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od 14.00 hod. prodej občerstvení, vánočního zboží a výrobků dětí ze ZŠ
od 15.00 hod. nám předvánoční atmosféru zpříjemní:

- Cimbálová muzika Radhošť, dětský folklórní soubor Jarášek
- Dechová hudba Horňané

- Pěvecký Sbor Skřivani pod vedením Mgr. Dity Gužíkové

- v 17.30 hod. SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- Vánoční překvapení

- Děti přijde navštívit Mikuláš s andělem a čerty

Prosíme návštevníky, aby si sebou do tašek, 
kabelek a jiných zavazadel přibalili ZVONEČEK.

V případě hodně nepříznivého počasí se kulturní program přesune do kinosálu.

d 14 00 h d č í á č í ží ý ů ě í Šd

3. prosince 2016

Srdečně vás zveme na hornobečvanské

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
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Vážení spoluobčané,

neúprosně, ale spravedlivě plynoucí čas nás opět posu-

nul před práh nejkrásnějšího období roku. Ano, opět jsou 

tu VÁNOCE - čas radosti, veselosti, vzájemného porozu-

mění. Období krásné rozsvícené vánoční jedličky, smrčku 

či borovice, vůně vánočního cukroví a vzpomínek na dět-

ství. Tento kouzelný čas milují nejen naši nejmenší, kteří 

už jistě napsali Ježíškovi dlouhý seznam přání, ale i  my 

dospělí. Vychutnáváme si klidnou atmosféru domova, 

ve kterém vládne pocit bezpečí, v  prostředí plném lás-

ky, domácí pohody, v  přítomnosti nejbližší rodiny, nebo 

dobrých známých. Společně se těšíme na moment, kdy si 

opět sedneme za štědrovečerní stůl, kde si navzájem pro-

jevujeme úctu a lásku. Vím, že mnohá místa při štědrove-

černím stole, kde ještě před nedávnem sedávali dědeček, 

babička, otec, matka, manžel, manželka, bratr, sestra, syn 

či dcera, zůstanou prázdná, zůstane prázdná židle, nepo-

rušené příbory, ale v  našich myslích by měli být s  námi. 

Vánoce mají v  sobě magickou moc, která nás nejednou 

nutí přemýšlet nejen o sobě, o vlastních radostech a vlast-

ním štěstí, ale i o tom, co tu po sobě člověk zanechá. Proto 

bych Vám chtěl, vážení spoluobčané, při této příležitosti 

poděkovat za odvedenou práci v tomto roce. Za množství 

každodenních uskutečněných povinností pro fungová-

ní domácností, za práci na vašich pracovištích, za práci 

ve prospěch naší obce.

Přeji vám šťastné a klidné svátky vánoční,

bohatého Ježíška a do Nového roku,

mnoho lásky, která hory přenáší,

mnoho štěstí, které duši povznáší,

mnoho zdraví, které se koupit nedá,

mnoho Božího požehnání,

a také jistý úspěch v práci, která chléb přináší.

Rozvaha a klid nechť Vám nedopustí udělat chybný 

krok, s rodinou a láskou přivítejte nový rok.

Bc. Rudolf Bernát, 

starosta obce Horní Bečva

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Dej každému dni příležitost, 

aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“
Mark Twain

Blahopřání
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Pavla Proroková Otilie Folvarčná
 Marie Závorková Anna Machálková
 Zdenka Fojtášková RNDr. Jaroslav Pecha
 Karel Bártek
 Marie Chovancová
 Františka Barošová
 Antonín Bambušek
 Anežka Holčáková
 Růžena Kubáňová
 Anežka Blinková
 Anastazie Kubáňová

Dne 25. prosince 2016 

oslaví své sedmdesáté narozeniny 

paní Františka Šarmanová  
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

lásky a božího požehnání 

přeje manžel a tři dcery s rodinami.

Díky za to, že existuješ a vedle mě životem pluješ…
Dne 17. prosince 2016 oslaví čtyřicet let společného života 

manželé Jiřina a Miroslav Bártkovi z Kněhyň.

Do dalších společných let jim přejí hodně lásky, štěstí a zdraví 

děti s rodinami a přátelé.

Všem prosincovým oslavencům 

i manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky, 

štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Vzpomínky

Poděkování
Díky za to čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila. 

Děkujeme všem, 

kdo jste 12. listopadu 2016 

doprovodili na poslední cestě 

paní Martu Křenkovou 
Děkuje syn Karel a dcera Marta.

VÁNOČNÍ SLOVO 
PANA STAROSTY
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Čas neúprosně letí, v srdcích bolest zůstává, 
slzy v očích tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 29. listopadu 2016 

uplynuly čtyři roky od úmrtí 

mé drahé maminky 

paní Ilony Tymonové 
12. ledna 2017 by oslavila 

90. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínáme.

Běží rok za rokem, den za dnem a chybíš nám všem.
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.

Byl jsi plný života Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se to změní.

Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.
Těžký je bez tebe každičký den, 

vzpomínky a cestičky k hřbitovu nám zůstaly jen.

Dne 10. prosince 2016 vzpomeneme třetí smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek, syn, švagr a strýc 

pan Stanislav Mikeš  
S bolestí v srdci a s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Marcela, syn Michal, syn Stanislav a snacha Barča,

 rodiče Mikešovi a Štekbauerovi, švagr Milan s rodinou, 

švagrová Šárka s rodinou, ostatní příbuzní. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají.

Dne 9. prosince 2016 

si připomeneme 

nedožité 90. narozeniny 

paní Marie Křenkové 
S láskou a úctou vzpomínají

dcera Ludmila s rodinou, 

dcera Marie a syn Jiří s rodinou.

Odešel jsi do nebe,
 zůstaly však krásné vzpomínky na Tebe.

Dne 15. prosince 2016 

si připomeneme 

patnácté výročí úmrtí 

pana Jiřího Petřeka 
Vzpomínají manželka, 

děti Jiří a Petra, rodina Minarčíkova 

a švagrová Dagmar s rodinou.

Když umře maminka, slunéčko zajde, v srdci nám zůstane smutek i chlad.
V tom širém světě sotva se najde, kdo by jak maminka, uměl mít rád.

Dne 8. prosince 2016 

vzpomeneme deváté smutné výročí 

úmrtí naší maminky 

paní Anny Pavelkové 
S láskou vzpomínají

syn Josef s manželkou Růženou

a bratr Josef s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

Marně naše oči všude Tě hledají, marně slzy po lících stékají.
Tak nečekaně Tě krutý osud vzal, aniž jsi nám poslední sbohem mohl dát.

