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S místostarostou Horní Bečvy,
panem Josefem Blinkou 

Na obecním úřadě působíte již dlouhou dobu. 
Řekl jste si někdy: „Mám to zapotřebí, seknu s tím“?

Na obecním úřadě pracuji od roku 1994. Za tuto dobu bylo mnoho kri-

zových situací, které člověka pořádně rozčílily, ale po vychladnutí jsem 

si mnohokrát říkal, zda je mi to zapotřebí, nebo ne. Coby patriot Hor-

ní Bečvy jsem si vždy řekl, že nad mnohými věcmi se musím povznést. 

Nejvíc mne mrzela neoprávněná kritika, která pramenila z nedostatku 

znalostí kritiků.

V případě odpovědi ANO. Co Vám vrátilo a vrací optimismus?
Optimismus se vždy navrátí, když mnohé věci řeším s lidmi, kteří chtějí 

Horní Bečvu povznést na vyšší úroveň, a zároveň vysloví příslib spolu-

práce při řešení závažných problémů. 

Během vašeho působení na obecním úřadě se udála řada věcí. 
Z čeho máte vy osobně největší radost, že se na Horní Bečvě podařilo 
realizovat? Nemusíte samozřejmě vybrat jen jednu věc.

Největší radost jsem měl z kolaudace dostavby ZŠ a plynofi kace obce. 

První jmenovaná akce velmi výrazně zkvalitnila výuku v základní škole 

a sportovní hala přinesla využití volnočasových aktivit. Další velmi slo-

žitá akce byla plynofi kace, jednání se SMP byla velmi obtížná a složitá, 

ale po plynofi kaci obce se velmi výrazně zlepšila smogová situace pře-

devším ve středu obce.

A co naopak považujete za neúspěch?

Za neúspěch považuji revitalizaci okolí přehrady. Přehrada na Horní 

Bečvě je doménou letní rekreace v naší obci a stále zastávám názor, že 

okolí přehrady by mělo doznat kvalitativnějších změn a navazující okolí 

by se mělo přizpůsobit parku nebo lázeňské úpravě. Úprava okolí pře-

hrady stála mnoho sil a bylo vedeno mnoho jednání s majiteli pozemků, 

a to státních institucí, či soukromníků, které nakonec nebyly úspěšné.

Co byste rád na Horní Bečvě do budoucna viděl? 

Rád bych viděl obec Horní Bečvu prosperující a plnou života.

Máte obrovskou znalost historie naší obce. 
Kde jste čerpal, nebo stále čerpáte?

Samotná historie je tak trochu mým koníčkem a historické knihy 

upřednostňuji před ostatními.

Je historie Váš velký koníček, nebo to vyplynulo spíše z vaší funkce?

Historie obce Horní Bečvy je opravdu mým velkým koníčkem. Mno-

hé vědomosti, které jsem nabyl, vyplynuly z mé funkce a také z návštěv 

hornobečvanských rodáků především z USA. Jenom za rok 2014 těch-

to návštěv bylo 14 a všichni chtěli znát místo, odkud rodiče a prarodiče 

pocházejí. Pravidelně se účastním setkání Klubu přátel Beskyd, kde se 

vyměňují informace, pohlednice apod.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo na Horní Bečvě? A proč?

K mým oblíbeným místům patří lesy a jednotlivá údolí, kde panuje klid 

a pohoda. Jedním z nejoblíbenějších míst patří hřeben Třeštík - Soláň. 

Pokud byste stál znova před rozhodnutím stát se místostarostou, 
či starostou, učinil byste tak?

Pokud by tato situace nastala, tak bych v žádném případě neusiloval 

o výše uvedenou funkci, a to především z důvodu věku a zdraví.  
| T Š | 

NA SLOVÍČKO
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Všem srpnovým oslavencům i stříbrnému 
manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky, 

životní pohody a především pevné zdraví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto: 

„Čas hojí, hladí, vyrovnává a zahlazuje 

skoro každé minus života a touto perspektivní vzdáleností 

všechno minulé pokračuje.“
Josef John

Blahopřání
V srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Božena O N D R U C H O VÁ   Marie K M O Š Č Á KO VÁ

Irena J U Ř Í KO VÁ  Jiřina K R U M P O C H O VÁ

Františka M A L I N O VÁ    Zdenka VA Š KO VÁ

Františka O N D R U C H O VÁ   

Vlasta O N D R U C H O VÁ      

MUDr. Zdenka T Y P O V S K Á 

Milada B O L F O VÁ 

Anna M A L I N O VÁ  

Eva J U R E Č KO VÁ

Božena K Ř E N KO VÁ

Dne 18. července 2015 oslaví dvacet pět let manželství 

– stříbrnou svatbu

manželé  Jiří a Monika VA Š U TO V I .

