasta,
syn Vlastimil s rodinou a syn Miroslav.

Byl jsi tu s námi jen kratičký čas, nestačil ani zešedivět tvůj vlas.
Nestačils zestárnout, Mirku náš milý,
myslíme na tebe každičkou chvíli.
Každý den vzpomeneme, každý den sníme,
těžko žít bez tebe – jen my to víme.
Dne 16. března 2019 by se dožil čtyřiceti čtyř let
pan Jaromír ONDRUCH
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Miroslava, syn Tomášek,
maminka a sourozenci s rodinami.
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Vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 18. března 2019 si připomeneme
sedmé výročí úmrtí
pana Oldřicha KYSUČANA
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.
Dne 20. března 2019 to bude již třicet let ode dne,
kdy nás ve věku šedesáti šesti let náhle a navždy opustil
náš tatínek
pan Bohumír DEDEK
Dne 22. února 2019 uplynulo již šest let
od úmrtí naší maminky
paní Aleny DEDKOVÉ
Vzpomínka na tebe, Mirečku, stále se vrací,
za dlouhých večerů smutno je k pláči.
Ty už znáš tajemství věčného bytí,
jak hvězdy na nebi, které nám svítí.

S láskou na oba rodiče vzpomínají
dcera Alena s rodinou
syn Pavel s rodinou
syn Miroslav s rodinou

Dne 19. března 2019 vzpomeneme šesté smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, dědeček a pradědeček
pan Miroslav JUROŠKA
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie, Petr, Pavel, Soňka s rodinami.
Ti, kdož jste ho znali a měli rádi,vzpomeňte s námi.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob dát
a potichu vzpomínat…
Dne 7. března 2019 by se dožil devadesáti osmi let náš tatínek,
dědeček, pradědeček, švagr a strýc
Navečer, když slunce zemi opustilo, tvé srdce se v noci zastavilo.
Odešel jsi od nás noční tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi od všeho, cos měl rád,
aniž bys stačil nám sbohem dát.
Dne 21. března 2019 vzpomeneme
smutné třinácté výročí úmrtí
pana Jiřího DIATKY
a zároveň by se 8. ledna dožil padesáti let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti, rodiče
a bratr Zdeněk s rodinou.

pan Oldřich ONDRUCH z Horní Bečvy č. 602
Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije v našich srdcích dál.
Dne 26. března 2019 vzpomeneme
smutné deváté výročí úmrtí
paní Cecílie ONDRUCHOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jindřiška
a syn Zdeněk s rodinami.
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Vzpomínky
Z očí odešel,
v srdcích však stále zůstává.

Odešel, jak osud si to přál,
v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 27. března 2019 si připomeneme
nedožité osmdesáté páté narozeniny

Dne 27. března 2019
by se dožil 70 let manžel, dědeček

pana Vladimíra ČERVENÉHO

pan Josef MIŠKAŘÍK

Dne 27. září 2019 to bude 24 let,
co nás navždy opustil.

S láskou vzpomínají manželka Marie,
dcery Jana a Lenka s rodinami
a syn Pavel s rodinou.

S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA BŘEZEN 2019
1. 3.

7:30

za zemřelého manžela Bedřicha Martináka,
syna Bedřicha, zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

2. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Doleželovy, dceru Jitku
a duše v očistci

3. 3.

4. 3.

8:00
10:00
7:30

za živé a zemřelé farníky
za zemřelého Jana Ondrucha, bratra Jaromíra
a rodiče

17. 3.

8:00
10:00

18. 3.

7:30

poděkování Pánu Bohu, na úmysl dárce

19. 3.

8:00

za zemřelé Josefa Macečka, manželku Marii, Juliuse
Solanského, rodiče z obou stran a Rudolfa Fárka
za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa,
rodiče Bártkovy a čtyři vnuky

17:00

za živé a zemřelé farníky
za zemřelé Vlastimilu a Josefa Chovancovy
a Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

za zemřelého Pavla Bernatského, otce Jana
a duše v očistci

20. 3.

7:30

za duše v očistci

5. 3.

7:30

za zemřelou Františku Ondryášovou

21. 3.

7:30

6. 3.

7:30

za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence
a duše v očistci

za zemřelého Josefa Vítka, živou a zemřelou
rodinu Vítkovu a Ondryášovu a duše v očistci

22. 3.

7:30

za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna,
dceru, dva zetě, vnuka a duše v očistci

23. 3.

7:30

za zemřelé Vlastimilu a Josefa Chovancovy
a Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

24. 3.

8:00
10:00

25. 3.

7:30

na jistý úmysl

26. 3.

7:30

za zemřelou rodinu

27. 3.

7:30

za zemřelé Josefa a Františku Kyšákovy

28. 3.

7:30

za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy,
oboje rodiče a dceru

29. 3.

7:30

na jistý úmysl

7. 3.

7:30

na úmysl dárce

8. 3.

7:30

za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy,
tři syny, dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

9. 3.

7:30

za zemřelé Marii a Metoděje Solanské,
syny Karla a Metoděje, zetě Pavla a Jaroslava

10. 3.

8:00
10:00

11. 3.

7:30

na dobrý úmysl

12. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Anežku a Františka Liďákovy,
jejich syna Františka a rodiče z obou stran

13. 3.

7:30

za živé a zemřelé farníky
za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha,
syna Bedřicha, rodiče z obou stran a duše v očistci

za živé a zemřelé farníky
za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy,
zetě Jana a celou zemřelou rodinu

14. 3.

7:30

za zemřelé Františka, Josefa a Jana Macečkovy,
jejich manželky, dva syny a rodiče z obou stran

30. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Emilii a Cyrila Solanské,
sourozence, rodiče a zetě Vláďu

15. 3.

7:30

za zemřelého Josefa Vančuru, syna Josefa
a zemřelou rodinu

31. 3.

8:00
10:00

16. 3.

7:30

za zemřelého Jaromíra Ondrucha, bratra Karla,
otce a duše v očistci

za živé a zemřelé farníky
za zemřelého Josefa Janíčka, sourozence
a rodiče z obou stran
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Březen za kamna (možná) vlezem, duben ještě… no uvidíme!
Aneb pár slov k vybraným tématům.
SNÍH
Uplynulé tři měsíce nám daly vzpomenout, jaká bývala zima
na Bečvě v minulosti. Zvlášť leden byl, co do objemu sněhových srážek,
nadprůměrně vydatný. Dal všem, co se starají o dopravní obslužnost,
pořádně zabrat. Každodenní přívaly sněhu vyžadovaly permanentní
nasazení veškeré dostupné techniky, na své limity se dostávaly jak
stroje, tak především lidé. Pouze díky jejich nasazení se nám podařilo
omezit následky povětrnostní situace a zajistit sjízdnost komunikací.
Konec konců jsme horská vesnice, kde je nutno podobné situace brát
s nadhledem, pochopením a trochou trpělivosti. Mám za to, že drtivá
většina lidí chápe, že technika nemůže být všude a hned a nikdo
učený z nebe nespadl. Ostatně pokud si někdo myslí, že by to uměl
lépe a rychleji, budeme rádi, když nám bude v budoucnu k nápomoci.
Mnohdy nastávají složité, neřešitelné situace, lidé mají ploty postaveny
těsně u komunikace a traktorista musí během vyhrnování sněhu
odpovědět na klasickou nerudovskou otázku „kam s ním“. Překvapením
pak je, když si na něj stěžuje vlastník plotu, který byl postaven
bez stavebního povolení v ochranném pásmu komunikace. Nebezpečný
může být i sníh spadlý ze střechy na komunikaci. Za něj je zodpovědný
vlastník nemovitosti (střechy), pokud vznikne škoda na majetku či zdraví.
Každopádně bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se podíleli
na odklízení sněhu, a to jedno jestli traktorem či lopatou. Od vyhlášení
kalamitního stavu jsme v půli ledna byli opravdu jen kousíček.
VODA
Dost ale negativ, pořádná zima určitě udělala radost dětem, lyžařům
a podnikatelům v cestovním ruchu. Doufejme, že zima ještě chvilku
vydrží - minimálně do konce jarních prázdnin. Poté můžeme již vyhlížet
jaro se spoustu bohulibých aktivit s ním spojených. Bohatá sněhová
nadílka rovněž pomůže zvýšit množství zadržených vod v krajině, zvlášť
když je naše obec součástí chráněné oblastí k akumulaci vod. Studny se
nám zase naplní, vrty dosáhnou standartní vydatnosti. Důležitost vody
pro člověka si v naši obci dlouhodobě uvědomujeme, proto má obec
ve svém vlastnictví a provozu veškeré zdroje pitné vody, do kterých
systematicky investuje. Není proto překvapení, že v dubnu bude uvedena
do zkušebního provozu vodohospodářská infrastruktura v Mečůvce,
která zásobuje podstatnou část obce. Na toto naváže zprovoznění

