
Pohádkový les 

ukončil prázdniny

Zpátky do školy

                    / ZÁŘÍ 2015 /                                        / www.hornibecva.cz/zpravodaj /                                               / cena: 3,- Kč /

Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Nadpřirozené 

bytosti z Valašska

VODNÍK

HRY BEZ HRANIC

Setkání u Stromu míru

NA SLOVÍČKO

s ředitelem ZŠ Horní Bečvy, 
panem Mgr. Janem Děckým

PAN STAROSTA 
- aktuálně



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 2 /   září 2015

Milí prvňáčci!

Léto pomalu končí, zážitky z  prázdnin ještě 
nevyprchaly, ale už je tady 1. září – první den 
v  první třídě, v nové škole, s  novou paní uči-
telkou a novými kamarády. Letos, na začátku 
školního roku 2015/16, se 1. září otevřou vstup-
ní dveře naší školy poprvé prvňáčkům a jejich 
rodičům. Je před vámi první školní krok… 

A jaké to tady bude? Potkáte své kamarády 
z mateřské školy? Co na vás čeká? Paní učitelka 
si vás odvede do vaší první třídy a od té chvíle 
začne nový, školní život. 

V první třídě se naučíte ty nejdůležitější a pro 
vás i nejtěžší věci – číst, psát a počítat, abyste 
v  následujících letech mohli pokračovat v  dal-
ším rozšiřování a zdokonalování svých vědo-
mostí.

Čeká vás devět let usilovné práce ale také her, 
sportu, výletů do přírody i za kulturou. A záleží 
jen na vás, jak tato školní léta prožijete. Nyní 
už můžete usednout do lavic a stát se žáky naší 
školy na dalších devět let. Ať je pro vás čas strá-
vený ve škole vždy stejně příjemný jako první 
den. 

Milí prvňáčci, přeji Vám, aby se Vám v naší 
škole líbilo, abyste se za těch devět let mno-
ho nového naučili a strávili ve škole radostné 
chvíle. A také se těším, že se stanete čtenáři 
a pravidelnými návštěvníky naší i školní kni-
hovny. Vám ostatním žákům přeji úspěšný start 
a ještě úspěšnější průběh celého školního roku 
2015/16. 

Knihovnice

ÚVODNÍ SLOVO PANÍ KNIHOVNICE

Aj mně jednů skončily ty bezstarostné roky a musél sem chťa, nechťa 

do téj školy. Tož pravím vám, moc sem z  tého nadšený nebýl. Myslél sem 

si, že bude nadobro konec všeckým vylomeninám a pasgřivinám, keré 

sme tak rádi paškudili s  ogařisky. Mama mňa furt edem strašila, šak po-

čkaj, až začneš loziť do školy, tam ťa srovnajů. Nejednů mně pravila: 

„Pan učitel si už s tebů poradí, ty nezdaro!“ Nebo „Rákoska ťa naučí poslůchať!“ 

Tož, řeknite, kemu by sa tam chcélo.

Poslední srpňový  týdeň utékl jak voda přes cedílko, a já sem měl za sebů se-

dum nocí, kdy sem nezamhůřil očiska. Tak sem sa bál, co mňa v téj škole potká. 

Prvního září skoro ráno sa rozletěly dvéři a já sem vědél, že je zle. Mama už byla 

narychtovaná, nastrojená a držela v rukách cuchtelný komínek šatů pro mňa. 

Zdržovál sem, jak sém moh a uměl a málem sém jednu schytál eště doma, ale 

nic naplat. Vyoblíkaný a načesaný sem sa táhnul po chodníku do téj slavnéj 

první třídy. Mama mňa držela za ruku, tak pevno, že sem jů skoro necítil. 

Cesta sa nevlekla, jako dycky a naráz sme byli skoro před školů. Už tam 

stál. Vysoký, urostlý, tvářil sa přísnější jak tata a já sem sa s  malů dušičků 

blížil ke dveřám vzdělanosti. Na poslední chvílu sem sa mamě vytrhnul 

a chytil sem sa velkéj lípy, kerá urostla před školů. Držél sem sa, co mňě síly 

stačily, řval sem jak roztrhnutý, že do žádné školy chodiť nebudu, potém už 

sem aj slibovál, že budu doma všecko pomáhať, edem ať mňa do tého školiska 

mama nedává. Nic platné. Mama sa se mnů chvílu trápila sama, ale edem jak si 

tého všeckého pan učitel všimnůl, byl hneď u nás. Oderval mňa od stromiska, 

smýčil mňa ke vchodu a naráz „Kóóóp mňe do řitiska!“ 

A hnedkaj sem byl v téj první třídě.                                                                | T Š |

STAŘÍČEK POVJEDALI

Jak sem nastůpil 
do první třídy
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Pane řediteli, vzpomenete si na svůj první den ve škole? A jaký byl?

Na svůj první den ve škole si vzpomínám už jen velmi matně, protože od 

té doby uplynulo více jak 50 let. Do školy jsem se hodně těšil a neměl jsem 

z  toho strach, poněvadž nás šlo do stejné třídy více dětí z  blízkého okolí 

mého bydliště a o tom, jak to ve škole funguje, jsme měli podrobné informa-

ce od starších kamarádů.

Prozradíte čtenářům svůj nejveselejší zážitek ze školních lavic?

Veselých zážitků ve škole jsme zažili určitě spoustu, ale na žádný konkrétní 

si momentálně nevzpomenu. 

Pojďme se posunout do současnosti. V letošním roce probíhala 

rekonstrukce jak v mateřské škole, tak v části základní školy. 

Na co se mohou dětičky těšit?

Během letošních prázdnin se uskutečnily celkem 3 investiční akce, 2 v zá-

kladní škole a 1 v mateřské škole. V mateřské škole se měnila okna, parape-

ty, všechny venkovní dveře, zateplovala se celá budova, opravovala střecha 

a okapové svody, vybudoval se nový přístřešek před vchodem do šaten. V zá-

kladní škole se zateploval pavilon vedení, měnila se okna, parapety a v učeb-

novém pavilonu se v obou patrech rekonstruovaly WC, které byly v havarij-

ním stavu. V době uzávěrky zpravodaje stavební práce fi nišují tak, aby vše 

bylo hotové k začátku nového školního roku.

Naše škola se zúčastňuje nejrůznějších projektů a soutěží. 

Můžete zde alespoň některé z nich jmenovat?