Vzpomínka

Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 13. srpna 2015 vzpomeneme 

dvacáté smutné výročí úmrtí naší dcery                 

Janičky Z E T O C H O V É  

S láskou vzpomínají mamka a bratr Josef. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

„Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel 
a žije v našich srdcích dál.“
Dne 24. srpna 2015 by se dožila 90 let 

naše maminka, babička a prababička                 

paní Zdenka P A V L I Š T Í K O V Á  

S  věčnou láskou a úctou vzpomíná 

dcera Blanka, synové Zdeněk a Alois 

s rodinami, též další příbuzní a známí.

Kdo v srdci žije, ten neumírá…
Dne 24. srpna 2015 vzpomeneme 

patnácté smutné výročí úmrtí                 

pana Františka K Ř E N K A  

Vzpomínají manželka, dcera 

a syn s rodinami.

Omluva: 
V červencovém vydání zpravodaje bylo omylem 

špatně uvedeno datum narození paní Růženy Ondruchové, 

za chybu se omlouváme.

Ten, kdo žije v srdcích, které opustil, nikdy nezemřel…

Dne 15. července 2015 

by se naše maminka a babička                  

paní Růžena O N D R U C H O VÁ  

dožila padesáti pěti let.

S láskou vzpomínají dcera Michaela, 

syn David, dcera Martina se Zbyňkem 

a vnoučaty Eliškou a Adamem 

a rodiče Ondruchovi.

Dne 9. srpna 2015 uplyne rok od úmrtí naší drahé maminky               

paní Marie K R U M P O C H O V É 

Zároveň jsme si 6. července připomněli nedožité 

sté narozeniny našeho tatínka

pana Bohumila K R U M P O C H A  († 2002)

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana, Marie a Bohumila.

Dne 8. srpna 2015 se dožívá 

naše maminka, babička a prababička 

paní Františka O N D R U C H O V Á

sedmdesáti pěti let.

Do dalších let jí hodně zdraví 

a životní pohody přejí děti s rodinami, 

pravnučka Anička posílá pusu. 



Motto: 

„A marně svou modlitbou se bráníš naléhání stáří, 

vráskám a nezdolné síle smrti“
Quintus Horatius Flaccus

 1.8. 7.30  za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče, 

sourozence a syna Josefa

 2.8. 10.00  za zemřelou Ludmilu Poláchovou, manžela, syna 

a celou zemřelou rodinu

 3.8. 7.30 za zemřelou Irenu Závorkovou

 4.8. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Plucnarovy, rodiče, 

sourozence a dvě snachy

 5.8. 7.30 za zemřelé Pavla a Jiřinu Kubáňovy

 6.8. 7.30 za zemřelou Marii Křištofovou, manžela a celou rodinu

 7.8. 7.30  za zemřelého Juliuse Solanského, rodiče, sourozence 

z obou stran, zetě Rudolfa Fárka a duše v očistci

 8.8. 7.30  za zemřelého manžela Cyrila Ondrucha, 

rodiče Ondruchovy a Šarmanovy a celou rodinu

 9.8. 10.00  za zemřelé Ludvíka a Františku Vaníčkovy 

a celou zemřelou rodinu

 10.8. 7.30 za zemřelé Marii a Ondřeje Kretkovy a zemřelou rodinu

 11.8. 7.30 za zemřelou rodinu

 12.8. 7.30  za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy 

a syna Františka

 13.8. 7.30 za všechny věrné zemřelé 

 14.8. 7.30  za zemřelé rodiče Marii a Karla Pavlicovy, dceru, 

zetě a celou zemřelou rodinu

 15.8. 7.30  za zemřelého Františka a Andělu Hatlapatkovy 

a zemřelou rodinu

 16.8. 10.00  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, dcery Alžbětu 

a Anastázii, syna Oldřicha, snachu Františku, tři vnuky

 a duše v očistci

 17.8. 7.30 na úmysl dárce 

 18.8. 7.30 na jistý úmysl

 19.8. 7.30  za zemřelého Antonína Mikudu, rodiče z obou stran, 

sourozence, živou a zemřelou rodinu

 20.8. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Annu Janíčkovy, syna Michala 

a celou rodinu Janíčkovu a Martinákovu

 21.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, rodiče z obou 

stran a tři vnuky

 22.8. 7.30  za zemřelého Bohuslava Mazáče a celou zemřelou 

rodinu

 23.8. 10.00 za zemřelou Annu Hoferkovou

 24.8. 7.30  za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, čtyři děti, snachu, 

tři zetě, rodiče z obou stran a duše v očistci

 25.8. 7.30 za zemřelého syna Vlastimila Hodáně a duše v očistci

 26.8 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 27.8. 7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a jeho rodiče