Veřejné WC – oficiálně v provozu
Nově zkolaudované WC v prostoru za Jednotou zahajuje
svůj oficiální provoz. Dosud WC fungovalo ve zkušebním
režimu, během kterého se podařilo vychytat drobné
nedostatky.
Provozní doba WC je od 6:00 do 22:00. Poplatek za využití
je 5 Kč, které je před vstupem nutno vložit do mincíře, který
následně otevře elektronický zámek.
Součásti vkusného sociálního zařízení je rovněž
bezbariérové WC a přebalovací pult. Pevně věříme, že toto
potřebné a v 21. století samozřejmé zařízení bude sloužit
našim občanům stejně jako návštěvníkům obce.

druhého vrtu v Šorstýně, včetně vodovodu k úpravně. Zároveň jsme
nerezignovali na rozšiřování sítí, připravujeme další opatření, která by
občanům v této věci ulehčila. V květnu pak bude zprovozněno nové
zrekonstruované veřejné odběrné místo u Sachovy studánky.
KULTURA
Stejně jako v předchozích letech budeme pokračovat v nabídce
zlepšování kulturního vyžití v naší obci. Zcela jistě proběhnou nějaká ta
divadla, všechny ostatní zavedené akce budou v souladu s tradicí opět
na vysoké úrovni a nezbývá než jen věřit, že počasí k nám bude milostivé.
Těšíme se na „Macurák“, „Předpouťové“, Haferobraní, Skřivana, Kotlovou,
Myslivecký výlet či Orienťák a mnohé další. Zároveň přibydou nové akce,
které mohou být zajímavé jako například 1. slivovicový košt či letní kino.
Díky všem těm, kteří se na těchto akcích aktivně podílejí. Můžeme směle
prohlásit, že na Horní Bečvě se pořád něco děje.
Jsme-li u kultury, nelze nevzpomenout na rekonstrukci kulturního
domu, která přichází, jak se říká za 5 minut 12. Jeho realizací získá naše
nejvýraznější budova nový kabát a následně zde vzniknou 4 nové bytové
jednotky. Součástí této akce je výtah a rekonstrukce vestibulu v zařízení
kavárenského typu.
CESTY
Bohužel, jak to tak bývá, všecko je relativní, každá padající vločka
přináší podnikatelům naději na finanční přilepšení, obci zase ukrajuje
korunku za korunkou a tenčí tak rozpočet. Letošní výdaje na zimní
údržbu budou podstatně vyšší, než tomu bylo poslední roky, což bude
mít vliv na rozsah oprav cest v letním období. Nicméně nezoufejte,
určitě nebudeme rezignovat na opravy po zimě. Pokusíme se je řešit
vlastními silami. Čeká nás celoplošná oprava komunikace v Mečůvce
a u Valašky, kde je tato oprava nutná vzhledem k rekonstrukci vodovodu.
Ruku v ruce s tímto chceme zapracovat vaše náměty na opatření týkající
se bezpečnosti, neboť nová opravená cesta přímo nabádá k rychlejší
jízdě. Osobně nejsem zastánce přemíry dopravních značek, protože
bezohledný člověk značky většinou nerespektuje. Nicméně je to jedno
z mála opatření, kterým může obec přispět ke zlepšení bezpečnosti.
Máme vytypováno několik míst k řešení a přivítáme i vaše podněty.
O dalších plánech a investicích v tomto roce vás budu informovat
v příštím zpravodaji. Už se těším.
Rudolf Bernát, starosta

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm bude přijímat
vyplněná daňová přiznání za rok 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Bečvě:

ve středu 20. března 2019
08.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.

Svoz tříděného odpadu
pátek 29. března 2019
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
NOVÉ KNIHY Z VÝMĚNNÉHO KNIŽNÍHO FONDU
Opět jsme obdrželi nové tituly v rámci meziknihovního výměnného fondu, které poskytuje Masarykova knihovna Vsetín. Najdeme
mezi nimi knihy pro děti i dospělé různého žánru – detektivky, trilery jako jsou např.:
ZPĚTNÝ RÁZ, Peter May
Když nejlepší francouzský šéfkuchař Marc Fraysse svolá novináře z celého světa, aby učinil šokující prohlášení, proslýchá se, že mu hrozí ztráta
jedné ze tří prestižních michelinských hvězd.
Při příjezdu do jeho odlehlé restaurace na vulkanické náhorní plošině ve střední Francii však
novináře přivítá zpráva, že kulinářský génius byl
zavražděn a své poselství už nikomu nepředá.
Sedm let po jeho smrti zůstává totožnost vraha
ál záhadou.
áh d Enzo Macleod se pouští do pátého nevyřešeného přípastále
du a při rozkrývání spletité pavučiny vztahů, jež geniálního kuchaře se
složitou povahou obklopují, nachází podivné paralely s vlastním životem, které otevřou staré rány z jeho minulosti.
TATÉR Z OSVĚTIMI, Heather Morrisová
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem
holocaustu. Jedním z těch, kdo čísla na předloktí
tetovali, byl slovenský Žid Lale Sokolov, rodným
jménem Ludwig Eisenberg. Jeho příběh připomíná děsivé události v dějinách lidstva a ukazuje, že vedle sebe mohou existovat promyšlená brutalita i nesobecká láska. Autorka s citem
odkrývá sedmdesát let staré události, aniž by
milostný příběh převládal nad tím nejdůležitějším – ztrátou domova, utrpením a touhou přežit.

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
GERDA – PŘÍBĚH VELRYBY
Adrián Macho
Malá velryba Gerda si užívá spokojené dětství.
Jednou se však přihodí něco nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak osamocená
a smutná bloudí oceánem, až nakonec potká
nové přátele. Kosatky, tučňáky, racky nebo třeba chobotnice. Od každého kamaráda se dozví
nejen zajímavosti o jejich životě, ale především
o fascinujícím světě, kterým proplouvá. Najde
nakonec malá Gerda to, co hledá?
ANNA ZE ZELENÉHO DOMU
Lucy Maud Montgomery
Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. Po nepříjemných zkušenostech s životem u pěstounů
přichází do Zeleného domu na ostrově prince
Edwarda. Ačkoliv si přísná Marilla a její laskavý
bratr Matouš původně přáli chlapce, rozpustilou
Annu si brzy zamilují. A tak pihovatá dívenka konečně nachází pravý domov i první opravdovou
kamarádku. Legendární kanadský příběh plný
optimismu i laskavého humoru se vrací v nezkráceném vydání.