V uplynulém školním roce byla naše škola zapojena celkem do 4 projek-

tů. Společně s dalšími deseti školami rožnovského regionu jsme se zúčastnili 

projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v ORP Rožnov p. R.“ v jehož rámci byla 

poskytována podpora žákům ohrožených školním neúspěchem v  podobě 

doučování vybraných žáků, pedagogický sbor a vedení školy se pravidelně 

zúčastňovali vzdělávacích kurzů, 1x měsíčně do školy docházela školní psy-

choložka, která pracovala s žáky i jejich zákonnými zástupci a škola také zís-

kala pomůcky pro práci s integrovanými žáky. Druhý projekt „Chytří pomoc-

níci do škol“ probíhal ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a byl zaměřen 

především na dovybavení školy novou výpočetní technikou. Škola získala 

6 notebooků, 6 tabletů, byla vybudována školní wi-fi  síť, bylo zakoupeno 

programové vybavení pro výuku vybraných předmětů. Učitelé absolvova-

li kurzy zaměřené na práci s  novou IT technikou. Třetí projekt „Spolupráca 

cez monitor“ se uskutečnil v  rámci přeshraniční spolupráce se slovenskou 

obcí Lietavská Lúčka a základní školou v této obci. Výsledkem tohoto pro-

jektu bylo vybudování nové žákovské školní knihovny, zakoupení nových 

knih, vydání sborníku žákovských prací s  tématikou osvobození naší vlasti 

a vytvoření webové stránky knihovny. Poslední čtvrtý projekt byl společným 

projektem s SŠIEŘ Rožnov p. R., který měl za úkol zatraktivnit výuku technic-

kých oborů. Během fungování tohoto projektu absolvovali naši žáci – chlap-

ci výuku praktických činností v učebnách odborného výcviku střední školy 

a měli také možnost navštěvovat různé kroužky s  technickým zaměřením, 

kde jim byla hrazena doprava a dostávali občerstvení.

Co se týká soutěží, kterých se zúčastnili naši žáci, tak největšího úspěchu 

dosáhl žák 9. A Dominik Kaniok, který získal ocenění za 1. místo v okresním 

i krajském kole a za 2. místo v  celostátním kole výtvarné soutěže „Požární 

ochrana očima dětí“. Ve vědomostních soutěžích se nejlépe umístila žákyně 

7. B Adriana Závacká, která skončila na 4. místě v okresním kole Zeměpisné 

olympiády. Ve sportovních soutěžích školu nejlépe reprezentovaly fl orbalist-

ky z 1. stupně, které obsadily 3. místo v krajském kole.

V naší škole působíte již delší dobu. Co Vám tady dělá radost?

Největší radostí je pro mne neustálé zkrášlování školního areálu, za což pa-

tří velký dík našemu zřizovateli – obci Horní Bečva. Minulé i současné vedení 

obce si velmi dobře uvědomuje, že investice do vzdělání je investicí, která 

se v  budoucnosti určitě vyplatí. Radost mám i z  pohledu na žáky, kterým 

se ve škole líbí, cítí se v ní bezpečně a někdy je ze školy nemůžeme dostat. 

S potěšením sleduji i výsledky našich absolventů na středních školách, kde 

podle informací mých kolegů – ředitelů patří naši bývalí žáci mezi nejlepší 

jak v maturitních oborech, tak i v učebních oborech. Ve své práci se mohu 

také spolehnout na své kolegyně a kolegy, kteří se snaží vybudovat u našich 

žáků pevné základy vědomostí, znalostí, dovedností a návyků potřebných 

pro zdolání nástrah dalšího studia i pro praktický život.

A co naopak starost?

Největší starostí v současné době je úbytek žáků ve škole. Za posledních 

10 let klesl počet žáků přibližně o ¼. Dalším problémem, s kterým se potýkají 

všechny školy, je odtrhnout žáky od počítačů, tabletů a dalších vymožeností 

IT techniky a přesvědčit je, že reálný život je úplně jiný než imaginární počí-

tačový svět, do kterého se noří ve svém volném čase. Odráží se to i v menší 

pohybové aktivitě dětí, horší fyzické kondici a nechuti sportovat. Ve škole se 

to potom projevuje v menší schopnosti se soustředit, nechuti přemýšlet nad 

problémy a nezřídka se setkáváme s unavenými, nevyspalými žáky, protože 

dlouho do noci „pařili“ na počítači nebo chatovali na facebooku. S úbytkem 

žáků souvisí i problém normativního fi nancování školství, kdy školy dostávají 

peníze na mzdy, učebnice, pomůcky podle počtu žáků. Nejvíce tím trpí ne-

pedagogičtí pracovníci, kdy ohodnocení některých z nich je jen o něco málo 

vyšší než minimální mzda. 

Co říkáte na současný stav školství na Horní Bečvě? 

Díky péči našeho zřizovatele jsou podmínky pro vzdělávání v naší obci na 

velmi dobré úrovni. V mateřské škole byla vybudována nová školní zahrada, 

rekonstrukcí prošla budova mateřské školy, sociálky.

Vedení mateřské školy se snaží vytvořit co nejlepší prostředí pro pobyt 

dětí. V základní škole se snažíme přizpůsobovat moderním trendům ve vý-

uce používáním moderní IT techniky (interaktivní tabule, počítačová a ja-

zyková učebna, nová učebna F-CH, krásná tělocvična….). Ve spolupráci se 

zřizovatelem se intenzivně pracuje i na vybudování multifunkčního školního 

sportovního areálu.

Co byste popřál všem dětem, které 1. září usednou 

do hornobečvanských lavic?

Na začátku nového školního roku přeju všem žákům hodně úspěchů ve 

škole, samé pěkné známky, aby si ze školy odnesli co nejvíce znalostí, vědo-

mostí, poznatků a praktických dovedností, aby se ve škole cítili bezpečně, 

měli hodně kamarádů a spoustu pěkných zážitků.

Nesmíme zapomenout i na Vaše kolegy a kolegyně. 

Jaké přání máte v novém školním roce pro ně?

Svým kolegyním a kolegům přeju především hodně zdraví, pevných 

nervů a trpělivosti při jejich nelehké práci s žáky. 
| T Š | 

NA SLOVÍČKO

Máme tady opět září, měsíc, kdy končí prázdniny

 a někteří z Vás se vrací zpět do školy. 