 28.8. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich děti, rodiče Jaroslava 

a Marii Bártkovy a jejich syna Jaromíra

 29.8. 7.30  za zemřelé rodiče Metoděje a Annu Vašutovy 

a zetě Bohuslava Kretka

 30.8. 10.00 za zemřelého bratra René Vaňka

 31.8. 7.30 za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy a jejich děti

 1.9. 7.30 za zemřelého Zdeňka Jurečku a rodiče

 2.9. 7.30 na jistý úmysl

 3.9. 7.30 za zemřelou rodinu

 4.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské

 5.9. 7.30  za zemřelé Matouše a Anežku Ondruchovy, tři syny, 

dceru, dva zetě a vnuka Jiřího

 6.9. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

SRPEN 2015
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Sběrný dvůr Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do sběr-

ného dvora.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

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

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

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

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden. 

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     28. 8.,  25.9., 30.10, 27.11., 18.12. 

2015

POZOR ZMĚNA!!!

Příspěvky do následujícího čísla 

posílejte prosím na e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz

Drobné příspěvky, 

vzpomínky a blahopřání 

můžete nadále nosit do knihovny.

Děkuje tým zpravodaje
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Po svátku Cyrila, na začátku červenca přišly žně. To byla dycky velká 

starosť. Aby byla dobrá úroda, aby sa dobře poseklo, aby sa všecko šťast-

ně svezlo a nic nezmoklo. Když sa toto všecko povedlo, slavily sa dožínky. 

Valašsko je kraj rozličný a v každé vesnici sa slavilo trošku jináč. Zvyky sa 

po věky opakujů a edem trošku sa lišá kraj od kraja. Dycky to ale bylo 

radostné vydechnutí po žňové dřině. Byla to oslava dokončené práce, ze 

které vzejde nový chleba.

Například na Karlovicku sa slavívala do žatá. V ten den sa všeci s práců přiči-

ňujů, aby byl poslední snopek do večera pod střechů. Jak robky dožaly, uvily 

z nejpěknějších klásků věnec, který patřil svobodné cérce. Přitem si zahečí 

a po každej hečačce sa dlůho chichůňajů. Jak svobodná cérka dostala vě-

neček na hlavu, šly všecky domů. U síňových dveří prozpěvujů:

Už sme to sežali, do snopků svázali, 
co ste vy, hospodář, narozhazovali.
Potem sa chasa dovolává hospodářa:

Pane hospodáři, otvírajte dveři, 
nesem vám věneček ze samého peří.
Ze samého peří a žitných klásků, 
abyste poznali našu velků lásku.
Panímámo zlatá, otvírajte vrata, 
nesem vám věneček ze samého zlata.
A tak dalej, slok nepočítaně. 

Pak přijde vinš hospodářovi:

Dobrý večer, hospodářu, vinšujeme vám, 
tento překrásný věneček přinášíme vám. 
Vy ho od nás přijmite a za nás sa nestyďte!
Dá vám Panbůh požehnání na tomto světě.
Následuje eště vinšování hospodyni

(té sa přejů plné stodoly a komory). 

Potom jedna žnice klade hospodářovi 

věnec z klásků na hlavu:

Šířej, pasečko, šířej, 
ať já možu k hospodářovi bližej!
Přijmite, pane hospodáříčku, 
tento věnec z lásky, sbíraly sme naň klásky. 
Přijmite ho směle, žaly sme vesele.

Eště je třeba popřát hospodářovi aj hospodyni štěstí a povyháňat myši 

z kůtů. Přitem sa klepe žertovně kosákem o dlážku. První tanec patří gazdovi, 

ten pak musí na oplátku počastovať chasu kořalků, vařeniců a pozvať jich ke 

stolu. Tam sa jídávalo zelé, krupica, obůvané koláčky (kůsky chleba se sýrem 

a smetanů) a jiné dobroty. Po večeři sa zpívá, tančí a raduje, třeba až do rána. 

Totak sa dožínky slavívaly u bohatých sedláků. Na kotároch sa celá sláva od-

byla skromně.                                                                
| T Š | Čerpáno z knihy: Oldřich Šuleř, Je to chůze po kotárech!

Když sa všecko zboží uchránilo do stodol, dycky sa všecka práca pořád-

ně oslavila. Jak sa slunko začlo schovávať za kopce, muzikanti začali ladiť 

inštrumenty a cérky aj mládenci sa strojili do svátečního. Večer sa konala 

veselica.