Dne 8. prosince 2016 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

pana Jaroslava Martináka 
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 

sestra Alena s rodinou, 

syn Jarek a družka Iveta s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Hvězdy Ti nesvítí a  slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 21. prosince 2016 uplyne 

jeden rok od tragického úmrtí 

našeho manžela, tatínka, dědečka 

a pradědečka 

pana Josefa Ondrucha 
S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Dne 19. listopadu 2016 jsme si připomněli 40. výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka 

pana Josefa Kubáně
a 10. prosince 2016 si připomeneme nedožité 88. narozeniny 

a zároveň 13. výročí úmrtí naší maminky a babičky

paní Boženy Kubáňové 
S láskou vzpomínají syn Josef a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
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Život je poznání, loučení, vzpomínání…

Dne 1. ledna 2017 vzpomeneme 

dvacáté první smutné výročí úmrtí 

paní Vlasty Válkové
a dne 31. října 2016 jsme si připomněli 

dvacáté sedmé výročí úmrtí

pana Josefa Válka 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Motto: 

„Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a roky, 

aniž člověk zažije něco nového. 

Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina. 

V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete přijmout.“

Paulo Coelho 

 1.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 2.12. 7.30 za dobrodince

 3.12. 7.30  za zemřelého manžela Konráda Maršálka, 

rodiče z obou stran a sourozence

 4.12. 10.00  za zemřelé rodiče Marii a Karla Poláchovy, 

sourozence a rodiče z obou stran

 

5.12.  7.30  za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy, 

bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

 6.12. 7.30 na úmysl dárce

 7.12. 7.30 na dobrý úmysl

 8.12. 8.00 za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče z obou stran

 9.12. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doležalovy a duše v očistci

 11.12. 10.00 za zemřelého Františka Kysučana a jeho syna Jana

 12.12. 7.30 za zemřelé rodiče Bernátkovy, syna Emila, snachu a zetě

 13.12. 7.30  za zemřelou Květoslavu Němcovou, syny Květoslava 

a Leopolda

 14.12. 7.30 na úmysl dárce

 15.12. 7.30 za duše v očistci

 16.12. 7.30 za zemřelé příbuzné

 17.12. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Josefa Mládenkovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

 18.12. 10.00  za zemřelého Antonína Pastorka 

k nedožitým sedmdesátinám a rodiče z obou stran

 19.12. 7.30 na úmysl dárce

 20.12. 7.30  za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran, 

švagra Františka, švagrovou Marii a celou živou rodinu 

Valovu, Křenkovu a Balášovu  

 21.12. 7.30 za zemřelého Josefa Ondrucha a živou rodinu

 22.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

 23.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 24.12. 22.00 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 25.12. 8.00  za úspěšnou operaci na poděkování bohu, 

živou a zemřelou rodinu

  10.00 za zemřelé Jana a Jiřinu Machýčkovy

 26.12. 8.00 za zemřelého Jiřího Petřeka a jeho otce Jana Petřeka

  10.00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 27.12. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka 

k nedožitým padesátým sedmým narozeninám, 

celou rodinu a duše v očistci

 28.12. 7.30  za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela Františka, 

tři syny, dceru a zetě

 29.12. 7.30  za zemřelou Dagmar Mašlárovou, rodinu Koláčkovu 

a Horutovu

 30.12. 7.30  za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy, Josefa a Anežku 

Fiuráškovy, Jana a Anežku Bartlovy a Antonína Juříčka 

 31.12. 16.00  za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy, čtyři zetě, 

vnučku Jiřinu a jejího manžela Miroslava

 1.1. 2017 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela, 

syna a rodiče z obou stran

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 
SV. JANA A PAVLA PROSINEC 2016
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Poskytnutí dotace
pro SDH Horní Bečva v roce 2016
Hasičskému sboru z  Horní Bečvy byla poskytnuta Generálním ředi-

telstvím Hasičského záchranného sboru České republiky neinvestiční 

účelová dotace na výdaje jednotky SDH v obci ve výši 120 000,– Kč. Tato 

dotace byla pod č. j. MV – GŘ HZS ČR poskytnuta prostřednictvím Zlín-

ského kraje.

Uzávěrka 
lednového zpravodaje

Upozorňujeme, že lednové číslo zpravodaje
bude mít uzávěrku již 19. 12. 2016.

Své příspěvky, tedy prosím odevzdejte do tohoto data.

Můžete tak učinit osobně, nebo přes e-mail:

zpravodajhb@seznam.cz, knihovna@hornibecva.cz

Děkuje tým zpravodaje

Nabídka obědů
Školní jídelna přijme nové strávníky.

Cena jednoho oběda 

(polévka, hlavní jídlo (salát, kompot, ovoce) 

je 49,- Kč.
Zájemci mohou telefonovat na číslo: 571 645 131

Nabídka brigády
Hledáme brigádníka do školní jídelny 

na pozici kuchař/kuchařka.

Bližší informace na tel.: 571 645 131

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 
   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:  30. 12. 2016

Pour 
Féliciter

2017

Vám přejí pracovníci Obecního úřadu 

a Služeb HB s.r.o.

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce

Upozornění
V době od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 

bude Místní knihovna i infocentrum zavřené 
– čerpání řádné dovolené.

Těšíme se na vás 
opět 2. 1. 2017 od 8.00 hodin.

Přeji všem našim čtenářům a návštěvníkům knihovny

příjemné prožití vánočních svátků 

v kruhu svých nejbližších.

Dětem, pak radostí rozzářená očka 

nad splněným vánočním přáním.

Do nového roku 2017 vám všem přeji především zdraví, 

plnou náruč lásky, štěstí a každodenních radostí.

Tereza Bártková, knihovnice
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Najvjec ze všeckých sa na Vánoce těšily děcka. Nemohly sa dočkať 

štědrého dňa, který byl už od samého rána zvláštní a výjimečný.

Děcka dostaly hnedkaj ráno po kúsku chleba s medem, to aby byly 

sladké, teda hodné po celý další rok.

Zvykú bývalo hodně, tož si o nich poďme neco povjeděť.

Kurám sa sypalo zrní do železné obruče, aby sa držely pohromadě 

a aby jich jestřáb neodnesl. Chcéla-li hospodyňa, aby lepší snášaly, nasy-

pala jim k zrní trochu máku.

Štědrý deň znamenal najvjec práce pro gazděnu. Hnedkaj ráno vy-

čistily pec od zbytkú popela, potem zadělaly na chleba a  na vdolky. 

Vařechú, kterú těsto mísily sa měly potříť všecky ovocné stromy, to aby 

lepší rodily. Jak sa pec rozhořela, začalo sa s pečením. Děcka po mamě 

samozřejmo ňúraly aspoň kúsek slaďučkého vdolka, ale nedostaly nic. 