V již pravidelné rubrice jsem nyní 
požádala o rozhovor pana ředitele 

ZŠ v Horní Bečvě, Mgr. Jana Děckého. 



Motto: 

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“

Marcus Tullius Cicero

 1.9. 7.30 za zemřelého Zdeňka Jurečku a rodiče

 2.9. 7.30 na jistý úmysl

 3.9. 7.30 za zemřelou rodinu

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

ZÁŘÍ 2015

Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 4 /   září 2015

Všem zářijovým oslavencům 

přejeme do dalších let hodně lásky, životní pohody 

a především pevné zdraví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto: 

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, 

život utíká.“
Seneca

Blahopřání
V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Michal  K  Y  S   U  Č  A  N

Oldřich  V   A  Š  U  T

František S   O  L  A  N  S   K  Ý

Marta  O  N  D  R  U  C H  O  V  Á

Lidmila  P  A  L  A  C  K  Á

Žofi e  P  O  L  Á  C H  O  V  Á

Pavel  M  I  N  A  R  Č  Í  K

Jindřiška  B  O  R  D  O  V   S   K  Á

Jindřiška  M  A  Z   Á  Č  O  V  Á

Vilemína  M  I  N  A  R  Č  Í  K   O  V   Á

Vzpomínka

Jak krásné bylo Ti blahopřát, 
tak těžké je u Tvého hrobu stát, 
kytičku položit a tiše vzpomínat.
Dne 8. září 2015 by se dožil 

životního jubilea osmdesáti let                  

pan Michal B Á R T E K  († 2014)  

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho znali 

a měli rádi, děkují manželka a děti.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají.
Dne 27. září 2015 uplyne dvacet let, 

kdy nás navždy opustil                  

pan Vladimír Č E R V E N Ý  

S láskou vzpomíná syn s rodinou. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.

Děkujeme za všechno, čím jsi nám, mámo, v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila, hodná jsi byla. 

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, 
kdo rádi Tě měli tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 3. září 2015 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí 

naší maminky, babičky, prababičky a sestry               

paní Františky B E R N Á T K O V É 

Dne 2. srpna 2015 jsme si připomněli 

padesáté třetí výročí úmrtí našeho tatínka

pana Jana B E R N Á T K A

S láskou vzpomínají synové Honza, Karel, Bedřich 

a Jožka s rodinami.



 4.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich šest 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

 7.9. 7.30 na úmysl dárce

 8.9. 7.30 za zemřelé rodiče Bordovské

 9.9. 7.30 za zemřelou Marii Kubáňovou, její rodiče a sourozence

 10.9. 7.30 na dobrý úmysl

 11.9. 7.30  za zemřelou rodinu Bernátkovu, Klepáčovu, Fridrichovu 

a rodinu Prorokovu

 12.9. 7.30  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 13.9. 10.00    za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, syny Bohumila a 

Oldřicha, vnuky Radku a Milana a všechny zemřelé

 14.9. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 15.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dva syny, 

dva vnuky a všechny věrné zemřelé

 16.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Cviklovou, manžela, 

Annu Ondruchovou a rodinu

 17.9. 7.30 na dobrý úmysl

 18.9. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, rodiče 

a sourozence

 19.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a celou 

zemřelou rodinu

 20.9. 10.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, jejich syna 

Vojtěcha a zetě Vincence Kulišťáka

 21.9. 7.30 za duše v očistci

 22.9. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 23.9. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Veroniku Juroškovy, 

syny Josefa, Jana a Michala, dcery Zdenku a Františku, 

zetě a duše v očistci

 24.9. 7.30 za dobrodince

 25.9. 7.30  za zemřelou Martu Macečkovou k dvacátému pátému 

výročí úmrtí

 26.9. 7.30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny, 

dvě dcery, snachu Milenu a zetě Vladimíra

 27.9. 10.00 za zemřelou Anastázii Vančurovou, manžela a syna

 28.9. 7.30  za zemřelého bratra Františka Křenka, rodiče 

z obou stran, živou a zemřelou rodinu Křenkovu 

a Valovu a duše v očistci

 29.9. 7.30  za zemřelé Václava a Annu Slížkovy, syna Stanislava 

a duše v očistci

 30.9. 7.30 za zemřelé bratry

 1.10. 7.30  za zemřelého bratra Václava Solanského, manželku 

Marii a duše v očistci

 2.10. 7.30 na úmysl dárce

 3.10. 7.30  za zemřelé rodiče Kotulovy, syny Bronislava a Karla 

a vnuka Václava

 4.10. 10.00  za zemřelé Rudolfa a Amálii Trebulovy, bratra, rodiče 

a celou zemřelou rodinu

 5.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava, 

celou rodinu Fárkovu, Křenkovu a duše v očistci

 6.10. 7.30 za zemřelého Juliuse Křištofa

 7.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny, 

dceru Zdenku a dvě snachy 
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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:  25.9., 30.10, 27.11., 18.12. 2015

Okresní správa 

sociálního zabezpečení 

informuje 
Nové úřední hodiny platné od 3. srpna 2015

Pondělí a středa 8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00

Pátek ZAVŘENO

Podatelna 

Pondělí a středa 8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek 8:00 – 16:00

Pátek 8:00 – 12:00

Pokladna pro výběr pojistného na sociální zabezpečení

Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Klientské centrum pro důchodové pojištění ČSSZ, 

Křížová 25, Praha 5

Pondělí a středa 8:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00

Pátek 8:00 – 13:00



Máme za sebou horké a krásné léto, které sebou kromě vysokých 

teplot přineslo i snížení vydatnosti vodních zdrojů, a to nejen v našem 

regionu, ale takřka na celém území ČR. Problematika dostupnosti vody 

se tak stala hlavním tématem zpráv a diskuzí, na úrovni vlády budou 

zpracovány strategické dokumenty. Občané Horní Bečvy využívají, jak 

vlastní studny, tak jsou zásobováni vodou z obecního vodovodu. Vodní 

zdroje pro zásobování občanů, byly v těchto dnech dostatečné. Drobné 

problémy z vydatností zdroje byly u vrtu Šorstýn, který zásobuje oblast 

okolí přehrady a Bučkové. Tato oblast má zvlášť v době prázdnin ně-

kolikanásobně víc obyvatel, než v době mimo sezónu. Tomu odpovídá 

i spotřeba vody. V prvním srpnovém týdnu jsme proto museli vyzvat 

odběratele vody v této oblasti k šetrnosti v odběrech vody. Tato výzva 

byla vyslyšena a denní spotřeba výrazně poklesla. Pevně věřím tomu, že 

většina občanů a rekreantů si uvědomila závažnost situace a s vodou na-

kládali šetrně. Vydatné srpnové srážky zažehnaly nebezpečí sucha, povr-

chové vody se rychle stabilizovaly. U podzemních vod, kde je sledován 

jejich dlouhodobý pokles, to bude proces mnohem delší. Každopádně 

dostatek vody a její kvalita bude v budoucnu důležitým tématem na 

všech úrovních společnosti. Také obec Horní Bečva bude činit tak, aby 

vody bylo vždy dostatek. V projektové fázi je rekonstrukce vodárenské 

technologie, včetně propojení všech zdrojů. Připravuje se rovněž opti-

malizace vodního zdroje Šorstýn, tyto akce budou fi nancovány za využití 

dotačních titulů.