ASTERIX I-IV, René Goscinny
Souborné vydání příběhů Asterix z Galie, Asterix
a zlatý srp, Asterix gladiátorem a Asterix a Gótové.

BELETRIE
ZA ZDMI
Hollie Overton
Kristy má pocit, že uvízla na mrtvém bodě.
Aby uživila dospívajícího syna Ryana a nemocného otce, zůstává v práci, která ji čím dál víc
vyčerpává: coby zaměstnankyně texaské věznice
je totiž dennodenně v kontaktu s lidmi, kteří spáchali ty nejhůře představitelné věci a jsou odsouzeni k trestu smrti. Když
se seznámí s Lancem, který Ryana učí džudo, věří, že by se její život mohl
konečně obrátit k lepšímu. Naneštěstí se záhy ukáže, že Lance je monstrum; začne ji týrat jak psychicky, tak fyzicky. Pro Kristy je nemyslitelné,
že by své trápení přiznala synovi nebo otci, a její jedinou oporou se paradoxně stává Clifton, vězeň čekající na popravu za zabití svých dvou dětí.
Jenže ten toho zpoza zdí své cely zmůže jen pramálo. A Kristy se sama
musí rozhodnout, kolik si toho ještě nechá líbit…
CHLADNOKREVNĚ, Robert Bryndza
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová
a její kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné překvapení… Ale na to, co doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr
podaří na několikátý pokus otevřít, nemůže být
nikdo nikdy připraven…
Robert Bryndza opět splétá a rozplétá mnohovrstevný příběh a vede nitky ke konci, jenž čtenáře tentokrát možná tolik nešokuje, ale rozhodně vybudí silné emoce.
ARISTOKRATKA
A VLNA ZLOČINNOSTI NA ZÁMKU KOSTKA
Evžen Boček
Po tragické smrti princezny Diany se ruší repríza rozverné historické revue s Helenkou
Vondráčkovou a Heinrichem Himmlerem a na
Kostce je vyhlášen smutek. V zámecké kapli vzniká pietní místo s kondolenční knihou
a z oken visí černé prapory. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na hájovnu za
Maxem
Maxem. Není ovšem jasn
jasné, jestli nejedná v pominutí smyslů. Na zámek
dorazí několik osob, které rozpoutají vlnu zločinnosti. Podaří se Marii celou tu zašmodrchanou situaci rozplést? Tento titul je již čtvrtým ze série
mimořádně úspěšných humoristických románů o „poslední aristokratce“.
DIVOČINA, Cheryl Strayed
Pozoruhodně upřímný autobiografický příběh
ženy, která se po traumatických událostech
rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou
pěší pouť.
V šestadvaceti letech si Cheryl Strayedová,
po smrti své matky a krachu svého manželství,
myslela, že přišla o vše. Měla pocit, že již nemá
co ztratit a učinila nejimpulzivnější rozhodnutí
svého života: odhodlala se sama ujít vysoko-
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KNIHOVNA
horskou trasu Pacifik Crest Trail od Mohavské pouště přes celou Kalifornii
a Oregon až do státu Washington. Hrdinka, bez jakýchkoli znalostí o přežití v divoké přírodě, se nevyhne střetnutí s chřestýši a medvědy, překonává úmorná vedra či rekordní sníh. Napínavé vyprávění okořeněné
humorem živě zachycuje strach i radost mladé ženy tvrdě si razící cestu
k cíli navzdory mizivé šanci na úspěch. Pouť ji téměř dožene k šílenství.
PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ
Anne Jacobs
Závěrečný díl trilogie.
Augsburg 1920 Panský dům hledí optimisticky vstříc budoucnosti. Paul Melzer se po
návratu z ruského zajetí ujal vedení továrny
a dopomohl rodinné firmě získat zpět starou
slávu. Jeho sestra Elisabeth se se svou novou
láskou nastěhuje zpátky do rodného domu.
Paulova žena Marie si splní svůj dávný sen: otevře si módní ateliér. Její modely slaví úspěchy,
ale stále častěji dochází ke sporům s Paulem.
Marie nakonec jednoho dne sebere děti a z panského domu se odstěhuje a kola osudu nabírají rychlost…

NABÍDKA KNIH V INFORMAČNÍM CENTRU
VSETÍNSKO Z NEBE
Milan Paprčka a kolektiv
V knize najdete letecké fotografie
okresu Vsetín, které vznikaly
několik let v průběhu desítek
letových dnů. Okolí Vsetína,
Rožnova pod Radhoštěm či Valašského Meziříčí působí
různorodě. Stejně tak krajina od Makyty až po Radhošť. Potěšte
se leteckým pohledem na Vsetínsko - je na co se dívat. Vždyť je to
tak nádherný kraj!
cena 220,- Kč

DÍKY ZA FÍKY, Halina Pawlowská
Volné pokračování úspěšné knihy Díky za každé nové ráno. Vždycky je lepší milovat než
nechat se milovat. O tom je tenhle příběh. Taky
o tom, že se láska nedá naplánovat, že někdo
není romantik, ani když vidí nejkrásnější místa
na světě a že svět showbyznysu není taková
džungle, jak se říká. I když se tam, stejně jako
na těch nejkrásnějších místech, někdy dějí divné a snad i legrační věci.

40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA
PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY
UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII
Ladislav Zibura
Rádi objevujete a sníte o dalekých cestách? Vydejte se za svobodou
ve společnosti Ladislava Zibury. Mladý autor chodí pěšky světem, tráví
čas s hodnými lidmi a pátrá po dobrodružství. Své cesty líčí s nadsázkou,
humorem a nakažlivým optimismem. Ziburovy knihy jsou díky tomu
svědectvím o půvabu svobody a kráse života na cestách. Zasněte se
u nich a nechte si vyprávět příběhy ze světa mnohem lepšího, než je ten
v televizi.

Další nové knihy najdete na webu knihovny:
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/

ZAPOMENUTÁ
ZÁKOUTÍ
D. Drápala,
M. Hambálek, V. Bajer
cena 250,- Kč

VALAŠSKÝ KOMIKS:
HORNOLIDEČSKO
Martin Kubík
cena 199,- Kč

O LIDECH
V BESKYDECH I.
kolektiv autorů,
Petr Andrle
cena 490,- Kč

RADHOŠŤ
– HISTORIE
A SOUČASNOST
Radovan Stoklasa
cena 220,- Kč

PRAMENY
NA VALAŠSKU
A PODBESKYDÍ
Radovan Stoklasa
cena 220,- Kč

BRÁNA BESKYD
SRDCE
VALAŠSKA
cena 300,- Kč

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY!