Po celý deň sa přísně dodržoval púst a kdo měl velký hlad, mohl si zakrojiť 

z předplameňáku (bochníček chleba, který sa pekl první). Od rána sa též 

Štědrák 
Vánoční koláč, který pocházá z  obřadního chleba. Má pět tenkých 

vrstev z  kynutého těsta, které sa střídavě natírajú ořechovú, makovú, 

marmeládovú a tvarohovú náplňú. Navrch sa mohla dať mřížka z těsta. 

Štědrákem sa vyjadřovala vytoužená hojnost, plodnost a dobrá úroda 

na další rok.

Budete potřebovať: 500g hrubé múky, 3dcl mléka, 120g másla, 

100g cukru, 20g kvasnic, 4 žlútky, 20g másla, citrónovú kúru, vanilku, súl

Z múky, kvasnic, mléka a ostatních přísad zaděláme polotuhé kynuté 

těsto. Po vykynutí ho rozdělíme na pět stejných kúskú, ze kterých vyválá-

me čtyry kola, asi na prst silná. Na vymaštěný plech položíme první kolo 

a potřeme povidly, přikryjeme ho druhým kolem a to potřeme ořechy, 

třetí kolo potřeme mákem a na čtvrté dáme tvaroh. Z pátého kúsku udě-

láme mřížku navrch koláče. Pečeme pozvolna asi 50 minut.

Ořechová náplň: 180g mletých ořechú, 2dcl mléka, 30g strúhanky, 

80g múčkového cukru, vanilkový cukr, citrónová kúra

Maková náplň: 200g mletého máku, 2dcl mléka, 120g múčkového 

cukru, 10g másla, vanilkový cukr, citrónová kúra

Tvarohová náplň: 300g tvarohu, 80g múčkového cukru, 80g másla, 

20g rozinek, 2 žlútky, ze dvoch bílkú sněh, vanilkový cukr, citrónová kúra

Dobrú chuť!

vařila polévka, štědračka. Do hrnca sa dalo od všeckého trochu, co bylo 

v chalupě – hrách, zelenina, tuřín, zemňáky, pohanka, hřiby a třeba aj kří-

žaly. Zasmažila sa hovězím lojem, to aby bylo v chalupě dycky dosť jídla.

Ogaři zatým běhávali po dědině a střílali na klíče – to byly šupy!

Hospodář zapřáhnul dvouročka a  vyjel s  ním k  lesu na pár polen, 

to aby po celý rok jezdil jak oheň.

Když nastalo odpoledňa, děcka sa konečně dočkaly a mohl sa začať 

zdobiť stromek. Býval chudý, ale radosti nadělal dosť. Děcka zabalily 

do barevných papírkú kúsky kvaku, páru kostek cukru, které vyptaly 

po maměnce. Navěšaly na větvičky jablúčka, ořechy, suché trnky a jiné 

mlsnoty, zkrátka, co kdo doma měl. Ozdobený stromek sa potem zavěsil 

k povalu nad štědrovečerní stúl.

Večeřa začala po východu první hvězdy, tož děcka byly vylepené 

v  oknách a  hlídaly, aby jú nezmeškaly. V  tem radostně zavřeštěly a  už 

mohla gazděna nosiť na stúl, na kterém ležel bělučký ubrus. Uprostřed 

stolu měl svoje místo dožínkový věnec. Nohy stolu sa ovinovaly řetazem, 

aby zloději nekradli na polu. Jak hospodář zapálil svíčku, buď na strom-

ku, nebo na stole, záleželo na kraji, všeci sa společně pomodlili a zasedli 

k  slavnostní večeři. Gazda nakrájal najprv chleba na malé kúsky, které 

mazal medem, potem podal každému slaďučký mlsek, dycky od nejstar-

šího k nejmladšímu a přitem říkal: „Kráju chleba, mažu medem, abyste byli 

všeci po celý rok tak dobří, jak ten med je.“

Další jídla sa jedly ze společnej mísy. Polévka štědračka, černá krupica 

s medem, vařený hrách, sušené trnky a nakonec štědrák (sváteční vdo-

lek). Potem si všeci rozkrojili jablúčko a když v něm našli hvězdičku, byli 

po celý rok zdraví.

Po večeři sa všecko jídlo odnášalo dobytku a zvířectvu, kravám, aby 

dojily, kočce, aby chytala myši, psovi, aby dobře hlídal a  též kurám 

a ptáčkom.

Potem sa scházali súsedé a držely sa rúzné zvyklosti. Zhasínala sa svíč-

ka a kemu šel dým navrch, bude zdravý, kemu šel do kúta, zostane doma 

a kemu sa stáčal ke dveřím, do roka pújde z domu. Lélo sa olovo a podle 

teho jaký tvar kerý vylél, sa hádalo, co ho v dalším roku čeká. Též sa há-

zal papuč. Svobodné cérky, které túžily po vdavkách, vyběhly ven, třásly 

plotem a přitem pravily: „Plote, plote, třasu ťa…“ Ogaři už ale nekdy číhali 

a rychlo jim odpověděli: „Já su čert a beru ťa!“

Hospodyňa měla rukama od múky pohladiť planý strom, určitě po-

tem prý rodil. Smetí z jizby sa mělo zanést na nejbližší křížení cest, nebo 

chodníkú, vysypať a  když prý přiložíš ucho na to místo, uslyšíš zvony, 

nebo hráť varhany. Tak sa ludé bavili a vykládali až do třetí hodiny ranní, 

kdy sa pak šlo do kostela na jitřní. |TB|

TEN VÁNOČNÍ ČAS – ŠTĚDRÝ DEŇ

V KASTRÓLI TETKY HANČI
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Papučky pro Ježíška

POHÁDKA Z VALAŠSKÝCH KOTÁRŮ

Kdysi dávno žili tři řemeslníci a  dobří ka-

marádi papučář, barvíř a  soukeník. Byl před-

vánoční čas a  oni chodívali zkupovať vlnu až 

do Trenčína na Slovensko. Peníze mívali všeci 

tři zašité v  podšívce u  župice a  sebú nosívali 

trochu teho zbožá, které sa po cestě dalo eště 

dobře prodať. Před Trenčínem už měli aji jakési 

peníze utržené a tož sa jim šlo o cosi lepší. Na-

jmeněj měl prodané papučář a tož vlekl skoro 

všecky papuče furt sebú.

Byl už večer a na cestu jim přestalo slunéčko 

svítiť. Vtem jim zastúpili cestu zbojníci. „Dajte 

peníze, nebo svúj život!“ zařvali.