Konec léta je spojen s koncem prázdnin. Školákům a předškolákům 

začne nový školní rok, mnozí se již nemohou dočkat, jiní nevěřícně krou-

tí hlavou, jak že ty prázdniny tak rychle utekly. Obec Horní Bečva společ-

ně se ZŠ TGM v Horní Bečvě připravila několik investičních akcí, jež mají 

za cíl zlepšit našim dětem prostředí, ve kterém se každý den pohybují. 

Důležitý cílem je i snížení nákladů na provoz školních zařízení.

Rekonstrukce Mateřské školky v Horní Bečvě. Projekt z roku 2014 byl 

realizován právě tyto prázdniny. Školka dostala nový veselý kabát, nová 

okna, došlo také k vyřešení několika závažných problémů, které v mi-

nulosti zatěžovaly jak děti, tak i zaměstnance školky. Dále zde byl insta-

lován bezpečnostní systém, jenž zamezí vstupu neoprávněných osob. 

Celá rekonstrukce byla poměrně komplikovaná, neboť v průběhu rea-

lizace se na této budově objevilo několik závažných konstrukčních pro-

blémů. Tyto se podařilo vyřešit a školka v novém kabátě bude dál slou-

žit dětem a rodičům naší obce. Další novinkou je dětské přírodní hřiště 

u školky, které je stejně jako projekt zateplení MŠ fi nancováno s využitím 

dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výše dota-

ce u obou projektů byla 90% uznatelných nákladů na projekt.

Rekonstrukce spojovacího pavilonu v ZŠ byla další investiční akce 

prázdnin. Takzvaný pavilon vedení, který spojuje starou měšťanku 

s hlavní budovou školy, byl dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Okna 

a zdivo neplnilo svou funkci, docházelo k velkým ekonomickým ztrátám. 

Vzhledem k nejistotě v poskytování dotací, bylo přikročeno k rekon-

strukci (zateplení) budovy s tím, že budou využity dotační prostředky, 

které byly na jaře 2015 uvolněny. Došlo k zateplení obvodového pláště, 

výměně všech oken včetně střešních. Akce byla fi nancována za využití, 

dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Výše dota-

ce na zateplení byla 90% uznatelných nákladů na projekt a jeho realizaci.

Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole. Na základě mnoha 

stížností a nevyhovujícímu stavu obec přikročila k rekonstrukci toalet 

v ZŠ. Stav toalet již neodpovídal běžným hygienickým standardům, 

docházelo zde k mnohým průsakům, sanitární zařízení včetně rozvodů 

a obkladů bylo v havarijním stavu. Dále zde docházelo k opakovaným 

poruchám v napojení toalet na kanalizaci. Již v lednu požádala obec 

o poskytnutí dotace na tuto rekonstrukci, bohužel dotace nebyla přidě-

lena. Přesto se obec rozhodla realizovat rekonstrukci z vlastních zdrojů, 

neboť dle informace poskytovatele dotace nebyl předpoklad přidělení 

dotace na tento typ akce ani v příštím roce.

Děkuji všem zaměstnancům a vedení ZŠ TGM v Horní Bečvě za mimo-

řádné úsilí, které museli v době prázdním v souvislosti s těmito investič-

ními akcemi vyvinout.

V létě byla rovněž dokončena faktická realizace kanalizace v Kobylské 

a Kněhyních. Pevně věřím, že tento projekt přinese své ovoce a přispěje 

tak ke zlepšení našeho životního prostředí. Chtěl bych upozornit všech-

ny občany, kteří se mají k nové kanalizaci připojit, že tak mohou učinit až 

po kolaudaci hlavního kanalizačního řádu. Poslední informace týkající 

se kolaudace hovoří o březnu 2016. Teprve poté se mohou jednotlivé 

jednotky (č. p.) napojovat na hlavní kanalizační řád.

To byly základní informace, týkající se prázdninových investičních 

akcí, jež byly primárně zaměřeny na zlepšení prostředí ve školských za-

řízeních. Připravujeme a realizujeme i další akce a projekty, jež se týkají 

dalších skupin obyvatelstva v různých částech naší obce. O těchto, ale 

v některém z příštích zpravodajů

Závěrem bych chtěl odstartovat jakousi veřejnou diskuzi na téma jak 

využít budovu, jež by měla stát na místě bývalé lékárny. Zastupitelstvo 

obce na jaře rozhodlo o odkupu budovy od původního majitele. Převod 

nemovitosti je již uskutečněn. Vedení obce stejně jako mnozí zastupitelé 

již jakousi představu o využití má, přesto dříve než vznikne zadání na 

projektové práce, je dle mého názoru nutné znát také názory vás ob-

čanů. Očekáváme tedy vaše kreativní nápady na téma využití budovy.

Vaše názory a podněty na využití nových prostor zasílejte na 

podatelna@hornibecva.cz nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu.

Přeji krásné babí léto
Rudolf Bernát, starosta
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Z KNIHOVNY…

V prvním pololetí letošního roku navštívilo naši knihovnu 1 176 čte-

nářů, z  toho bylo mladších patnácti let 378 a dohromady si vypůjčili 

3 653 titulů včetně časopisů. Dalšími návštěvníky byli účastníci besed 

a diváci na divadelních představeních pořádaných knihovnou – těch při-

šlo celkem 523.