Otevírací doba knihovny

v pátek pouze do 15:00 hod!
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
zavřeno
8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00 !!!
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
5. část
Pověsti II.
U druhého tematického okruhu pověstí uspořádaného Annou Stodůlkovou, z něhož jsme minule vybrali ukázky
o světlonoších, se ještě v této části pozdržíme. Představíme z něho další zajímavou démonologickou pověst, kterou
můžeme zároveň označit i jako pověst
o místním výjimečném člověku.
Mocný Kysučan.
Nepatřil snad i člověk mezi strašidla?
V Mečůvce pod horou Spálenkou stojí dosud dřevěná chalupa stará už přes 150 let.
Toho času je obývaná J. Vičanem, důchodcem, a jeho ženou. Vystřídalo se tam
od jejího zrodu hodně majitelů. Původním a prvním majitelem byl F. Kysučan,
po němž dodnes má tato chalupa a samota název U Kysučana.
– Kysučan, jak svědčí paměti, byl člověk,
který snad znal mnohem víc, než jen chleba jíst. Jeho sousedé a známí o něm mluvili s neobvyklou úctou a bázní a nikdo si
netroufal, ani nepřál rozlévat si s ním ocet.
Vždyť, jak sám lidem pravíval, udržoval
styky s černokněžníkem, který čas od času
vyvolal na Pustevnách z Mořského oka
draka, sedl si na něj a za hromobití, blesků
a průtrží mračen odnesl ho drak do Karlovického jezera, nebo zase naopak z Karlovického jezera zpět do Mořského oka. Však
jednou prý se stalo, jak tvrdil jeden starý
strýc, že letěl ten drak i s černokněžníkem
tak nízko ponad Mečůvku, až u Cabáka
„chvistnul“ ocasem po mohutné třešni,
kterou přerazil v půli tak lehce, jako by
byla z perníku. „Ale na tem eště nic!“, pravil
strýc. Kysučan též zásoboval toho černokněžníka vejci, které snášely jeho úplně
černé slepice. Ale za to černokněžník vybavil Kysučana tak velkou mocí, že kdy chtěl,
mohl zastavit mraky, krupobití a průtrže
mračen, obrátit je a poslat kam chtěl. Tenkrát si bídní lidé často povzdechli: „Bože
dobrotivý, neopúšťaj nás, jak tu budém,
až Kysučan umře?“
– Ve své domácnosti choval Kysučan
velikého hada (snad měl 3 metry), který
měl svůj pelech na peci za komínem. Had
čas od času sjížděl z pece na jizbu pod
lože a zase zpět na pec, i když tam byl cizí

člověk. Kysučan též vlastnil flintu, ze které
trefil všecko, na co namířil a to i potmě.
Hajní bývali zoufalí a stěžovali si četníkům
a prosili je, aby mu flintu zabavili. V lesích
se ztrácelo hodně zvěře. Četníci přišli právě
ve chvíli, když had sjížděl z pece. Mladšímu
četníkovi se rozklepala strachem brada.
Starší zkušenější četník pánovitě nařídil,
ať vydá flintu. Kysučan se zachechtal
a řekl: „Esli ju uneséte, vemte si, hen visí
na stěně a já nemám čas sa s vámi baviť“.
Četník přistoupil ke stěně a sáhl na pažbu
flinty. Flinta sebou třískla o stěnu a přerazila četníkovi tři prsty, až krev stříkla po stěně. K tomu všemu had vyjel zpod postele.
Ale to už četníci zděšeně prchali z chalupy
ven a víckrát tam nešli.
Když Kysučan zemřel, strhla se při jeho
pohřbu ukrutná bouře a hromobití a lidé
se podivovali, že nespadla ani jediná kapka vody.
Z hlediska umělecké výstavby jde
o nádhernou pověst, která v kratičkých
epizodách kombinuje dokonce až šest
obvyklých typů pověstí. Jednotlivě je
stručně přiblížíme. První představuje
černokněžníka – čaroděje, k jehož charakteristice patří, že jí jen určité jídlo,
např. vejce černé slepice nebo též někdy pije mléko černé krávy. Tyto živo-

čišné produkty žádal od lidí a odměnil
zpravidla toho, kdo mu vyhověl. Druhý
typ už přibližuje čarodějovu činnost
ve spojení s drakem, kdy vyvolává vichřici či déšť. A osoba Kysučana jako zaklínače mračen, který poroučí bouřkovým
mrakům, tu přináší třetí druh pověsti.
Motiv černokněžníka létajícího na draku,
jehož působení bylo spojeno s meteorologií, najdeme nejblíže v lidové slovesnosti sousedních Kysúc: Drak vedený
po nebi černokněžníkem švihal ocasem – bleskem a přinášel zničující bouřky. Mimoto unikátní studie MUDr. Jozefa Marca z Čadce Tradičné liečiteľstvo
a ľudová mágia na horných Kysuciach,
vydaná Maticí slovenskou v r. 2011,
představuje donedávna přetrvávající zaklínací rituál „začitovaňe búrok“, kterým
se lidé snažili ničivým bouřkám zabránit.
Nejen na Kysucích, ale vůbec v evropském prostoru jde o velice starý způsob
zaklínání, původem tajemný pohanský
zvyk. V určitých kulturách byla dokonce
veřejná funkce zaklínače počasí, který
byl vesnickou komunitou za svou práci
odměňován podle toho, jak se na úrodě
odrazily vlivy počasí. Nepochybně takovou praktiku zaklínání ovládal podle
pověsti i mocný Kysučan. Další Kysuča-

Mečůvka. Pohled z Mečové k východnímu úbočí Kyčery. Na něm někdejší Vaňkovy paseky byly
už v 18. století rozděleny na sídla na snímku vyznačená jejich čísly popisnými 81, 82 a 83.
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novu schopnost přibližuje čtvrtý typ, kterým je lovec,
používající magii, aby zasáhl jakýkoli cíl. Pověst z Mečůvky zahrnuje jako pátý a zcela originální typ pověsti
pytláka, který chrání svoji pušku očarováním, aby mu
nemohla být odňata. Díky používaným magiím se
z Kysučana stal nedostižitelný pytlák. To nepochybně
mohlo souviset se sociálním problémem pytláctví,
který byl v naší obci ještě v době nedávno minulé obvyklý a zvlášť pro údolí Mečůvky příznačný. Jak Anna
Stodůlková na jiném místě kroniky zmiňuje, nejproslulejšími a pověstnými pytláky v Mečůvce byli Bernátci.
Posledním šestým využitým typem v pověsti je had,
který patřil mezi démonická zvířata. V domácnosti Kysučana mohl představovat hada hospodáře, což byla
konkrétní podoba domácího ducha, který udržoval
s člověkem přátelský nebo neutrální kontakt. A tady
domácímu člověku přinášel prospěch už jen tím,
že před cizími příchozími do domu zjevoval svou přítomnost a vyvolával u nich strach.
Kysučan, kterého snad pro nějakou zvláštnost Mečůvčané obestřeli mnohovrstevnatou pověstí divotvůrce, v Mečůvce skutečně žil. A co nám o něm říkají
strohá fakta z pozemkové knihy a z matrik?
Jmenoval se Martin a narodil se 28. června 1783
v rodině pasekáře Václava Kysučana na Kyvňačkách,
které tehdy spadaly pod obec Solanec. Jeho křestní
rodiče Martin a Marina Fojtáškovi z Horní Bečvy č. p.
217 zřejmě zprostředkovali jeho sňatek s jejich ovdovělou 27letou snachou Rozínou po jejich zemřelém
synu Josefu Fojtáškovi v Mečůvce. Tak se Martin Kysučan 10. února 1817 přiženil do chalupy č. p. 83, kterou
jeho nastávající manželka Rozína vlastnila po svém
otci Michalu Vaškovi.
Chalupnická usedlost č. p. 83 v Mečůvce ovšem
vznikla už někdy před r. 1770. Až v r. 1781 se o ní nepřímo píše, že stála při roli pro pět měřic vysetí a při lúce
na jednu fúrku sena (o celkové výměře 2,73 ha), které
byly pro Michala Vaška odděleny z Vaňkových pasek.
Tehdy v r. 1781 současně paseky po zemřelém Jakubu
Vaňkovi napolovic zdědili a rozdělili jeho zeťové Jan
Bernátek – č. p. 81 a Martin Malina – č. p. 82.
Martinu a Rozíně Kysučanovým se narodily jen dvě
děti: 23. listopadu 1817 Barbora a 28. února 1821 Josef. V květnu 1836 Martin Kysučan ovdověl a 17. října 1837 do chalupy přivedl svoji druhou manželku
39letou Zuzanu Solanskou z Dolního Července. Narodila se jim jediná dcera Markéta, která do pěti měsíců
zemřela. V r. 1843 se oženil jeho nevlastní syn Fr. Fojtášek, pravoplatný dědic chalupy po matce, a začal při
ní ve velmi skromných podmínkách samostatně hospodařit. Martin Kysučan v chalupě dožil jako výminkář
a zemřel 22. dubna 1855 na sešlost věkem. Kysučanova
dcera Barbora byla svobodnou matkou, jejíž dítě záhy
zemřelo, a pokud se neprovdala, na Horní Bečvě po
ní další stopy mizí. Také jeho syn Josef byl svobodný
a žil podobně v nelehkém postavení. Na č. p. 83 umírá
za dvacet let po svém otci dne 17. února 1875 jako
54letý žebrák na zápal plic, aniž bychom o něm věděli,
zda byl odkázán živit se žebrotou po většinu svého života anebo až ve vyšším věku, kdy už nemohl pracovat.
Karel J. Malina