Tady na Bečvě sa jednu dobu udržovala družba se súsedy ze Sloveska. 

Makovští a Bečvani sa samozřejmě trumfovali, kerý bude měť veselicu vese-

lejší, kemu poteče lepší pivo, kerý vytáhne najlepší slivovicu a keré cérky sú 

šikovnější. Tož to víte, jak sa tak trumfovali, tož tropili si navzájem aj pořádné 

naschvály. 

Jedného roka sa vydali Bečvani za kopec a dlůho vymýšlali co by na do-

žínkovej veselici u sůsedů natropili. Okoštovali u teho nejeden vzorek loňskéj 

slivovice. A že to byli pořádní fi škusi. 

Jožka naráz zařval „Včíl už to mám. Ogaři nemeškajme a poďme“. Posbí-

rali sa a hybaj rovnů ke koňom do chléva. Nekterým to furt nedávalo žádnů 

jiskru, ale nic nepravili a šli. Jožka už to měl ale všecko narychtované a pravil: 

„Ogaři, vyčesajme koňom žíně a prach nasbírajme do papírových pytlíků“. 

Tož, jak řekl, tak aj udělali. Z chléva všeci odcházali s napchanými kapsami. 

„ A včíl sa všeci mazajte umyť a nastrojiť. A nezapomeňte vzíť ty nachystané 

pytlíčky sebů“. Jožka sa šel též vyumývať, vyoblíkať a už si to mašíruje k cestě. 

Všeci sa potkali a mohli vyraziť přes kopec k sůsedom. Očka jim edem svíti-

ly, jak sa nemohli dočkať tej srandy. Tož, jak malí ogárci. Cestů sa nasmáli tak, 

že vylezli před Makovsků hospodů, všeci červení jak krocani. Sůsedé už na ně 

čekali a přivítali jich jak sa patří. Dožínková veselica mohla začať. 

Naši fi škusi sa tvářili jak by sa nic nechumelilo a tančili, zpívali, hópali 

a vytáčali slovenské cérky. V jednu chvílu nenápadně všeci vysypali z pytlíků 

načesané žíně na podlahu. Kromě Jožky, temu sa totiž papírový pytlík roztrh-

nul přímo v kapse. Všecko sa dál veselilo a tančilo sa o dušu. Naráz sa cérky 

a robečky začaly cosik ošívať. Nadzvedávaly nenápadno sukně a cosik jich 

furt lechtalo a kůsalo. Začaly sa škrabancovať, ale tož to víte, byla jich hanba. 

Robky postupně poutekaly. Až naráz na parketu zbyli edem chlapiska. Bečv-

jané sa zdálo, že sa od smíchu porvů. No, ale Jožkovi moc do smíchu nebylo. 

Drápal sa jak starý kocůr. Žíně, které sa mu rozsypaly do kapsy ho tak kůsa-

ly a drápaly, že musel chtě, nechtě vyvléct gatě a pak myslím aj spodňáky. 

Ne nadarmo sa praví. „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní aj padá“.

Makovští myslím hned vymýšlali, jak sa Bečvanom další rok pomsťá. 

A Bečvani sa strachovali, co na ně Makovští narychtujů. | T Š | 

Na dožínkovej 
veselici

STAŘÍČEK POVJEDALI

Žně a dožínky
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V KASTROLI TETKY HANČI

„Zemňáky a zelé, živobytí celé“
Podlesníky

Valašský recept na zemňákové placky, pečené na zelném listě. Tento 

pokrm se připravoval v  létě a brzo na podzim. Těsto se většinou při-

pravovalo ve větších dřevěných neckách. Jejich chuť je nenahraditelná 

a spotřeba kusů byla veliká.

600g brambor, 2 vejce, 100 ml kyšky, 100g hladké mouky, sůl, zelné listy

Oloupané brambory jemně nastrouháme a vymačkáme. Smícháme 

je s  vejci, kyškou, moukou a osolíme. Těsto namažeme na zelné listy, 

v tloušťce max. 1 cm. Takto připravené dáme na plech a pečeme v troubě 

na 180°C do růžova. Ještě teplé podlesníky sloupneme z listu a pomaže-

me máslem. Zapíjíme kyškou, nebo mlékem.

Dobrů chuť!                                                                                                                    

Nadpřirozené bytosti z Valašska 
V našich horách a staveních se kdysi ukrývaly nejrůznější podivná 

stvoření. Pojďme se jim, milé děti a zvídaví dospěláci, podívat spo-

lečně na zoubek.
Slibka    

Lidé se této bytosti báli. V  hlubokých lesích se prý zjevovala v  podobě 

hezkého, bílého děvčete, vysokého jak jedle. Nohy měla obrostlé mechem. 