Do knižního fondu přibylo 180 titulů – převážně beletrie. Pro letošní 

rok jsme také vybírali knihy z nabídky České knihovny a to především ti-

tuly dětské literatury. Zájem o časopisy a odbornou literaturu se již delší 

dobu propadá, a proto jejich nákup omezujeme. Knižní fond obohacují 

výměnné soubory ze vsetínské knihovny, které přicházejí třikrát ročně 

a jsou k dispozici našim čtenářům vždy na jeden rok. 

Knihovna byla pořadatelkou dvou divadelních představení (ochot-

níci z Valašské Bystřice a z Velkých Karlovic), pravidelně se setkáváme 

u rodinných konstelací. V knihovně nás navštívily děti z mateřské ško-

ly, základní školy a v červnu proběhlo již tradiční pasování prvňáčků na 

čtenáře. 

Knihovna slouží také jako informační centrum pro turisty, a proto je 

v období letní turistické sezóny  upravená pracovní doba. 

Pro knihovníky jsou připraveny různé vzdělávací akce v Masarykově 

veřejné knihovně ve Vsetíně nebo v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně. 

Do května 2015 vznikal v  knihovně každý měsíc obecní zpravodaj 

– vychází v  tištěné podobě v  počtu 550 kusů a elektronická verze je 

dostupná na ofi ciálních stránkách obce, od června se v knihovně pou-

ze shromažďují drobné příspěvky a zpravodaj tvoří redaktorka Tereza 

Šrámková.

Poplatky knihovny:

Dospělí  ............................................................................ 40,- Kč

Mládež do 15 let a studenti  ..................................... 20,- Kč

Důchodci  ........................................................................ 20,- Kč

Rekreanti  ........................................................................ 10,- Kč

Poplatky jsou u dospělých, mládeže a důchodců na jeden rok - vždy od 

data posledního placení, poplatky pro rekreanty platí jednorázově. Prv-

ňáčci dostávají při pasování na čtenáře průkazku s možností půjčování 

knih na jeden rok zdarma, také čtenáři, kteří dosáhli osmdesáti let, mají 

výpůjčky zdarma. Knihy si můžete vypůjčit na jeden měsíc s možností 

prodloužení – ovšem ne na dva roky…

Poplatky upomínky:

1. upomínka  .................................................................. 11,- Kč

2. upomínka  .................................................................. 25,- Kč

3. upomínka  .................................................................. 50,- Kč

Ke všem upomínkám je připočítáváno poštovné, pokud tedy obdržíte 

druhou či třetí upomínku, poštovné bude dvoj nebo trojnásobné.

Tisk a kopírování:

Černobílé kopírování nebo tisk dokumentů ve velikosti A4.

Tisk a kopírování jedné strany A4 ........................................... 2,- Kč

V knihovně jsou také k dispozici počítače s internetem a možností připo-

jení na wi-fi , internet je na jednu hodinu zdarma, každá další, i jen začatá 

čtvrthodina, je zpoplatněna – 30,- Kč, přednost mají registrovaní čtenáři.

Otevírací hodiny v knihovně a v informačním centru v září 2015.

Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Úterý 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Čtvrtek Zavřeno

Pátek 8.00 – 12.00 12.00 – 17.00

 Od 8.00 – 12.00  otevřeno pouze informační centrum.     

Sobota 8.00 – 12.00  otevřeno pouze informační centrum.   

Ceník inzerce 

ve Zpravodaji Horní Bečvy
Zpravodaj vychází v rozměru A4, 

inzerce se tedy dělí na díly odvozené z tohoto rozměru.

A8  ...................  80,- Kč 
případně krátký textový inzerát (např. Prodám…)

A7  .................  150,- Kč

A6  .................  300,- Kč

A5  ...............    600,- Kč

A4  ...............  1200,- Kč

Bez poplatku zůstávají pozvánky na kulturní 

a společenské akce, pozvánky na schůze, 

akce občanských sdružení, sportovních 

či jiných zájmových sdružení a neziskové aktivity 

(např. nabídka pracovních míst). 

Poplatek za inzerci můžete uhradit předem 

v pokladně Obecního úřadu nebo po dohodě 

na účet OÚ (také předem). Ceník je k nahlédnutí 

v podatelně Obecního úřadu, v Místní knihovně 

a na stránkách obce Horní Bečva. 

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s., č.účtu 90026764/0600

Česká spořitelna, a.s., č.účtu 1772311399/0800

IČO 00303771

DIČ CZ00303771

Váš inzerát bude uveřejněn 

až po zaplacení poplatku.

Knihovny palmových listů 
Tzv. Knihovny palmových listů obestírá záhadné mystérium. Někteří, 

kdo tato zařízení navštívili, jsou nadšení, někteří jsou zklamáni. 7 z 10 

lidí tvrdí, že uváděly naprosto neuvěřitelné podrobnosti, včetně podob 

jmen blízkých příbuzných, 3 z 10 pak to, že uváděly jen obecná fakta 

jako například horoskop. Pokud ovšem připustíme možnost existence 

knihoven lidských osudů, musíme se také zabývat faktem, že na světě je 

jen konečné množství lidských typů a tedy i osudů. Nic jiného prostě dě-

lat možné není, kráčet jinudy nelze, než jak je naprogramováno. Nauka 

o lidských typech v tajných doktrínách existuje, ale zatím nepronikla na 

veřejnost. Podle Thomase Rittera, německého autora, který se knihov-

nami seriózně zabýval a zkoumal je, měla v této době roku 2012 dáv-

no zuřit občanská válka v mnoha zemích. Zatím tomu tak není. O tom, 

že v letech 2008 a 2009 mělo v Evropě dojít k mnoha teroristickým úto-

kům ani nemluvě. Tedy?

Zajímá vás tajemství knihoven palmových listů? Pokud máte oprav-

du zájem, v říjnu bychom mohli uspořádat přednášku pana Pavla Krej-

čího. Záleží jen na Vás, jak se rozhodnete – bližší informace najdete 

na www.palmovelisty.cz. 
Budu se na Vás těšit v knihovně.
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Hafery, všude hafery
První srpnová sobota byla v areálu u myslivců na Bečvě ve zna-

mení tmavě modré barvy. Kam se člověk podíval, všude narazil na 

tmavě modré korálky v nejrůznějších podobách. Jen pro inspiraci, 

haferové pivo, haferové zélé, haferové knedlíky, haferové tiramisu, 

haferové vdolky, haferový pudink, haferový cheesecake, haferovo-

makový řez a mnoho dalších skvělých, výborně vypadajících a ještě 

lépe chutnajících pokrmů. 