Soukeník aj barvíř rovnú vytáhli peníze 

ze župic, ale papučář teho moc neměl, tož pra-

vil: „Já mám edem papuče, estli chcete, vemte si 

jich.“

Největší ze zbojníkú, taký počerný chlap – ho-

tový obr, ale škaredúcný jak noc, hrábnul do 

jeho ruksaku a  zasmál sa: „Ha, aj to je dobré, 

aspoň nám ogaři nebude v horách zima.“ Drapil 

ruksak a vysypal všecky papuče na sněch. Na 

samém spodku byly jedny malé papučky pro 

děcka. Zbojník jich zvednul a  hodil jich zpát-

ky papučářovi. „Toťty si vem zpátky a dones jich 

Ježíškovi do Betléma! A včílej ukaž župicu!“ Roz-

řezal mu podšívku a vybral mu z kabáta všecky 

stříbrňáky. Potem zmizeli zpátky v horách.

Obraní řemeslníci posbírali župice, ob-

lékli jich a  šli dalej. Po hodnej chvilce došli 

ke krčmě, kde šenkýroval taký starý scvrklý 

stařeček s  velkým hrbem na zádoch. Posadili 

sa a hnedka mu vykládali, co sa jim v horách 

stalo. Ten na to neřek ani popel, edem hlavú 

pokýval a hleděl si svojej práce.

Když došli až do Trenčína, soukeník a barvíř 

si vybrali peníze ze župic a nakúpili vlnu. Papu-

čář už žádných peněz neměl, tož mu kamarádi 

cosik púčili, aby si též neco málo nakúpil. Po-

tem sa dohodli, že už sa budú pomály vracať 

dom. Veselo sa jim ale nešlo, zboží měli málo, 

peníze žádné a  na nejaké mlsnoty pro děcka 

jim též nezbylo. A to bylo před Vánocami.

Na zpáteční cestě sa zasej zastavili v tej krč-

mě u teho stařečka. Ten už na ně čekal, ale oni 

mu hned vyložili, že už nemajú žádné peníze 

a že mu nemajú čím zaplatiť za kúsek jídla. Tož 

mu nabídli, že když jim dá najesť a  napiť na 

dluh, všecko mu podepíšú a jak pújdú podru-

hej, že mu všecko poplaťá. Na to sa hospodský 

edem zasmál a ze stola vytáhl míšek se stříbr-

ňáky. Jeden stříbrný z  něho vytáhnul a  praví: 

„Toten si nechám za jídlo a za přespání, ostatní 

sú vaše. Posílajú vám jich zbojníci, na odškod-

nění.“ Tož všeci tři z teho byli vyvalení jak vra-

ta. Najprv sa vzpamatoval papučář. Vytáhnul 

z ruksaku ty malučké papučky, které mu včera 

zbojník vrátil, dal jich na stúl a pravil: „Až sa tu 

zasej ti zbojníci ukážú, dajte jim stařečku ty pa-

pučky, nech jich zanesú též Ježíškovi do Betléma. 

Já už teďka jaksi nemám čas.“

Tož nevím, či ti zbojníci papučky Ježíškovi 

zanesli, či ne.

Co ale vím určitě, že jak ti tři chodívali 

do Trenčína, už nikdy tu krčmu neviděli, a zboj-

níci jim už nikdy do cesty nepřišli. 

 |TB|

Aranžování adventních věnců
V  příjemném prostředí Valašského šenku 

Zavadilka na Prostřední Bečvě se v  poslední 

listopadový pátek uskutečnil jubilejní 10. roč-

ník aranžování adventních věnečků určený pro 

širokou veřejnost. Z  bohaté nabídky vánočních 

ozdob si všechny účastnice, obdařené kreativi-

tou a nápaditostí, mohly podle svého vkusu vy-

robit adventní věneček, dekoraci na sváteční stůl 

či věnec na dveře. Odbornou poradkyní všem 

byla p. Marie Bartošková z květinářství na Horní 

Bečvě, které náleží velký dík za motivaci a výpo-

moc. Každá příjemně naladěná žena si domů od-

nášela překrásný věneček či jinou vánoční deko-

raci. V dnešní uspěchané době však i toto krátké 

setkání bylo pro děvčata vzácným okamžikem, 

kdy se měly možnost po dlouhé době setkat 

a prohodit milé slůvko. Na 1. adventní neděli dne 

27. 11. 2016 si tak mohli všichni zažehnout první 

svíčku. Přejeme Vám krásný a pohodový čas ad-

ventní. 

Jarmila Křenková – pedagog volného času,

vedoucí B & B klubu SVČ Rožnov p. R.,

foto HVav

UDÁLO SE …
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Řezbářství jako tradiční umělecký a řemeslný projev mělo na Horní 

Bečvě v minulém století dva vynikající představitele. Ovšem co do pro-

slulosti vedle Jiřího Maliny (1920–1986) Josef Malina zůstal neprávem 

poněkud v pozadí a  dnes je lidovým umělcem téměř zapomenutým 

a neznámým.

Jeho tvorba stojí za připomenutí a povšimněme si i  jeho kompliko-

vaného života. Narodil se v chalupě pod Bártčenou s čp. 349, která byla 

postavena na horních okrajových pozemcích zvaných „Na Habáni“ dnes 

už neexistující pasekářské usedlosti „Na kopečku“ čp. 156. Když začal 

chodit do školy Na Pasekách, už tehdy v  jeho útlém mládí se u něho 

projevila mimořádná záliba ve vyřezávání ozdobných holí a věcí, kte-

ré mu získávaly vážnost mezi ogary spolužáky. Byl samoukem. Skrom-

ně, ale vytrvale a s vášní se sám cvičil. S vrozeným talentem dosahoval 

překvapujících výsledků, když se např. po získání větších zkušeností 

pokusil o řezbu do dřeva podle fotografi e. Doma v malé a chudobné 

dřevěnici nebylo ale smyslu pro umělecké záliby malého Josefa. Tvořil 

proto tajně a při každé volné chvíli, ať už to bylo při pasení krav nebo 

ve škole. Když mu bylo teprve 13 let, zemřel jeho upracovaný 40-letý 

otec Josef Malina na suchotiny. Z jeho šesti sourozenců zůstali na živu 

jen tři nejmladší a na něho jako na jediného nejstaršího padla veškerá 

tíha výpomoci ovdovělé ustarané matce. Začal pracovat jako tesař. Ně-

kdy po první světové válce povzbuzen okolím a  obdivem odborníků, 

zanechal Josef Malina tesařiny a věnoval se plně svému ideálu, řezbě do 

lipového dřeva. Ovšem že byl řezbářem, uvedl už v r. 1911, když si v Kar-

lovicích bral za manželku Annu Janíčkovou. Od té doby se datuje netu-

šený vzestup jeho pověsti. Pracoval sám, s několika dláty, pilečkou, za 

dubovým pracovním stolem. Obdržel zakázku na řezbu do štítu kaple 

na Hlavaté, která byla dostavěna v r. 1924. Tak vznikl reliéf polopostavy 

Panny Marie Hostýnské. Jiná jeho dřevořezba, v současnosti neznámá, 

byla umístěna v průčelí kaple na Čeladné – původně sv. Anny (dnes sv. 