PRO DĚCÚRY

Černé hodinky na Valašsku
Mihotavý plamének lojové svíčky edem trochu osvětloval velkú jizbu chalupy. Blížil sa večer, sešla sa celá hospodářova rodina aji pacholek Janek sa přišel zahřáť. Hospodyňa chystala cosik
dobrého k zakúsnutí a všeci už netrpělivo čekali na staříčkovo
vyprávění.
Teď nastal ten správný čas na černé hodinky.
Zimní večery byly dlúhé a práce kolem chalupy ubylo, v jizbě
bylo ticho, děcka ani nedutaly a bylo slyšeť edem staříčka. Sedával na lavici u pece, která ho příjemně hřála. Vykládal příběhy
ze svojeho děctví, nekteré mu vypráveli eště jeho staříček, nebo
stařenka. Jak sa to krásně poslúchalo. Venku bylo sněhu až po
okna, fičel vjetr a v jizbě bylo také teplúčko.
U nekterých příběhú sa až tajil dech, to když staříček začli
o slibkách, kúzlířích, nebo světlonoších. Nekdy si člověk aj pravil,
estli to všecko može byť pravda. A věru, že byla. Staříček by si
přecaj nezmýšlali, byli člověk poctivý a světa znalý! Znal tolik ludí,
zažil tolik zim a tolik léta. Kdo ví, kolik on sám potkal za svúj život,
basrmanú, mor a špírkú.
Víte, kdo to všecko byl? Ne? Tož poďme aj my nakúknúť do kouzelného světa Valašských strašidýlek, bytostí s vyší mocí a tajemných příběhú.
Abych ale na všecky ty naše nadpřirozené bytosti nebyla sama,
chtěla bych Vás, děti, poprosit o pomoc. Já vám o nich budu psát,
co vím. Všecky vám jich postupně představím a vy byste jim dávali podobu.

V dubnovém čísle se můžete těšit na jeden ze staříčkových příběhú: „Jak sem potkál zimnicu.“
Že nevíte, co to je?
Já myslím, že aji vy ste sa s ňú už setkali.
To když je člověk nemocný a třepe s ním zima,
tož sa praví, že má zimnicu.
A právě s ňú sa staříček setkali.

Vyhlašuju teda tady a teď!

1. VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO DĚTI
Pošlete mi prosím obrázky,
jak si představujete TU ZIMNICU
V příštím čísle zpravodaje
otiskneme nejlepší výtvory.
Obrázky pošlete nejpozději do 15. března
na e-mail: zpravodajhb@seznam.cz,
nebo doneste osobně do knihovny.
Moc vám děti děkuji
a budu se těšit na vaše ZIMNICE.
/TB/
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UDÁLO SE

Po valašsky od země…
Třetí únorovú sobotu měly cérky na Bečvě, ale aj z okolí, napilno, aby stihly vyběliť a nažehliť
ogarom košele a sobě narychtovať rukávce a fěrtochy na večer. Zasej po roce sa chystali na Valašský bál.
Hory hory hory černé… nejednú sem přešel přes ně…
Tož právě totú pjesničkú to všecko začalo.
Valaši sa scházali už kolem sedmej večer a hneď u vchodu jich přivítali slivovičků a cérky dostaly kvítečko do kordulky. Dyž si všeci zaplantali švihle u krbcú kolem noh, začlo sa hnedkaj tančiť, jak o dušu.
A není sa čemu diviť, nebo celý večer nám hrála na tu správnú notu
cimbálová muzika Soláň.
Celý bál sme zahajili slavnostní promenádú krojovaných. Ani letos
nechybělo taneční vystúpení, o které sa postarali ogaři a cérky z bečvanského souboru Haferka.
Během večera mohli valaši ale aj valašky změřiť svoje síly ve dvoch
valašských disciplínách.
V první sa prosadili hlavně ti, kteří občas prohoďá krbce za kopačky, sútěžilo sa, kdo lepší kopne kuru do kurníka. Tota disciplína už je
na Valašském bále dlúhé roky a furt sa eště neomrzela. Zajmavé ale
je, jak vlastně vznikla…
Tož si představte, je krásné ráno, slunko začíná prať, jak sedlák
cepem a Valach vyleze z chalupy, oči eště zalepené, nožiska bosé.
Edemže, první, do čeho hňápne, je kuřinec. Tož řeknite, estli byste tež od zlosti do první kury, kterú vidíte, nekopli a nedokopli jú
až do kurníka?

V druhej disciplíně sa všeci nařehtali. Ono tež prasnuť nafúknutý
balónek, který má přivázaný ogar, či cérka před vámi na zadku, není
žádná lehká věc. To všecko sa musí narychtovať bez ruk. Tož to sa to
potem tym ostatním směje a řehoce.
Kdo má ščestí v lásce, nebo ve hře, mohli všeci vyzkůšať v púlnočním losování papírků. Výhry byly, myslím, lákavé, nebo po losoch sa
edem zaprášilo.
Jak sa praví, organizované zábavy bylo už dosť a všeci sa bavili,
jak uměli.
A že majú valaši pevný kořínek, to sme si též odskúšali. Tančilo
a hópalo sa až dokuď ogaři neodnesli cimbál.
Nakonec bysem chcéla moc poděkovať všeckým, kteří na bál přišli.
Velký dík patří muzice Soláň, která bavila všecky až do rána. Děkuju
celé Haferce a jejím vedúcím za vystoupení, celú organizaci a drahocený čas, který vložili na Valašský bál.
Nemalý dík patří vlastně všeckým Vám, kteří ste přiložili ruku a pomohli nám bál udělať. Dík patří aj štědrým mecenášom, bez kterých
by sa tota tradica vytratila.
Tož, děkuju, děkuju a eště jednú děkuju.
Za spolek Šorstýn Tereza Bártková

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Bečvanský skřivánek 2019
V pátek 22. února se uskutečnil 21. ročník Bečvanského skřivánka. Pěvecká soutěž je určena žákům 1. stupně naší školy.
Žáci soutěží ve třech kategoriích Pískle, Skřivánek a Skřivančice 2019. V průběhu programu vystoupí všechny třídní kolektivy s tanečním programem, který si připravily třídní učitelky se
svými asistentkami.
V letošním roce vybrala porota, která se sešla v tomto složení: Předsedkyně - paní Dagmar Zineckerová, dlouholetá vedoucí různých pěveckých sborů, členové byli pan Jan Děcký,
ředitel školy, paní Jana Poláchová za obecní úřad Horní Bečva,
paní Šárka Gajová, ředitelka ZŠ Hutitsko Solanec a Pavlína Přikrylová, ředitelka ZŠ z Prostřední Bečvy, tyto zpěváky:
V kategorii Pískle 2019 (určeno žákům 1. a 2. třídy) vyhrál Štěpán Trčka z 1. třídy s písní Měsíček svítí. 2. místo obsadil Adam
Blinka (2. třída), který zazpíval lidovou písničku Nechoď Janku
a na 3. místě skončila Apolena Strnadelová (2. třída) s písničkou Káča našla ptáče. Dále porota udělila cenu poroty Viktorii
Ondruchové z 2. třídy a Amelii Rae Valové (1. třída).
V kategorii Skřivan 2019 vystoupilo 6 chlapců, vítězství získal
Lukáš Holčák ze 3. třídy s písní Buchet je spousta. Cenu poroty
dostal Vojtěch Blinka ze 4. třídy.