Členům sdružení Šorstýn a haferovým nadšencům, kteří nám s orga-

nizací každoročně pomáhají, přípravy začaly už mnohem dřív. Děkovat 

se má až nakonec, ale já si myslím, že díků lidem, kteří se jakkoliv podíleli, 

není nikdy dost, takže už zde využiji místa na papíře a píšu velký DÍK 

všem. 

Na návštěvníky čekalo jako každý rok obrovské lákadlo a tou je ochut-

návka haferových mlsků. Ta je každým rokem bohatší, rozmanitější 

a zajímavější. Letos se tato skutečnost jen potvrdila a šikovné ruce všech 

autorů vytvořily bezmála třicet druhů nejrůznějších dobrot z  hafer. 

A jak se nám všem zdálo, že je letošní ročník rekordním v počtu a hlavně 

v množství druhů pochutin, opak byl pravdou. Ochutnávka se během 

dvou hodin vytrácela a všechny dobrůtky mizely rychlostí světla. Najed-

nou zbyl jen prázdný stůl s ubrusem. Lidé mohli zakoupením žetonů jed-

nak hodnotit celou ochutnávku a jednak přispět na její nemalé náklady. 

Nejvíce žetonů získalo Haferové tiramissu od Zuzky Krumpolcové. 

Kdo se nenabažil do sytosti ochutnávkou, mohl vyzkoušet výborná 

jídla od Jury Polácha a Zuzky Krumpolcové. Po důkladném testování 

byly nejlepším pokrmem vyhlášeny kančí výpečky se špekovými knedlí-

ky a haferovým zelím. Jediným jídlem bez použití jediné hafery byl srnčí 

guláš. Ten pak mohli labužníci zapít haferovým pivečkem.

Pro nejmenší byly tradičně nachystané haferové soutěže. Zájem o ně 

rok od roku roste a dětská zářící očka nad čtvrtkou papíru, který mají po-

malovat haferama jsou nenahraditelná. Obrovské soustředění a přesnou 

ručičku vyžaduje druhá tradiční soutěž a tou je střelba prakem s hafe-

rovými náboji. V třetí soutěži si dětičky vyzkoušely rychlost a šikovnost 

svých prstíků. Kdo nejrychleji navlékl hafery na šňůrku, vyhrál. Všem zú-

častněným dětem jsme rozdali krásné medaile.

Pozdějším odpolednem a večerem nás pak provázely lidové tóny cim-

bálové muziky Jánoš, která vyzkoušela na návštěvníky všechna možná 

taneční lákadla, ale marně. Uznávám, že ochutnat a sníst všechny ty na-

chystané dobroty bylo jistě náročné a tak se celá akce obešla bez taneč-

ních kroků. 

Nezbývá mi než moc a moc poděkovat všem, kteří se ani letos nebáli 

zašpinit si ruce těžko omyvatelnými haferami a přiložili ruce k dílu. Bez 

návštěvníků a příznivců by se letošní haferobraní také neobešlo, takže 

Vám všem patří obrovský dík. 

Doufám, že se uvidíme příští rok znovu. 

A budeme mít zase všichni fi alové pusy. 

UDÁLO SE …

| T Š |
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Valašský orieňťák
Výletiště v Kněhyních bylo předposlední srpnovou sobotu zasvě-

ceno jedenáctému ročníku Valašského orieňťáku – orientačnímu zá-

vodu na horských kolech. Letos poprvé překročil počet závodníků 

magickou dvoustovku a vyšplhal se až ke 220 startujícím.

Po loňském jubilejním ročníku přineslo pořádající sdružení Ohlá klika 

do nové dekády několik změn. Stavitel trati Honza Chovanec navýšil po-

čet různě bodovaných kontrolních stanovišť a upravil časový limit tak, 

aby dal větší prostor strategii. Vítězem se stal ten, kdo nasbíral nejvyšší 

počet bodů a v případě shody strávil kratší čas na trati. 

Závodníci byli rozděleni do 3 kategorií jednotlivců (muž, žena, muž 

nad 40 let) a 5 kategorií dvojic (dvojice mužů, dvojice žen, smíšená dvoji-

ce, dvojice v součtu nad 80 let a kategorie s přívěsným vozíkem Croozer). 

Všichni medailisté na delší trati dosáhli maximálního možného počtu 

bodů 1050 a rozhodoval tedy čas. Královskou kategorii mužů i celkové 

pořadí na 20 kontrolách ovládl Martin Tišnovský s  náskokem 6 minut 

před druhým Luborem Grigoresku a 22 minut před třetím Adamem 

Chromým. Bramborovou medaili a ocenění „Nejlepší Kněhyňan“ si od-

nesl Daniel Divín. 

Nejrychlejším mužem nad 40 let a zároveň držitelem speciálního 

ocenění „Nejrychlejší Horňan“ se stal Ivan Stopka. Se ztrátou pouhých 

37 sekund se na druhém místě umístil Miloš Jirsa. Bronzový stupínek pa-

třil Stanislavu Mudrákovi. V nejhojněji zastoupené kategorii dvojic M+M 

obhájili loňské vítězství Vít Zahradníček a Michal Konvičný s  více než 

půlhodinovým náskokem. Druhé místo patřilo dvojici Kuchyňa+Vašek 

a třetí místo Robertu Daňkovi a Zdeňku Plandorovi. 

Na kratší trati ve všech kategoriích kromě dvojic Ž+M rozhodovalo bo-

dové hodnocení. Vítězi smíšených dvojic a celkově nejrychlejší na kratší 

trati byli Zdeněk Tišnovský s parťačkou Lucií Boudnou s náskokem ne-

celých tří minut před dvojicí Horák+Hrdinová. Na třetím místě se umís-

tili manželé Hapalovi se ztrátou třinácti minut. Nejrychlejší ženou byla 

Adéla Chromá, druhé místo obsadila Lenka Vančurová před třetí Evou 

Maliňákovou. V  kategorii ženských dvojic zvítězilo místní duo Barča 

Podešvová a Martina Pavlátová před dvojicí Marková+Marková a Štěpa-

níková+Stoklasová. V nové kategorii dvojic nad 80 let zvítězila dvojice 

Štěpánský + Kovařík před manželi Macurovými a dvojicí Navrátil+Sobek. 

A konečně v kategorii Croozer zvítězil tým rodiny Tomoszkových. 