Mohla mít také podobu bílého, líbezně prozpěvujícího ptáčka. Prý to bývala 

bludná duše děvčete, které nedodrželo věrný slib lásky a tak za trest musela 

bloudit po horách a hlubokých lesích Valašska.

Slibka se zjevovala ve dne i v noci. Lidé říkali, že ririkála, zpívala. Píseň slib-

ky byla bolestná, temná a smutná, až se tajil dech. Člověk se musel mít na 

pozoru, aby na ten žalostný zpěv neodpovídal. Pokud se tak stalo, už byla 

slibka vedle něj a náležitě chudáka vystrašila, až ztratil řeč. Pocestné, kteří 

v lese na svých cestách přespávali, lákala slibka k tanci. Jak podlehli, utanco-

vala je k smrti.

Pouze jediný den v  roce nemohla slibka nikomu ublížit. O Svatojánské, 

čarovné noci neměla její moc žádnou sílu. Právě tehdy mohli lidé slibku z je-

jího prokletí vysvobodit. Odvážný člověk se musel naučit celé její ririkání 

a bezchybně dozpívat až do konce. Pak byla slibka vysvobozena.

Jak na dřevaře přišla Slibka
Můj tatíček mně vykládali, jak na ně jedenkrát přišla slibka. Kdysi chodívali 

chlapi po tesárkách za výdělky do hory a bůhví kde. Tam si postavili kolibu, 

pod tu kolibu kladli oheň a opatrovali jej celý den a celou noc, aby nevyhasl. 

No a tam si vařili a pekli, udělali si třeba i z mouky osách, takovou placku. 

Na té práci, v té hoře, byli třeba měsíc, dva měsíce, nebo i půl roku, jak který.

Jednou dělali až na Čertově. Večer si posedali k ohni, seděli do půlnoci, 

něco popíjeli a vykládali. Najedenkrát uslyšeli slibku zpívat a výskat. Říka-

lo se, že ririká. Byl mezi nimi jeden starší chlap. Ten povídá: „Chlapi, buďte 

ticho!“ Chvilku to trvalo, když se blízko za nimi ozvalo: „Chichi! Chichi!“ Všich-

ni věděli, kdo to je! Ten starý chlap jim říká: „Je zle! Uvidíte, že ani nestačíme 

poutěkat. Všecky nás tady zadusí.“

Říkalo se též, že když se slibce ozve a když se jí posmívá, že takového chytne 

a tancuje s ním po pasece, po pařezech, po pňoch, až mu nohy po kolena 

odře. A pak ho odhodí.

Výskot a zpěv se blížil čím dál víc. Kterýsi chlap povídá: „Ale co. Dyť je nás 

tolik, máme pantoky, snad sa nebudeme báť?“ Ale ten starý ho hned okři-

kl. „Buďte ticho!“ Na všechny najednou přišel strach. „Poslechněte, co vám 

řeknu! Všichni sa poskládáme pěkně k temu ohňu. Hlavama k ohňu a noha-

ma ven a budeme ticho ležať“ Tak to udělali, jak ten nejstarší kamarád řekl. 

Za chvilku se slibka přivalila, zůstala stát, dívá se a povídá: „Chichí! Pamatuju 

devatery hory a devatera úhory, ale eště se nenašla a neviděla takej potvory! 

Jedna hlava a osmnáct klepet.“ Bylo jich u toho ohně právě devět.

Slibka chodila okolo, divila se a říkala si sama pro sebe. „ Jak sem stará, 

takového zázraku jsem neviděla. Ale mám stařenku, ta je ještě starší, ta pa-

matuje dvanáctery hory a dvanáctery úhory, pro tu půjdu. Ta tomu porozu-

mí, co to je.“

Chvilku ještě postávala a kroutila hlavou, ale pak se obrátila a šla pryč. Jak 

se ztratila, tesaři se též rychle zvedli a ten starý povídá: „ Chlapi, je zle, musí-

me všeci poutěkať rychlo preč!“ A honem ti tam! Už měli strach.

Až na druhý den ráno se vrátili. Když přišli na to místo, kde včera seděli 

u ohně, nechtěli věřit vlastním očím. Jejich pantoky a pily, co s nimi rubali 

a řezali dřevo, byly v jedlích celé pozatínané. Museli je vyřezávat, aby je do-

stali ven. Koliba, ta byla celá rozházená. Kdyby nebyli utekli, bylo by bývalo 

zle. Bylo by po nich. . . To dovedly, ty slibky!
| T Š | 

Pohádka „Jak na dřevaře přišla slibka“ 
z knihy: Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková - Šest černých kohoutů

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH
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TJ Sokol Kněhyně – oddíl běhu na lyžích
S koncem školního roku jsme bilancovali výsledky a vzhledem k tomu, 

že naši závodníci jsou i z Horní Bečvy rozhodla jsem se s jejich výsledky 

pochlubit.