Jedenáct děvčat zazpívalo v poslední kategorii Skřivančice
2019 a titul si vybojovala Vanessa Maléřová ze 4. třídy s písní
Kdy vzlétnu já. Cenu poroty získaly Žaneta Skalíková – 4. třída,
Julie Malinová a Natálie Mikudová z 5. A. Blahopřejeme vítězům.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, tanečníkům, našim moderátorům Davidu Solanskému, Emě Vavříkové,
Julii Malinové a Karolíně Nytrové, pěveckému sboru Skřivani
pod vedením paní Dity Gužikové, dětem z mateřské školky,
které se představily s programem, který nacvičily paní učitelky
Šudáková a Hrušková. Díky patří i všem paním učitelkám z prvního stupně (paní Valové, Klimszové, Machálkové, Maléřové,
Poláškové, Romanové, Malinové a Fiuráškové) za přípravu tanečních vystoupení.
Velký dík patří našim sponzorům – stavební firmě Swietelski z Valašského Meziříčí, obecním úřadům z Horní a Prostřední Bečvy, paní Malinové z místního papírnictví, paní Diatkové
(obchod Mini Hobby), Lukáš Maléř – oprava aut a panu Aleši
Stromšíkovi z místního uzenářství, který věnuje všem zpěvákům párek v rohlíku.
Skončil 21. ročník a můžeme se těšit na další 22. ročník.
Daniela Křištofová

Pískle 2019 Štěpán Trčka, 2. místo Adam Blinka, 3. místo Apolena
Strnadelová. Cena poroty - Viktorie Ondruchová, Amelie Valová.

Skřivan 2019 Lukáš Holčák, skřivancčice 2019 Vanessa Maléřová.
Cena poroty - Vojtěch Blinka, Žaneta Skalíková, Julie Malinová,
Natálie Mikudová

Moderátoři - Karolína Nytrová, David Solanský,
Ema Vavříková, Julie Malinová

/ 12 / březen 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Lyžařský výcvik žáků 5. a 7. třídy
Lyžařský výcvik se v letošním školním roce uskutečnil v období
od 4. února do 8. února 2019 a kde jinde, než na Sachovce. Tohoto
kurzu se zúčastnilo 60 žáků z celkového počtu 67. A jsem rád, že se ho
účastnila i Nikola Mikudová. Ač nelyžovala, přesto veškerý volný čas
o přestávkách trávila se spolužáky.
Dětí bylo hodně, proto jsme je museli rozdělit do čtyř skupin lyžařů
podle výkonnosti a do dvou skupin snowboardistů. Mladým lyžařům
předávali své cenné zkušenosti Mgr. Zbyněk Kocurek, Mgr. Daniela
Křištofová, Mgr. Markéta Fárková, Mgr. Petra Farníková, asistentka Lenka
Malinová a snowboardisty měli na starosti Lucka a Aleš Závorkovi.
Někteří se učili kouzlu lyžování od samých začátků, jiní zdokonalovali
svůj smýkaný oblouk a ti nejlepší i oblouk carvingový. Celkově se všichni
učili, třeba i pomocí různých her, obratnosti na lyžích a snowboardu.
V pátek jsme pro všechny připravili závod v obřím slalomu. Účast
byla téměř stoprocentní. Všichni si závod užili, vítězové dostali diplomy
a drobné ceny a všichni účastníci závodu obdrželi sladkost.
A krátké zhodnocení na závěr:
Počasí bylo perfektní, svah každý den výborně upravený, obsluha
vleku, včetně majitelů Tondy a Ivety Tovaryšových, věčně usměvavá
a ochotná. V restauraci na Sachovce bylo vždy něco dobrého k jídlu. Teď
už zbývá jen moc poděkovat a těšit se na další lyžařský výcvik ve školním
roce 2019/2020.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ
Kategorie dívek 5. třídy
1. místo – Tina Miranová,
2. místo – Adéla Závorková, 3. místo – Karolína Nytrová
Kategorie chlapců 5. třídy
1. místo – Lukáš Hykel,
2. místo – Daniel Švec, 3. místo – Max Fárek
Kategorie dívek 7. třídy
1. místo – Veronika Oleksowiczová,
2. místo – Eva Vašutová, 3. místo – Natálie Pineckerová
Kategorie chlapců 7. třídy
1. místo – Vojta Švec,
2. místo – Daniel Tovaryš, 3. místo – Šimon Šrám
Kategorie snowboard
1. místo – Adam Lejska,
2. místo – Daniel Malina, 3. místo – Barbora Kačmariková

Kategorie snowboard

Mgr. Zbyněk Kocurek, vedoucíl yžařského kurzu
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Turnaj v přehazované pro žáky 5. třídy
Koncem ledna jsme se zúčastnili turnaje v přehazované
smíšených družtev. Tento turnaj se uskutečnil vůbec poprvé, takže nikdo nevěděl, jak na tom soupeři budou. Jde
o hru podobnou volejbalu. Turnaj se uskutečnil v Rožnově
pod Radhoštěm na Základní škole 5. května. Čekal jsem
větší účast, bohužel, zúčastnila se pouze čtyři družstva.
Domácí ZŠ 5. Května, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ Vidče a ZŠ
Horní Bečva.
První zápas jsme suverénně vyhráli. Bohužel, usnuli jsme
na vavřínech a mysleli si, že vše půjde lehce. Druhý zápas
jsme prožili v totálním kolapsu a bylo jasné, že třetí zápas
budeme muset vyhrát a přesto nebude jisté, zda postoupíme do okresního kola. Opět suverénní výhra, ale díky skóre
jsme si vybojovali krásné druhé místo. Do okresu bychom
se přesto dostali, ale rozhodl za nás osud. V době konání
okresního kola jsme všichni byli na lyžařském výcviku, snad
to příští rok vyjde.
Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za bojovnost,
že se dokázali vzchopit a vybojovali krásné druhé místo
a přeji jim spoustu dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Zbyněk Kocurek
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Hornobečvanští senioři bilancovali