Nedílnou součástí akce je i dětský závod pořádaný spřáteleným sdru-

žením S.W.A.H. Děti byly rozděleny do mnoha kategorií od nejmladších 

závodníků odrážedel a kolečky vybavených koní až po mládežníky, kteří 

se již museli potýkat s několika stanovišti z „dospělácké“ mapy. V rám-

ci doprovodného programu byly lezeckou sekcí Ohlé Kliky připraveny 

lanové atrakce, praková střelnice, skákací hrad a speciální jízdní kola. 

Večer se konal tradiční festival, který zahájila kapela Kula Pikle ze Zlína, 

příjemným setem navázala rožnovská formace Fish&Fish. Po roce se na 

Valašsko vrátila kapela Fullstop z Havlíčkova Brodu, která se v celé se-

stavě zúčastnila také závodu a i přesto jí zbylo dostatek sil na energické 

vystoupení, které zaplnilo taneční parket. Standardně výborný výkon 

předvedla orieňťácká stálice Shape the Cat ze Vsetína a celý festival 

zakončilo mladé seskupení Outsider z Valašského Meziříčí.

Výtěžek z dobrovolného vstupného na minifestival a doprovodný pro-

gram ve výši 7 300,- Kč bude věnován těžce postiženému Davidu Luksovi 

z Prostřední Bečvy (více na davidluks.cz).

Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce – sponzo-

rům, obcím Horní a Prostřední Bečvě, kapelám a především závodníkům 

velkým i malým, bez kterých by naše akce neměla smysl. 

Za sdružení Ohlá klika Denisa Bártková
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Pohádkový les
Pomáhat Patovi a Matovi zatloukat hřebíky, Karkulce a vlkovi poradit 

co do košíčku, pirátům najít ztracený poklad nebo u houby Spongebob 

stavět komín z houbiček, mohli 22. srpna všichni účastníci Pohádkového 

lesa.

Na startu asi dvoukilometrové trasy, kterou připravilo sdružení Beč-

vánek Beskydy, o.s., se sešlo více než sto padesát chlapců a děvčátek. 

V podvečer se pak v kempu U přehrady rozjela diskotéka pro nejmenší. 

Do tance bylo hlavně pohádkovým postavičkám. Šikovné děti zvlád-

ly, jak zatloukání hřebíků, tak chůzi na chůdách, na jedničku. Příjemná 

atmosféra, krásné počasí a děti se spokojeným úsměvem na tváři. 

Co více si přát…

Velké dík patří těm, kteří dětem věnovali svůj volný čas a ztvárnili po-

hádkové bytosti. Sponzorům a lidem, kteří pomohli a podpořili uskuteč-

nit tuto akci. A samozřejmě dětem, bez kterých by pohádkový les nebyl 

pohádkový.

Těšíme se na příště!
Za Bečvánek Beskdydy Denisa Vašková

Bečvánek Beskydy upozorňuje!

Z důvodu rekonstrukce mateřské školky 

bude centrum Bečvánku otevřeno 

začátkem října 2015.

Více informací na

www.becvanekbeskydy.cz
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Rekonstrukce mateřské školky
Při tvorbě zářijového čísla Zpravodaje jsem si uvědomila, že nemám 

k několika článkům fotografi e. A tak jsem se vydala, s fotoaparátem 

zavěšeným na krku, vyfotit opravenou spojovací chodbu základní školy, 

ale také nový kabátek školky mateřské. 

Při fotografování jsem se setkala s paní vedoucí učitelkou Bolckovou. 

Daly jsme se do řeči a ona mě ochotně provedla „novou“ školičkou. Byla 

jsem velmi mile překvapena. Nejen že proběhla základní rekonstrukce, 

ale současně bylo opraveno a vybudováno hodně nového. Jako např. 

zastřešení nad vstupními dveřmi, které má zabránit v zimě padání sněhu 

ze střechy. Nejedna noční můra každé maminky, která vodila své dítko 

do školky. Nebo nová dlažba v prostorách pro přezouvání dětí.

Ikdyž ve školce probíhá velký úklid, paní Bolcková mluvila s nadšením, 

jak je nové věci inspirují k různým výzdobám tříd. A jak se těší, co na to 

všechno řeknou děti, až tu novou parádu uvidí.

Jediné, nad čím si posteskla, byla zahrada. Na ní nedávno vzniklo nové 

hřiště se spostou zajímavých atrakcí. Hlavním problémem jsou trávníky 

plné úlomků ze stavby. Při odchodu ze školky jsme jen namátkou našly 

několik střepů, rozbitých dlaždic a hřebíky. 

Je těžké vysvětlovat dítěti, že je hřiště sice nové, ale zatím se tam ne-

smí, protože je nebezpečné. Dětem se to líbit nebude a vám také ne, 

když budete muset stále opakovat větu: Ne nesmíš! 

A tak vyzývám rodiče dětí a lidi, kteří nejsou lhostejní, 

pomozte vyčistit hřiště u mateřské školky od nebezpečných 

věcí jako důsledek rekonstrukce stavby. Odměnou Vám bude 

dětský smích a zářící oči dětí, které si budou moct užít nové 

hřiště dle vlastní libosti. A zároveň váš klid, že jsou v bezpečí. 

Denisa Vašková

Nadpřirozené bytosti z Valašska 
Milé děti a zvídaví dospěláci, v tomto čísle se podíváme na zoubek 

další bytosti, která v dávných dobách kořenila život nejedné Paní-

mámě, či Pantátovi.    
Vodníci, jinak též basrmani, hastrmani, vodní mužíčci, či vodní duchové 

bývali k vidění hlavně na březích potoků, řek, rybníků a mlýnských náhonů. 

Na vodníka jste mohli narazit i na mostcích a malých dřevěných lávkách, po 

nichž se chodívalo přes potok, nebo bystřinu. Nejčastěji je lidé zahlédli, jak 

sedávali na lávce, či vrbě. U vody měl vodník největší sílu. 

V  Bečvě a okolních potocích jich žilo několik. Vodní mužíci měli různé 

podoby. Někdy se objevoval jako malý chlapeček s kudrnatými vlásky v ze-

lených šatech. Někteří lidé jej ale popisují jako dospělého muže, menší po-

stavy, vrásčité tváře a zelených vlasů. Stejnou barvu měly i kalhoty a kabát. 