Cyrila), postavené v r. 1920. A postupem času i na mnoha jiných kaplích 

na Valašsku, Moravském Slovácku a v Čechách. Ovšem život svérázného 

řezbáře s tak neobyčejným talentem pro jeho složitou osobní povahu 

nebyl uchráněn dramatických propadů. Stále více podléhal karetní-

mu hráčství a alkoholu, až nakonec pro dluhy pozbyl rodnou chalupu 

„Na Habáni“ v době nejtěžší krize a nouze, kdy mu v předjaří r. 1926 ze-

mřela manželka Anna a on zůstal s pěti dětmi sám. Nejstarší dcera vzpo-

mínala, jak nejmenšího sourozence ještě v peřince přenechal nějakým 

lidem ve Viganticích a zpátky domů odtamtud přivedl kozu. Jeho děti 

už ve velice útlém věku musely odcházet do služby. On pak s rodinou 

pobýval na různých místech na Horní Bečvě vlastně až do sklonku své-

ho života v podnájmech. Nejprve jako dělník se zabydlel při hospodě 

na Třeštíku. V té době tam poznal svoji budoucí druhou manželku, vdo-

vu Terezii Třeštíkovou, roz. Podešvovou, z nedaleké pasekářské chalupy 

pod Třeštíkem. Vzali se v  listopadu 1928 a po čase se usadili na Horní 

Bečvě. Když řezbáře Josefa Malinu v letech 1938-1939 poznala Jarmila 

Glazarová, skutečně tehdy bydlel Pod Šorštýnem asi 250 metrů nad Sa-

chovou studánkou. V Chudé přadleně v kapitole Umělci mezi horaly ho 

uvedla slovy: „Pod Šorštýnem v dřevěné chaloupce žije zas řezbář samouk. 

Jeho mohutná postava vyplňuje celou světničku. Velké a tlusté ruce se zna-

telně chvějí, ač nikdy neselžou v  jemné a přesné práci nožem. Odpusťme 

mistrovi četné a ohavné Radegasty, turista je zákazník a zákazník je pán. 

Obdivujme se ukřižovaným Kristům, bohorodičkám a světicím, oblitým na-

ivním kouzlem vroucnosti a primitivismu.“

V té době o něm řídící učitel z mečůvské školy Miroslav Horečka za-

nesl pěkný zápis do obecní kroniky. Jeho sošky Radegasta na rozdíl od 

Glazarové obdivoval. Prozradil, že Josefu Malinovi docházelo tolik ob-

jednávek, že je nestačil ani vyřizovat. Byly to zakázky až z Kalifornie, kde 

dodal několik vyřezávaných křížů a trofejních podložek pod paroží. Do 

soukromé sbírky ve Frýdku putovalo jeho největší dílo, socha Madony 

o  rozměrech 80x120 cm. Často vyřezával Ukřižovaného podle známé 

a působivé bronzové sochy sochaře Myslbeka z r. 1890, k níž jako model 

posloužil Myslbekovi skutečný nebožtík připevněný na kříži. Myslbe-

kovy kříže dodal do dnes už neexistujícího semináře v Hradci Králové 

(zřejmě prostřednictvím hornobečvanského rodáka pátera Michala 

Macečka [1909-1979], který celý svůj kněžský život působil v králove-

hradecké diecézi), na reálku v  Lipníku a  mnoha soukromníkům. Do-

konce Živnostenská a obchodní komora v Praze ho požádala, aby do 

svého řezbářského umění zasvětil aspoň tři zástupce. Tento záměr se 

nenaplnil. Ale Josef Malina také krátký čas bydlel i u Malinů „Ve mlýně“ 

čp. 210 a ovlivnil tehdy mladičkého Jiřího Malinu, pozdějšího řezbáře, 

který se od něho naučil vyřezávat.

Po válce se přestěhoval do blízkosti svého rodiště, do uprázdněné 

chalupy v  horském klíně mezi Bukorýškou a  Jeřábkovým „Na Rovén-

kách“. Pamětníci ho vzpomínají při neustálé řezbářské práci, ale jakmi-

le k  němu někdo přišel, práci hned přerušil, odložil nástroje z  rukou. 

Ochotně pro sousedy zhotovoval nástěnné kříže s  vyřezávanými kor-

pusy, které si sám částečně nebo zcela polychromoval. A  když se ně-

komu zdálo, že je kříž pro něho malých rozměrů, obratem mu zhotovil 

větší. Tehdy „Na Rovénkách“ vyřezal i velký korpus ukřižovaného Krista 

pro kříž v předsíni hornobečvanského kostela. Že byl rozverným člově-

kem nakloněným  černému humoru, napovídá moment právě z  času, 

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Josef Malina–Habaňák, lidový řezbář 
(* 23. 4. 1886 Horní Bečva, † 12. 4. 1970 Horní Bečva)

Josef Malina s manželkou Terezií.
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Dřevořezba Josefa Maliny ze štítu kaple na Hlavaté.

kdy měl rozdělanou práci na této 

objemné fi guře. Jakmile zahlédl, 

že sousedky se zastavují ces-

tou z  kostela u  jejich chalupy, 

dřevěný korpus rychle překryl 

pokrývkou a  když nenašly jeho 

manželku Terezu a  ptaly se ho, 

kde je, poukázal na zakrytou le-

žící postavu, že je už nebožkou. 

A vylekané robky nechal v omylu 

až do večera, kdy se v zármutku 

dostavily se svíčkou k modlitbám 

za zemřelou.

Od začátku 60. let Josef Malina 

bydlel pak v Bučkovém „Na Paľú-

chu“ (blízko nynějšího chatového 

areálu Marta) a v řezbářské práci 

neustával ani ve vysokém věku. 

Tehdy v jeho řezbářské produkci 

převažovaly už jen trofejní pod-

ložky.

Povědomí o  řezbářském díle Josefa Maliny se rychle vytrácí a  jed-

notlivosti z jeho tvorby jsou dnes mnohde už jen pracemi anonymního 

lidového řezbáře. A v čem se lišil od Josefa Maliny řezbář Jiří Malina? 