Jsme malý oddíl, ale co mnozí netuší, oddíl s  dlouhou tradicí. Jeho 

historie začala v roce 1958 a od té doby s větším či menším úspěchem 

připravujeme mladé závodníky. 

Naše běžná sezona sestává z účasti na podzimních přespolních závo-

dech, které jsou chápány hlavně jako fyzická příprava pro závody v běhu 

na lyžích. Zúčastnili jsme se tří závodů z pěti:

• Běh okolo Soliska Zubří – 1. místo Richard Žitník. 

•  Běh Kněhyňským údolím – oddíloví závodníci se na domácích tra-

tích předvedli v plné kráse: Radka Žitníková 1. místo, Klárka Pavlíčková 

2. místo, Nikola Hejduková, Anetka Mikudová, Richard Žitník 2. mís-

to a Tomáš Měrka. Zde nás reprezentovaly i místní děti – benjamínci 

Tina Miranová 1. místo, Vendula Bernátová 3. místo, Nikola Mikudová, 

Jan Barabáš, Adam Závorka, Vít Hrstka, Vojtěch Bernát a mladší žáci Jo-

lana Hrstková, Patrik Barabáš 3. místo. 

•  Běh okolo Frenštátských můstků – místo, kde se nám daří, letos jsme 

měli účast šesti běžců Nikola Hejduková, Simona Fiurášková, Tomáš 

Měrka a medailové pozice Radka Žitníková 2. místo, Richard Žitník zlatá 

příčka a Petra Sobková 2. místo.         

Děti využívaly i další možnosti, jak se připravit na zimní sezonu. Běh na 

trénincích jsme zpestřovali vyjížďkami na kole a tréninky na balančních 

pomůckách, které se nám podařilo zakoupit díky podpoře Obecního 

úřadu v Prostřední Bečvě. Pravidelně jsme využívali tělocvičnu Základ-

ní školy Horní Bečva pro zlepšení fyzické kondice. Nedílnou součástí 

přípravy je sportovně kulturní setkání dětí i  s rodiči na předvánočním 

bowlingu.  

Letos na nás paní Zima nezapomněla se sněhovou nadílkou. Díky ní 

mohla probíhat zimní příprava na Pustevnách. Po přespolních bězích 

a pravidelných trénincích na Pustevnách bylo na  závody připraveno 

všech osm mladých závodníků jmenovitě: 

Tomáš Měrka – mladší dorostenec 

Simona Fiurášková – žačka starší 

Klárka Pavlíčková – žačka starší 

Anetka Mikudová – žačka starší 

Aleš Maceček – žák starší 

Nikola Hejduková – žačka mladší 

Vojtěch Farník – žák mladší 

Lucie Závorková – předžačka

Petra Sobková – žena

Výsledky v  letošní zimní sezoně děti potvrdily, že každoroční píle 

přináší ovoce. Na stupně vítězů se podařilo dosáhnout těmto borcům:  
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH
•  Reprezentace škol pořádající ZŠ Videčská – Aleš Maceček 3. místo, 

Aneta Mikudová 3. místo, Richard Žitník 2. místo, Tomáš Měrka 3. místo. 

• Přebor škol Velké Karlovice – 2. místo Klárka Pavlíčková. 

• Pohár Beskydské magistrály na Pustevnách – Tomáš Měrka 2. místo

•  Šrubařův memoriál, dvoudenní závod s dlouholetou tradicí, medailo-

vé příčky jsme neobsadili, ale zato jsme se zúčastnili v největším počtu 

sedmi závodníků.  

•  Okresní přebor Valašské Meziříčí – Radka Žitníková 1.místo. V hlavní 

mužské kategorii se k nám připojili Radek Žitník a Josef Zetocha. 

•  V  Krajském závodě Zlínského kraje pořádající oddíl TJ Gumárny 

Zubří jsme o sobě dali vědět 3. místo Vojtěch Farník, 2. místo Aneta 

Mikudová, 1. místo Aleš Maceček, 2. místo Petra Sobková. 