Sportovně - turistická vycházka

V pátek 15. února odpoledne se začal plnit malý sál Motorestu
Bečvan členy Klubu důchodců Horní Bečva a pozvaných hostů.
Uskutečnila se zde výroční členská schůze KD, kterou zahájila
a celou vedla její předsedkyně Jana Pospíšilová. Přivítala všech
56 přítomných členů a starostu Horní Bečvy Rudolfa Bernáta
a místostarostu HB Svatopluka Divína. Jednohlasně byl schválen
návrh programu této schůze. Potom si přítomní vyslechli zprávu
o činnosti KD za rok 2018 a všichni konstatovali, že těch akcí bylo
opravdu hodně. Zprávu o hospodaření přečetla pokladní Jiřina
Douchová, Drahomíra Třeštíková seznámila přítomné se stavem
základny KD (66 členů), činnost turistického kroužku zhodnotila
jeho vedoucí Marta Svobodová. Jana Pospíšilová pohovořila
o návrhu činnosti KD na rok 2019: novoroční výšlap, výroční členská
schůze, oslava Dne matek, smažení vaječiny na Retasu, zájezdy,
sportovní soutěže v bowlingu a pétanque, Valašení na Kohútce,
sběr věcí a obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov, účast
na brigádě při úklidu obce, Mikulášské setkání, rozsvěcování
vánočního stromku – prodejní stánek, rozloučení se starým rokem,
turistické vycházky a další. O všech akcích si mohou členové KD
i veřejnost přečíst ve Zpravodaji, v Jalovci a ve vitríně, která je
umístěna na požární zbrojnici. Předsedkyně KD informovala i o tom,
že hodně hornobečvanských důchodců jsou členy Klubu seniorů
Rožnov p/R. a účastní se akcí, které pořádají: senior kino, různé
přednášky, kurzy, pobytové zájezdy, divadelní představení, plavání
(„Přeplavme svůj La Manche“) a další akce.
V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, poděkoval
výboru a členům KD za jejich bohatou činnost, vyzdvihl velmi dobrou
spolupráci KD s Obecním úřadem HB a konstatoval, že KD patří mezi
nejaktivnější složky v obci. Pohovořil o plánu vybodovat pétanquové
hřiště na Lučině u Valašky. Zmínil i největší investiční akci OÚ
v letošním roce – kulturní dům: jeho zateplení, oprava střechy, půdní
zástavba a výtah. V obci budou pokračovat kulturní akce – divadla,
Předpouťové setkání a sportovní akce. OÚ chce letos uspořádat
nultý ročník hornobečvanského koštování slivovice, na léto je
plánováno i mobilní kino u sokolovny, v dubnu bude zorganizován
úklid obce s účastí všech složek. V diskuzi se hovořilo i o zájezdech,
které KD plánuje uspořádat. Zdenka Mládenková poděkovala OÚ
za vybudování zimních běžeckých tratí na Kopečku – Mšadlech.
V podvečer po chutném občerstvení poděkovala předsedkyně KD
Jana Pospíšilová všem za účast na výroční členské schůzi, popřála
zdraví, štěstí a pohodu v roce 2019.
Společně se budeme těšit na další akce pořádané výborem Klubu
důchodců Horní Bečva.

Ve čtvrtek 21. února si TURISTÉ Klubu důchodců Horní Bečvy
naplánovali sportovně - turistickou vycházku na Hotel Bečva (bývalé
Přerovské strojírny). Cílem bylo „potrénovat“ v bowlingu, abychom
pak důstojně reprezentovali H. Bečvu v bowlingovém turnaji
v Rožnově p/Radhoštěm. Ve 12,30 se vycházelo od Valašky a část
turistů se k nám přidala až před budovou bowlingu. Většina z nás
(účast 9 členů) tyto bowlingové prostory navštívila poprvé a byli jsme
mile překvapeni pěkným prostředím a příjemnou obsluhou. Rychle
jsme se přezuli do přichystané bowlingové obuvi a hráči nastoupili
v sestavě - D. Křenková, P. Petřeková, Z. Pastorková, B. Majtanová,
S. Vašut, J. Řezáčová, M. Svobodová a J. Douchová. Hned po zahájení
hry vypukl „litý boj“ často povzbuzovaný uznalým potleskem,
smíchem i dobře míněnými radami. První kolo vyhrála D. Křenková
(103 b) a na druhém místě se umístily dvě hráčky - Z. Pastorková
a J. Douchová se shodným počtem bodů 76. Druhé kolo vyhrál S.
Vašut (104 b), na druhém místě skončila D. Křenková (82 b) a třetí
se umístila Z. Pastorková (72 b). Všichni jsme se shodli na jednom…
ROZHODNĚ ZDE NEJSME NAPOSLEDY…!!!

Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Text a foto: Dana Křenková

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

březen 2019 / 15 /

/ 16 / březen 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKY
AKCE BŘEZEN 2019
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
NEDĚLE 3. 3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
14.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva
Pro děti a dospělé budou přichystány hry, soutěže,
tombola, disco.
PONDĚLÍ 4. 3. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin – SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
ÚTERÝ 5. 3. CANISTERAPIE MŠ TYLOVICE
9.00 hodin – MŠ TYLOVICE
Na děti čeká zábavný, interaktivní program
s živým pejskem o pejscích.

Výbor Českého zahrádkářského svazu
Horní Bečva
srdečně zve širokou veřejnost
na odbornou přednášku

PĚSTOVÁNÍ HRUŠNÍ
NA MALÝCH ZAHRADÁCH
Kdy a kde:

Neděle 17. 3. 2019 ve 14 hodin
Velký sál penzionu Staré časy
Přednáší: p. Jiří Martiš,
člen představenstva Územního sdružení ČZS Vsetín.

Poutavý a přehledný výklad
je pro lepší představu doplněn promítáním.
Závěrem bude možnost odborných dotazů
z oblasti sadařství a zahradničení.
Těšíme se na Vaši účast.
Vstupné dobrovolné.

ČTVRTEK 7. 3. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
SOBOTA 9. 3.
3. TURNAJ PŘÍPRAVEK V HALOVÉ KOPANÉ
7.30 – 12.00 hodin – HALA SPŠIEŘ ROŽNOV
3. turnaj série halových turnajů v kopané roč. nar. 2012-2013
PÁTEK 15. 3.
ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
9.00 – 11.00 hodin – místo bude upřesněno
Proběhne zajímavá exkurze pro členy Rožnovského parlamentu.
NEDĚLE 17. 3.
BURZA FILATELISTŮ
A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Co se mě líbí v Rožnově a okolí na poštovní známce
8.00 hodin – burza filatelistů
10.00 hodin – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
Městský úřad Rožnov p. R.
PONDĚLÍ 18. 3. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
ČTVRTEK 21. 3. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
ÚTERÝ 26. 3. OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Pro sólisty, kteří se umístili v okrskovém kole
ZUŠ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, zahájení v 9.00 hodin
STŘEDA 27. 3. ŠKOLNÍ GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA
14.00 hodin – ZŠ 5. května malá tělocvična
Tradiční nesoutěžní vystoupení gymnastů a gymnastek z MŠ a ZŠ.
PÁTEK 29. 3. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Krokování
17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka
Hejného matematika pro předškolní děti,
s využitím zážitkové formy výuky.
SOBOTA 30. 3. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
TANCER CUP - SOUTĚŽ, 8.00 – 19.00 hodin – Zlín.

www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636, svc@svcroznov.cz
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PĚSTITELSKÉ OKÉNKO
ZE ZAHRADNÍHO CENTRA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Zahradnické rady
na měsíc březen
Trávník se začíná probouzet. Pokud jsme ho
na podzim nehnojili, použijeme hnojivo s minimem
dusíku. Cílem je doplnit do půdy draslík, který
podporuje rozvoj kořenového systému. Použijeme
např. EXPERT PODZIM PLUS, EXPERT PROTI MECHU.
Startovací hnojivo s dusíkem aplikujeme, až začne
trávník růst, to nesmí teplota klesat pod 10 °C.
Trávník vyhrabeme, s vertikutací počkáme, až začne
růst.
Dokončíme řez ovocných stromků. Odstraňujeme
všechny větve, které rostou do koruny, vzájemně
se kříží, dále nemocné či poškozené větve. Větší
rány natřeme stromovým balzámem, latexem
nebo štěpařským voskem. Stejně ošetříme stromy
s mrazovými trhlinami nebo kmeny s poškozením
od zvěře. Vysazujeme nové prostokořenné stromky,
ke kterým přidáme organické hnojivo (granul.
hnůj, rohovinu, kompost) a minerální ve formě
tablet SilvaTabs. Broskvoně a mandloně stříkáme
při rašení proti kadeřavosti měďnatými přípravky
např. Champion (za sucha bez větru při 7 až
10 °C při nalévání pupenů). Provádíme postřiky
proti přezimujícím škůdcům a americkému padlí
na angreštech (Discus).
Vhodné je jarní hnojení jehličnanů hořkou
solí; přihnojení ovoce, živých plotů cereritem
a organickými hnojivy.
Pro předpěstování sadby je začátek března
poslední termín pro výsev paprik, pak vyséváme
rajčata. Z letniček vyséváme astry, tabák, hrachor,
afrikány, hledíky. Na venkovní záhony sejeme mrkev,
ředkvičky, petržel, špenát, salát, hrách, kopr. Klíčící
rostlinky chrání bílá netkaná textilie. Vysazujeme
cibuli sazečku, česnek, lilie.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

POZVÁNKY
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INZERCE

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

INZERCE

Přijmu brigádníky
na práci v lese
informace na tel.