Na rozdíl od něho svá řezbářská fi gurální díla tvořil originálně, svobod-

ně, pro potěšení. Josef Malina pracoval často na základě zakázek, podle 

vzorů a sériově. Proto se nemožno divit, že korpusy Ukřižovaného už ani 

nevyřezával rád, jak podotkl jeho vnuk Cyril Malina. Glazarová v něčem 

vytušila jeho životní kříž a mistrně to vyjádřila v uměleckém dokumentu 

Chudé přadleny: „Líbezná bohorodička ve špičatém štítě kaple dosvědču-

je obratnost samouka. Mistrova rodina byla četná a povinnost výdělečné 

práce neúprosná. Od lesních a  polních prací, které jsou obživou, odbíhal 

na sváteční výlety k práci, která je láskou. Mistrova duše je rozpolcena, aniž 

zná příčinu své nostalgie. Vždy znovu přijde čas, kdy rozmetává své svaté do 

všech koutů, nadává jim nejnemožnějších jmen, a uprostřed spouště pro-

padá pití. Když záchvat mine, stává zas před lipovým kmenem s větvemi 

rozpjatými a do stoletého bílého dřeva vtesává rozpjetí ukřižovaných paží 

a visící zmučené tělo.“

 Karel J. Malina
Prameny: OA Vsetín, Archiv obce Horní Bečva, inv. č. 19, Pamětní kniha 

obce Horní Bečvy II, str. 149-151. GLAZAROVÁ, Jarmila: Chudá přadlena. Melantrich, 
Praha 1940, str. 69-71.

Za přínosné informace patří poděkování: 
Anně Malinové, Janě Machové, Cyrilu Malinovi, Marii Závorkové, 

Jiřímu Vašutovi, Metoději Juříkovi, Josefu Macečkovi.

Zprávy z Klubu důchodců
Víte že, 10.  října se členky našeho klubu zúčastnily 

v kině Panorama v Rožnově p/R. akce Den seniorů? Diváci 

zcela zaplnili sál a téměř 90 minut se příjemně bavili u nej-

větších hitů v podání kapely Swing – Dixie.

Turistický kroužek vlivem špatného počasí v měsíci říj-

nu nemohl absolvovat túry, až 10. listopadu jsme vyrazily 

do přírody. Šly jsme údolím Bučkové, na Rališku, kolem 

přehrady k Valašce. Bude-li hezké počasí, budeme ve čtvr-

tečních vycházkách pokračovat.

Ve dnech 8.-11.  listopadu se uskutečnila sbírka použi-

tého ošacení, domácích potřeb, obuvi, přikrývek a hraček 

pro Diakonii Broumov. Celkem bylo sesbíráno 105 pytlů, 

19 krabic a 26 tašek. Moc děkujeme všem, kteří do sbírky 

přispěli.

V úterý 15.  listopadu se 6 členek našeho KD zúčastni-

lo na 3. Dni zdravého pohybu, který se uskutečnil pod 

vedením manželů Sehnalových, členů Klubu seniorů 

Rožnov p/R. Po krátké procházce následoval bowling 

na kuželně. Akce byla zakončena společným obědem. 

Deset členek našeho turistického kroužku si zapisovalo 

během měsíce října ušlé kilometry a počet kilometrů na-

šlapaných na rotopedu. Tak jako vloni jsme se zúčastnily 

akce Rotopedtours a Pěškotour. Na Dni zdravého pohybu 

byla akce vyhodnocena  – celkem jsme našlapaly a  ušly 

764 km. Turistický kroužek obdržel diplomy a upomínko-

vé předměty.

Dne 24.  listopadu jsme v  kině v  Rožnově p/R. zhlédli 

český fi lm z Valašska Děda, který se nám moc líbil.

A co připravujeme v prosinci? V pátek 9. 12. se uskuteč-

ní Mikulášské posezení: viz. pozvánka v tomto zpravodaji.

    Za výbor KD Horní Bečva 

Marie Němcová

POZVÁNKA DO KINA

Valašský fi lm DĚDA
… jaro, dožínky, Vánoce na Valašsku, svatojánské ohně …

Zajímá vás jak to vše prožívali naši předkové? 

A jak se žije na Valašsku teď?

… odložte na chvíli mobily, tablety 

a klávesnice počítačů … 

Zastavte čas a přijďte s rodinou do kina. 

Užijte si nový Valašský fi lm DĚDA.

UDÁLO SE …
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Výstava panenek
Výbor KD Horní Bečva uspořádal ve dnech 28.- 30. října ve vel-

kém sále restaurace Staré časy výstavu asi 270 panenek sběratel-

ky, naší členky, paní Jiřiny Douchové. 

Stáří panenek se pohybuje od roku 1890 až do roku 2000. 

Pocházejí z  různých zemí, nejčastěji však z  Německa a  Francie, 

kde se vyskytovalo nejvíce jejich výrobců. Hlavy kloubových pa-

nenek jsou vyrobeny z  porcelánu. Na výstavě jsme mohli vidět 

exponáty z různých materiálů: z masy, dřeva, bakelitu, plastu, por-

celánu, vinylu, kaučuku, plátna atd. Zajímavá byla panenka se tře-

mi obličeji – smějící se, plačící, zlobící: stačilo otočit hlavou. Tato 

akce se setkala u veřejnosti s velkým ohlasem a obdivem. Po 3 dny 

proudily na výstavu davy návštěvníků všech věkových kategorií, 

kteří obdivovali panenky z různých koutů světa, někteří své dojmy 

napsali do pamětní knihy KD Horní Bečva. Návštěvníci vyjádřili 

ve svých zápisech údiv nad množstvím exponátů a  jejich uspo-

řádáním do tematických okruhů, které charakterizovaly dobu, 

ve které vznikly (panenky čínské, černošské, krojované, katolické 

jeptišky, chodící, mrkací, šklebící atd.).

Výbor KD Horní Bečva moc děkuje paní Jiřině Douchové, která 

panenky zapůjčila a s pomocí své rodiny a členek výboru výstavu 

instalovala a po 3 dny podávala odborný výklad k jednotlivým ex-

ponátům. Dík patří i majitelům restaurace Staré časy za bezplatné 

zapůjčení sálu a paní Aleně Vetyškové za pomoc při propagaci vý-

stavy. Za výbor KD Horní Bečva Marie Němcová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Sportovní úspěchy žáků naší školy

V pátek 4. 11. 2016 pořádala ZŠ Horní Bečva turnaj okrskového kola 

ve fl orbalu žáků 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev, které 

byly rozděleny do dvou skupin. Po velmi napínavých výkonech se mezi 

čtyři nejlepší probojovaly týmy ZŠ Videčská a ZŠ Pod Skalkou z Rožnova, 

ZŠ Horní Bečva a ZŠ Dolní Bečva. O 5. – 7. místo si to rozdala družstva 

z Valašské Bystřice, ZŠ Sedmikráska a  Gymnázium z  Rožnova. Po pěk-

ných semifi nálových a fi nálových soubojích obsadila první místo ZŠ Dol-

ní Bečva, která až po nájezdech porazila ZŠ z  Horní Bečvy. Bronzovou 

příčku vybojovala ZŠ Videčská nad ZŠ Pod Skalkou z Rožnova. Páté místo 

obsadilo Gymnázium, šestá byla ZŠ Valašská Bystřice a sedmou příčku 

obsadila ZŠ Sedmikráska. První dvě družstva postupují do okresního 

kola.