Podle rozzářených dětských očí soudím, že se nám zimní sezona 

vydařila a že vynaložené úsilí má smysl. Děkuji všem dětem-závodníkům, 

jejich rodičům, rodinným příslušníkům a všem, kteří se jakkoli podíleli 

na tomto výsledku. Děkuji všem, kteří obětovali svůj volný čas a vytvo-

řili zázemí při závodech. Je to velký úspěch na tak malý oddíl. Dali jsme 

o sobě letos vědět a hlavně jsme přesvědčili, že se závodníkem s nápi-

sem TJ Sokol Kněhyně na kombinéze se musí počítat. V každém případě 

i ti závodníci, kteří nevyhrají, si odnesou spoustu zážitků do života. Zku-

šenost se sportem, závoděním a troufám si říct i lásku k pohybu a sportu. 

Teď si užíváme dva měsíce prázdnin a od září zase hurá do nových vítěz-

ství. Do vítězství nad ostatními závodníky, ale i sami nad sebou. 

Pohybu a tradici zdar!
Za TJ Sokol Kněhyně

Petra Sobková
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Firma Rudolf Jurajda – ROLF 

hledá svářeče:
Požadujeme praxi v oboru svařování nerezi 

způsobem TIG, výbornou znalost čtení výkresové 

dokumentace a následné zvládnutí výroby dle zadaní, 

manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, 

zodpovědnost, fl exibilita, obětavost, 

profesionální konstruktivní přístup k práci, 

dobrý zdravotní stav.

Náplň práce:

Svařování nerezových a ocelových tlakových nádob, 

nosných konstrukcí, různých svařenců apd. 

Práce v odsávaném, čistém prostředí. 

Možnost profesního a platového růstu. 

Práce v mladém kolektivu. Nabízíme příspěvek 

na stravování a jiné výhody. Jednosměnný provoz.

Platební podmínky:

Dle dohody.

Životopisy zasílejte na email rolf@rolf.cz, 

případně volejte telefon - 571 643 323, 

602 740 555.

Firma Rudolf Jurajda – ROLF

hledá zámečníka, 

strojního mechanika:
Požadujeme min. 5 let praxe v oboru, výbornou znalost 

čtení výkresové dokumentace a následné zvládnutí 

výroby dle zadaní, manuální zručnost, spolehlivost, 

samostatnost, zodpovědnost, fl exibilita, obětavost, 

profesionální konstruktivní přístup k práci, 

dobrý zdravotní stav. Znalost svařování nerezi způsobem 

TIG, MIG, CO2 výhodou, né však podmínkou.

Náplň práce:

Příprava výroby nerezových a ocelových tlakových nádob, 

nosných konstrukcí, různých svařenců apd. 

Práce v odsávaném, čistém prostředí. Možnost profesního 

a platového růstu. Práce v mladém kolektivu. 

Nabízíme příspěvek na stravování a jiné výhody. 

Jednosměnný provoz.

Platební podmínky:

Dle dohody.

Životopisy zasílejte na email rolf@rolf.cz, 

případně volejte telefon - 571 643 323, 

602 740 555.

NABÍDKA PRÁCE

Poslední pacient je ošetřen půl hodiny 

před koncem ordinační doby.

Bolestiví pacienti se mohou dostavit 

ráno a dopoledne. 

Pacienti se mohou objednávat na tel. čísle: 

571 645 179
Čekací doba na preventivní prohlídku 

je dva měsíce. 

MDDr. Pavla Kramolišová
zubní ordinace s.r.o. 

Horní Bečva

Ordinační hodiny: 
po 7:30 - 11:30 12:00 – 18:00
út 7:30 - 11:30 12:00 – 16:30
st 7:30 - 11:30 12:00 – 13:00
čt 7:30 - 11:30 12:00 – 15:30
pá 7:30 - 11:30 12:00 – 13:00

ZUBNÍ ORDINACE HORNÍ BEČVA
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CHARITA INFORMUJE

Senior či hendikep - no a co ?! 
Tak zní název kampaně připravované pracovníky služeb 

Charity Valašské Meziříčí, působících na Rožnovsku, která 

proběhne v týdnu od 21. 9. do 27. 9. 2015.

V rámci této kampaně budou v Rožnově pod Radhoštěm probíhat 

přednášky, besedy a workshopy s tématy týkajícími se života ve stáří 

a života lidí s hendikepem. Cílem akce je nabídnout informace, praktické 

rady a ukázky pomoci, které mohou být přínosné jak samotným senio-

rům a lidem s hendikepem, tak jejich pečujícím, především z řad rodin-

ných příslušníků.

Součástí kampaně bude mimo jiné i fotografi cká soutěž pro mládež 

a další doprovodné kulturní akce. Na závěr celého týdne, v neděli 27. 9., 

bude v rožnovském kostele Všech svatých sloužena mše svatá za Charitu.