732 874 274
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POZVÁNKY

Srdečně Vás zveme na

KONČINOVÝ
HASIČSKÝ BÁL,
který se uskuteční

v sobotu
2. března 2019
v Sokolovně Horní Bečva.
K tanci
a poslechu zahraje
GRACIA MUSIC.
Bohatá tombola.
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POZVÁNKY
Bečvanské maminky pořádají

Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov

jarní / letní

VYHLAŠUJE SBÍRKU

POUŽITÉHO OŠACENÍ

SOKOLOVNA TJ na Horní Bečvě

Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/

Pondělí 11. března 2019

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

8:30-16:00 příjem zboží

Látky
(minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené, zabalené v krabici

Pouze věci jarní / letní - moderní, čisté, nepoškozené!!!
Nepřijímáme žádné elektrospotřebiče!!!
Kojenecké jen v omezeném množství a to 20ks na jednu prodávající.

Úterý 12. března 2019
8:30-16:00 prodej zboží

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

Středa 13. března 2019

Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční

8:30-11:00 prodej zboží
11:00-14:00 třídění
14:00-16:00 výdej zboží

Knihy, časopisy

Nevyzvednuté věci budou ten den odvezeny na CHARITU!!!

Hračky - nepoškozené a kompletní, také plyšové

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 20 Kč.
Nad 500 Kč poplatek 50 Kč.

Rezervační číslo na tel.: 777 026 464

nábytek / znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 9., 10., 11. a 12. dubna 2019
čas: 8.30 – 11.00 hodin, 14.00 – 16.00 hodin
místo: Knihovna Horní Bečva
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

OZNAČENÍ OBLEČENÍ
Na značce (viz obrázek) nechte volné místo na číslo,
které Vám přiřadíme.
Použijte na označení papírovou malířskou pásku.

VOLNÉ MÍSTO
NA ČÍSLO

VELIKOST
CENA
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POZVÁNKY

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

Tajemství krásy

sobota 16. března 2019 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.
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Kalendář akcí obce Horní Bečva
/BŘEZEN - ČERVEN 2019/
2. 3. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

HASIČSKÝ KONČINOVÝ BÁL

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Klub důchodců Horní Bečva a Diakonie Broumov
pořádají sbírku použitého ošacení.

SOKOLOVNA

13. 4. /

SOBOTA / 09:00 /

BAZÁREK

BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ

Bečvanské maminky opět pořádají jarní/letní bazárek.

Spolek Ohlá Klika s vedením obcí Horní, Prostřední a Dolní Bečvy
pořádá při příležitosti Dne Země společný bečvanský úklid.

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

TAJEMSTVÍ KRÁSY

26. 4. /

PÁTEK / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO
vás srdečně zvou na loutkové představení.
Vhodné pro děti od tří do osmi let. Vstupné dobrovolné.

16. 3. /

Divadlo CHAOS z Valašské Bystřice pro vás připravilo
novou komedii, jak může dopadnout doučování
O!!!matematiZRUŠEN stečné
ky pod peřinou. Režie - Helena Křenková.
á
č
u
Obsazení hry: Šárka Deáková, Veronika
Z důvod Fröhlichová,
kce
Lucie Nováková, Josef Šturma, Janre
Závorka.
konstru u.
d
Předprodej vstupenek od středy 3. dubna
Místní
ího vom
lturn2019
knihovně Horní Bečva, cena 80,- Kč.ku

SOBOTA / 17:30 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU
Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obrazem a zvukem
přenesou do různých koutů světa.

22. 3. /

3. 5. /

PÁTEK

MACURŮV MEMORIÁL 2019

PÁTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

V pátek 3. května 2019 proběhne již tradiční běžecký závod
na počest hrdinského činu Jaroslava Macury.

DOKTOR V NESNÁZÍCH, Laurent Ruquier
Agentura Familie uvede situační komedii o průměrném
plastickém chirurgovi, který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Osoby a obsazení:
Karel Zima, Ivana Korolová / Anna Stropnická, Kateřina
Seidlová, Dana Morávková / Miluše Bittnerová, Zuzana
Mixová / Magda Weigertová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková
Předprodej vstupenek v Místní Knihovně Horní Bečva
od středy 20. února 2019, cena: 420,- Kč.

30. 3. /

23. 5. /

Původně lednové představení přeložené na tento termín.
Divadlo Bolka Polívky uvede komorní hru pro jednu
herečku a jednoho herce.
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková.
Režie: Petr Halberstadt, překlad: Alexander Jerie.
Předprodej vstupenek v místní knihovně, cena: 480,- Kč.

25. 5. /

Badmintonový turnaj jednotlivců a dvojic.
Pořádá spolek Ohlá klika. www.ohlaklika.com

KÁCENÍ MÁJE

29. 6. /

První ročník koštu slivovice na Horní Bečvě spojený
s degustací, občerstvením a dobrou zábavou.

5. 4.

BEČVANSKÝ SKŘIVAN

SOBOTA / NEDĚLE / CENTRUM OBCE

PŘEDPOUŤOVÉ
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční sousedské posezení s bohatým kulturním
programem pro děti i dospělé.

PÁTEK / 16:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva
vás zve na 17. ročník pěvecké soutěže žáků 2. stupně.

SOBOTA / 17:00 / CENTRUM OBCE

SDH Horní Bečva vás srdečně zve na tradiční kácení máje.
Divadelní scénka folklorního souboru Zákopčan,
živá hudba, občerstvení.

SOBOTA / 15:00 / SOKOLOVNA

1. KOŠT SLIVOVICE

ČTVRTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

HORSKÁ DRÁHA, Eric Assous

SOBOTA / 8:30 / HALA ZŠ

BADMINTONOVÝ TURNAJ

30. 3. /

MÍSTNÍ KNIHOVNA

SDH Horní Bečva vás srdečně zve na Končinový bál.
K tanci a poslechu zahraje GRACIA MUSIC. Bohatá tombola.

11. - 13. 3. /
16. 3. /

9. - 12. 4. /

30. 6. /

SOBOTA / NEDĚLE / CENTRUM OBCE

HORNOBEČVANSKÁ POUŤ
Změna programu vyhrazena.

/ 24 / březen 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Srdečně vás zveme do divadla

v pátek 22. března v 19 hodin
Kulturní dům Horní Bečva

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Laurent Ruquier
Agentura Familie uvede situační komedii
o průměrném plastickém chirurgovi,
který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Hrají:
Karel Zima,
Ivana Korolová / Anna Stropnická,
Magda Weigertová / Zuzana Mixová,
Dana Morávková / Miluška Bittnerová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková,
Kateřina Seidlová.
Předprodej vstupenek v Místní knihovně Horní Bečva
Cena: 420,- Kč.
Vstupenky možno rezervovat na tel.: 571 645 249.

Hornobečvanský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, PSČ: 756 57, IČO 00303771.
Registrační číslo MK ČR E 23260. Vychází 1x měsíčně. Písemné příspěvky zasílejte na e-mail: zpravodajhb@seznam.cz nebo knihovna.becva@seznam.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. března. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín. Březnové číslo vyšlo 28. února 2019.