Hned po víkendu se na Horní Bečvě pořádalo i okrskové kolo fl orbalu 

dívek. Tentokrát se na turnaj přihlásilo 5 družstev. ZŠ Vidče, ZŠ Dolní Beč-

va, ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Videčská Rožnov p.R. a domácí ZŠ Horní Beč-

va. Hrálo se systémem každý s každým. Po velmi napínavých výkonech 

si přece jen postup do okresního kola nejvíce zasloužila ZŠ Dolní Bečva. 

2. místo obsadila ZŠ Videčská z Rožnova, třetí skončila domácí Horní Beč-

va, čtvrté místo brala ZŠ Valašská Bystřice a páté místo ZŠ Vidče.

Chtěl bych poděkovat všem týmům za účast na turnaji a rozhodčím, 

kteří se postarali o hladký průběh turnaje. Postupujícím družstvům přeji 

hodně štěstí v okresních kolech.

Konečné pořadí chlapci Celkové pořadí dívky
1. ZŠ Dolní Bečva 1. ZŠ Dolní Bečva 12 bodů 11 : 0

     POSTUPUJE DO OKRESNÍHO KOLA      POSTUPUJE DO OKRESNÍHO KOLA

2. ZŠ Horní Bečva 2. ZŠ Videčská 6 bodů 10 : 3

     POSTUPUJE DO OKRESNÍHO KOLA 3. ZŠ Horní Bečva 6 bodů 7 : 4
3. ZŠ Videčská 4. ZŠ Valašská Bystřice 6 bodů 5 : 5

4. ZŠ Pod Skalkou 5. ZŠ Vidče 0 bodů 2 : 23

5. Gymnázium

6. ZŠ Valašská Bystřice

7. ZŠ Sedmikráska Mgr. Zbyněk Kocurek, ZŠ Horní Bečva

Na Horní Bečvě se žilo fl orbalem

Vybíjená – okrskové kolo
V  pátek 11.  11.  2016 se dívky 6. a  7. tříd zúčastnily okrskové-

ho kola ve vybíjené, které se konalo v  Rožnově pod Radhoš-

těm na ZŠ 5. května. Holky tato hra velice baví a to potvrdily i na 

tomto turnaji. Toho se zúčastnilo celkem osm družstev, které 

byly rozděleny do dvou skupin. Naše holky prošly skupinou bez 

ztráty bodu. Skupinu suverénně ovládly. Do semifi nále nastou-

pily proti ZŠ Hutisko-Solanec, které skončilo na druhém mís-

tě ve skupině A. Zápas to nebyl jednoduchý, holky po prvním 

poločase prohrávaly o  dva body, ale svou disciplinovaností se 

jim podařilo zápas obrátit na svou stranu. Holky měly obrov-

skou radost z  postupu do fi nále i  z  postupu do okresního kola. 

Ve fi nále se střetly se soupeřkami ze ZŠ Videčská. Finále bylo drama-

tické. Po prvním poločase byl stav nerozhodný, konec zápasu také 

vítěze neurčil. V  prodloužení jsme bohužel prohráli o  jeden bod. 

Ale to nic nemění na tom, že jsme si všichni turnaj, i v nových dre-

sech, užili. Mgr. Zbyněk Kocurek, ZŠ Horní Bečva Pořadí: 1. ZŠ Videčská, 2. ZŠ Horní Bečva, 3. ZŠ Hutisko-Solanec
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Malé ohlédnutí za podzimní částí okresního přeboru v kopané mužů 2016/2017

V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

POZVÁNKA

Na úvod je třeba uvést, že pro fotbalový ročník 2016/17 jsme již 

nepřihlásili do soutěže družstvo mužů B a  opětovně jsme přihlásili 

do okresního přeboru naše dorostence. Vedlo nás k tomu zejména zruše-

ní možnosti střídavých startů u dorostenců a možnost hostování u mužů. 

Po podzimní části snad můžeme říci, že to bylo správné rozhodnutí. Roz-

šířil se nám tak kádr mužů, který vhodně doplnili i nadějní dorostenci. 

Do nového ročníku okresního přeboru jsme nastoupili po krátké ale do-

statečně kvalitní letní přípravě opět pod vedením hlavního trenéra pana 

Karla Mičkala, kterému s tréninkem a vedením zápasů pomáhali Lukáš 

Roučka a Miroslav Dobeš. To, že byla příprava kvalitní a kádr mužstva, 

který jako jedni z mála v okrese máme sestavený z vlastních odchovanců 

je dostatečně kvalitní na to, abychom se mohli porvat o čelo okresního 

přeboru, ukázaly již úvodní zápasy. Dařilo se nám zejména v domácích 

zápasech, kdy jsme až na zaváhání s podzimním lídrem z Choryně vše 

vyhráli a zejména otočení výsledku z 0:2 na konečných 4:2 proti Halen-

kovu vypovídá o naší kvalitní hře. Bohužel na domácí výhry jsme nedo-

kázali navázat na hřištích soupeřů, kde jsme sice nehráli úplně špatně, 

vždyť jsme v  řádné hrací době prohráli jen jednou a  to v  Huslenkách, 

ale body jsme získávali jen za remízy, protože v penaltách, které vždy ná-

sledují po remízovém zápase jsme bod navíc dokázali získat jen jednou. 

A body z venkovních zápasů nám tak chybějí k ještě větší spokojenosti 

a ještě lepšímu postavení v aktuální tabulce a bude to jeden z cílů, který 

se pokusíme v jarní části zlepšit. Nemyslím si, že je nutné vyzdvihnout 

nějakého hráče nad ostatními, naší prioritou je týmová práce, máme 

druhou nejlepší obranu a  čtvrtý nejlepší útok v  okrese, což vypovídá 

o naší kvalitě. Ke cti nám slouží také to, že bez ohledu na výsledek do-

kážeme zapojovat do mužstva i naše dorostence, kteří tak získávají pro 

svůj další fotbalový růst cenné zkušenosti. Neusněme ale na vavřínech, 

máme pořád co zlepšovat a  v  nadcházející zimní přípravě se musíme 

připravit tak, abychom v jarní části nadále hráli pohledný fotbal na špi-

ci tabulky. V  hodnocení podzimu nesmíme zapomenout také na naše 

příznivce, kteří nás v hojném počtu doprovází na domácích i venkovních 

zápasech a také na podporu ze strany vedení obce Horní Bečva, za což 

jim patří také velký dík.

Na závěr něco málo statistiky:
Umístění po podzimu: 5. místo 24 bodů (na prvního ztrácíme jen 

4 body) skóre 34:15 6x vítězství, 1x výhra na penalty, 4 x remíza, 2x po-

rážka.