Přesný harmonogram kampaně bude zveřejněn později.

Stojíme tam, kde člověk hledá oporu … 

tam, kde je těžké být sám …

 tam, kde je potřeba vzít za ruku a vést …

DOMÁCÍ 
PALIATIVNÍ PÉČE

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Tým odborně vzdělaných pracovníků 

ve spolupráci s externími specialisty 

zajišťuje komplexní péči o pacienty v pokročilých 

a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.

Cílem paliativní péče je mírnění nepříjemných 

tělesných projevů nemoci a dosažení maximálního 

možného pohodlí v domácím prostředí pacienta.

Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným 

a přátelům umírajících.

Jde o multiprofesní spolupráci zahrnující lékařské, 

ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní aspekty.

TEL: 571 654 954, 603 549 680
Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 2190

Až na Radhošti potkáte mloka
V létě na Radhošti možná potkáte mloka. Bude nalepený na autě nebo 

na čepici pracovníka ČSOP Salamandr. Salamandr bude letos stejně jako 

vloni pečovat o radhošťský hřeben. Pokosí a uklidí několik hektarů hor-

ských luk. 

Na loukách na radhošťském hřebeni se desítky let nehospodařilo, 

a tak zarostly. Salamandr v minulém roce odstartoval projekt na záchra-

nu a obnovu horských luk a pastvin.  „Vloni jsme na hřebeni vyřezali ně-

které stromy, které zarůstaly původní pastviny a bránily ve výhledech na 

blízké i vzdálené kopce,“ uvedla Barbora Krupová, manažerka projektu. 

V některých místech bylo potřeba vyřezat borůvčí, které se za ty roky, 

co se na Radhošti pravidelně nehospodaří, příliš rozrostlo a utlačovalo 

drobné rostliny. Borůvky letos na Radhošti ale určitě budou. Borůvčí se 

vyřezal jenom zlomek celkové rozlohy, a to hlavně na místech vzdáleněj-

ších od turistických cest. V rámci projektu se taky pásly ovce. „Letos se na 

Radhošti páslo zhruba na pěti hektarech. Za příznivého počasí budeme 

dalších přibližně osm hektarů séct a uklízet,“ uvedla Barbora Krupová. 

Jak na hospodaření reagují rostliny a motýli pomáhají sledovat a vyhod-

nocovat odborníci. Výraznější změny ve složení rostlin můžeme čekat až 

ke konci projektu v roce 2018. Salamandr se bude na Radhošti pohy-

bovat až do podzimu, protože musí uklidit ještě další louky na různých 

místech v Beskydech.  

Práce probíhají v rámci projektu 
Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy, 
který je podpořen z fi nančního nástroje 
Evropské unie LIFE.

OCHRÁNCI PŘÍRODY - SALAMANDR

PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ TECHNIKY
Štípačka dřeva Scheppach HL 1500

Benzínový zahradní drtič PROMA MZD-13/2

tel.: +042 737 579 378

INZERCE
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POZVÁNKY

VÝZVA 
PRO AMATÉRSKÉ 

FOTOGRAFY

Prosíme zapálené nadšence 

a neúnavné fotografy 

o pomoc. 

Máte-li fotografi e Horní Bečvy 

a jste ochotni je poskytnout 

k dobrému účelu, 

můžete tak učinit a využít e-mail 

zpravodajhb@seznam.cz 

Vaše fotografi e 

budou použity především 

v místním zpravodaji, 

na nových 

webových stránkách obce, 

popř. na facebooku.

Děkujeme moc 

za Vaše pixely.

Start je v kempu U přehrady na Horní Bečvě.

Startovné - dítě 40 Kč.

(Za nepříznivého počasí bude akce zrušena.)

Více informací na www.becvanekbeskydy.cz

Bečvánek Beskydy o. s. vás srdečně zve

na V. dobrodružnou cestu

LESEMLESEM
pohádkovýmpohádkovým
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POZVÁNKY

Hudba: Horňané light
Občerstvení: Zvěřinový guláš, domácí klobásy, gril. speciality, 
pečené kančí se zelím, pivo, alko i nealko nápoje.  
Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.

Myslivecký spolek Hubert Bečvy v Horní Bečvě 
sděluje občanům a svým příznivcům, že myslivecký výlet, 
který se měl konat dne 25. 7. 2015 v 18.00 hod. 
v areálu MS Hubert Bečvy se v důsledku tragické události, 
která nás všechny zasáhla, odkládá na nový termín a to 

15. 8. 2015 od 16.00 hod. 
Program a nabídka se nemění. 
Děkujeme za porozumění, za MS Hubert Bečvy předseda Ondřej Červený.
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