Odehrané minuty: 1170 Jalůvka, Roman, 1080 Dobeš, 990 Kuba Vašut, 

980 Vaníček, 945 Martin Ondruch.

Střelci: 6x Vaníček, Michal Třeštík, Martin Ondruch, 3x Vašek Dobeš, 

Kuba Vašut, Kuba Solanský.

Tréninková účast: 43x Jalůvka, Vaníček, 42x Vašut, Roman, 40x Grenar, 

39x Bártek, 38x Martin Ondruch.

A protože se blíží konec roku za všechny fotbalisty TJ Sokol 

Horní Bečva přejeme všem klidné a spokojené vánoce a do No-

vého roku hodně zdraví a štěstí a na jaře opět na viděnou na 

fotbalových trávnících. Ing. Miroslav Dobeš

Vánoční 
volejbalový turnaj 2016
Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy v Horní Bečvě, 

kde se uskuteční tradiční Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev – 4 muži a 2 ženy. 

Sejdeme se na Štěpána 

26. prosince 2016 v 9 hodin.

Přihlášky zasílejte co nejdříve. Uzávěrka je 12. prosince 2016.

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: nemcova.marie@seznam.cz

                               Občerstvení zajištěno.       Těšíme se na Vás!
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Všem stálým zákazníkům děkuji za přízeň 
a přeji krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší v novém roce 2017.

Vinotéka Horní Bečva

Pavla Křištofová

Domečky zahalené bílou peřinou,
sladké tajemství se šíří krajinou,

nastává krásný vánoční čas,
přejeme ať přijde štěstí, zdraví, pokoj 

a láska mezi Vás.

Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2017

přeje všem svým členům a příznivcům
výbor TJ Sokol Horní Bečva.

Myslivecký spolek 
Hubert Bečvy 

přeje všem příznivcům myslivosti 
a svým přátelům šťastné a veselé Vánoce, 

hodně zdraví, lásky, štěstí 
a osobní pohody v roce 2017.

Sníh padá na louky a v městech do ulic,
svět je jak od mouky, chumelí čím dál víc.

Vločky si sedly na okenní rám,
Vánoce už zas jdou k nám.

Už voní purpura, už svítí stromečky
a vločky za oknem skáčou jak ovečky.

Už jsou tu nejhezčí dny, jaké znám,
Vánoce už přišly k nám.

Krásné prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a pohodu do roku 2017 
přeje všem svým členům a příznivcům 
výbor Klubu důchodců Horní Bečva



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 14 /   prosinec 2016

INZERCE

Přemýšlíte, co nadělit svým blízkým 
pod stromeček?

 Hledáte originální dárek? 
Rozesíláte vánoční přání či novoroční PFka? 

Přijďte se k nám podívat a poradit!
Tričko s originálním potiskem z Vaší hlavy, 

vánoční přání s rodinnou fotografi í a originální grafi kou, 

srdečné péefko pro Vaše obchodní partnery, 

dárkové poukazy na pořízení koloběžek, 

hůlek na Nordic Walking, výuku lyžování či snowboardingu, 

lekce Nordic Walking, koloběžky, hůlky, doplňky 

a spousta dalšího!

 
Horní Bečva 308, 756 57 Horní Bečva
+420 777 310 279  •  +420 777 270 875

www.swah.info

Rozšířili jsme sortiment holí na:

�nordic walking  �treking  �doplňky

Nové hole značky FIZAN a doplňky

hole značky FIZAIDEÁLNÍ

VÁNOČNÍ D
ÁREK

               zimní čepice

Budeme se na Vás těšit  3. 12. na jarmarku na Horní Bečvě.
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POZVÁNKY

Pozvánka
na Mikulášské setkání
členů a přátel Klubu důchodců Horní Bečvy, 

které se koná v jídelně Motorestu Bečvan 

v pátek 9. prosince 2016 od 14.00 hodin.

Přijďte posedět a popovídat si 

při malém občerstvení s kávou 

nebo čajem a také zkusit štěstí 

v bohaté mikulášské tombole.

Přivítáme každý dárek do tomboly, 

který přispěje k radosti nás všech.

Srdečně zve 

výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva

Pátek 2. prosince 2016

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU
15.30 - 16.00 hodin prezentace – SVČ Rožnov p.R.

zahájení 16.00 hodin

Pátek 2. prosince 2016

VÁNOČNÍ TANEČNÍ SHOW
16.00 a 18.00 hodin – JANIKOVA STODOLA

Pátek 2. prosince 2016

TANEČNI VYSTOUPENÍ
večírek Innovative Sencor Technology, s.r.o.

21.00 hodin – Hotel Horal

Neděle 4. prosince 2016

MIKULÁŠ NA LEDĚ
10.30 - 11.30 hodin, Zimní stadion Rožnov pod Radhoštěm

Pátek 5. prosince 2016

MIKULÁŠ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SVČ
8.00 – 11.30 HODIN - SVČ

Středa 7. prosince 2016

STREET DANCE S ERSI a BREAK DANCE S MACHYM
14.00 – 15.00 hodin – ZŠ 5. května

Pátek 9. prosince 2016

STREET DANCE BATTLE, 14.00 hodin – sál SVČ

Pátek 9. prosince 2016

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – večírek PWO
21.00 hodin – Zámek Žerotínů

Pondělí 12. prosince 2016

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin - SVČ

Úterý 13. prosince 2016

VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY
13.30 - 14.00 hodin prezentace

Krytý bazén Rožnov p.R., zahájení 14.00 hodin

Čtvrtek 15. prosince 2016

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin - SVČ

Pátek 16. prosince 2016

POHÁDKOVÝ PÁTEK – SKŘÍTEK VÍTEK A MLSNÉ AUTÍČKO
17.00 hodin – sál SVČ

Pondělí 19. prosince

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin - SVČ

Středa 21. prosince

VÁNOČNÍ BESÍDKA PODSKALÁČKU
15.00 – 17.00 hodin – sál SVČ

Čtvrtek 22. prosince 2016

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
8.00 – 12.00 hodin – ZŠ Staré Hamry

Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p.R., tel : 571 115 635, 571/115 636

svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK: SVČRožnov

PROSINCOVÉ AKCE 
V STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU

y, 

Srdečně vás zveme na 

VÁNOČNÍ KONCERT
BESKYDSKÉHO ORCHESTRU 

pod taktovkou Zdeňka Valy 

a PĚVECKÉHO SBORU SKŘIVANI 
pod vedením Mgr. Dity Gužíkové

17. 12. 2016 od 17.00 hod.
v kulturním domě Horní Bečva

Vstupné dobrovolné

Zastavte se s námi v předvánočním shonu 
u krásných hudebních tónů.
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