Z levého šosu mu prý kapala voda a na nohou měl plovací blány. Na rukou 

bývaly jeho prsty pěkně baculaté. Ačkoli se basrman uměl přestrojit i za fe-

šáka, z klobouku širáku mu přesto crčela voda, neklamné to znamení pravé 

existence neznámé osoby. Místem, kam se vodník nikdy neodvážil vstoupit, 

býval chlév. Pozor si dávali také na lýkový provaz, jen ten ho prý dokázal pev-

ně svázat.

Povaha vodníka bývala nevyzpytatelná. Dobré skutky lidí dokázal stejnou 

měrou oplácet, zlé pak dvakrát tolik. 

Jak kmotřička zmůdřila
Jakási Panímáma žala obilí u vody. Naráz k ní přihopkala veliká chrástavá 

žába. Žena se té žáby bála a všemožně jí od sebe odháněla. Žába několik 

skoků nazpět udělala, ale za malou chvíli zase k ní přihopkala a pořád se ko-

lem ní pletla. 

Když se jí žena nemohla zbavit, šustla po ní nažatou hrstí zboží a řekla: 

„Mohla bys, žabičko odejít, však až budeš potřebovat, teprv přijdi a já ti pů-

jdu za kmotřičku.“ 

Za krátký čas, když Panímáma zase na tom poli pracovala, přišla k ní ne-

známá ženská. Když se na ní dobře podívala, hned uhodla, že je to vodníkova 

žena.

Ta jí pravila: „Slíbilas mně, že mi půjdeš za kmotřičku, proto jsem včil pro 

tebe přišla!“ Žena se lekla a neměla chuti vodníkově ženě složit za kmotřičku, 

ale když tato jí hrozila, pak-li to neudělá, že s ní bude zle, chtíc nechtíc s ní šla. 

Jak přišly k vodě, vodníkova žena šlehla jakýmsi proutkem po vodě a voda 

hned se rozestoupila. Když tam Panímáma vešla, krásnou světnici i nemluv-

ňátko tam spatřila.

Když bylo po obřadě a po hostině, vodníkova žena zametla jizbu a když se 

kmotřička odtud odejít strojila, pravil vodník: „Kmotřenko, nemám vám čím 

za službu zaplatit, ale abyste ode mne přec něco měla, aspoň tuhle to smetí 

sobě vemte.“

Žena neměla moc chuti brát smetí za záplatu. Ale protože se už chtěla do-

stat rychle na zem, sebrala smetí do zástěrky a odešla. Když vyšla na povrch, 

pomyslila si: „Což bych odtud ještě smetí nosila?“ A vysypala je na zem.

Přijdouc domů, odvázala zástěrku a tu se jí z ní na zem cosi břinklo. Hned 

hledala co to je? Byl to dukát. Jedno smítko se jí ještě v zástěrce udrželo. Tu se 

jí v hlavě teprve rozsvítilo. Výskokem běžela na to místo, co to smetí vysypala, 

ale již tam po smetí ani nejmenší památky nebylo.
| T Š | 

Pohádka „Jak kmotřička zmůdřila“ 

z knihy: Lenka a Daniel Drápalovi – Černé hodinky

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

VODNÍK - Valašský kroužek

Lucie Hyklová, 4. třída
VODNÍK - Valašský kroužek

Natálie Šuláková, 3. třída

PODĚKOVÁNÍ

VÝZVA

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat 

organizátorům akce 

„DECHOVÝ FESTIVAL“, 

která se konala 1. srpna v areálu na Zavadilce.

Poslechl jsem si krásnou hudbu 

a setkal jsem se s mnoha mými známými 

a kamarády.

Přál bych si, aby bylo takových akcí v okolí víc.

Děkuji.

Jarek z Liščího
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Začátek fotbalové podzimní sezony
Muži „A“ by chtěli opět atakovat horní příčky tabulky Okresního pře-

boru. Soupiska se zúžila o Jakuba Vašuta, kterému trenér mužů Karel 

Mičkal sám doporučil odchod na Prostřední Bečvu. Kuba si zkusí vyšší 

soutěž. Dále nás opouští brankář Randus, kterého si od nás vzalo Zubří. 

Naopak přišel Tomáš Randa z Vigantic a Jakub Šafer .

Horní Bečva je dalším klubem, který řeší problém s brankáři. „Jednič-

kou v áčku bude Kryštof Jalůvka. Tomáš Třeštík je zraněný a podstou-

pí plastiku kolene. S Dolní Bečvou jednáme o příchodu brankáře Jurči, 

protože nemůžeme spoléhat u prvního týmu jen na jednoho brankáře. 

Horní Bečva bude spoléhat na Ondřeje Bártka a Martina Ondrucha, kteří 

by se měli starat o góly.

Na Horní Bečvě věří, že druhá sezóna v MSDŽ bude výsledkově lepší 

než ta úvodní.

Holky se připravovaly od poloviny července. Sehrály dvě přípravná 

utkání v Pržně, kde prohrály 4:1 a doma s Veřovicemi, kdy taky prohrály, 

tentokráte 2:0. Kádr doznal dalších změn, některé holky skončily vinou 

zranění, některé to přestalo bavit a naše nejlepší střelkyně minulou se-

zónu Eliška Skramuská dostala nabídku od 1. FC Slovácko. Sice tuto se-

zónu stráví ještě v dresu Valašského Meziříčí, ale napřesrok bude bojovat 

v Juniorské lize v dresu Slovácka.

Naopak přibyly dvě nové mladé hráčky, které se budou snažit zapad-

nout do týmu. Ten se postupně za ten rok vykrystalizoval a snad už další 

změny neproběhnou. V týmu máme šikovné hráčky a trenéři by si přáli, 

aby mohli pracovat každý týden se stejným kádrem a nebudou tak řešit 

situace, které byly minulou sezónu.

V týmu se nejvíce budeme spoléhat na zkušenou Irenu Vašutovou. 

Gólově by tým měly táhnout Nikola Bernatská, Katka Jalůvková a Dáša 

Šenkeříková, ale i ostatní hráčky určitě nezůstanou pozadu. 

Sportu zdar                                                                    
                        Pavel Roman

Tj sokol Horní Bečva Vás srdečně zve na zelený trávník
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

5 Horní Bečva Bynina 06. 09.  NE 16:30

6 Val. Bystřice A Horní Bečva 13. 09.  NE 16:00

7 Horní Bečva Halenkov 20. 09.  NE 15:30

8 Huslenky Horní Bečva 27. 09.  NE 15:30

 IV. TŘÍDA MUŽI
5 Lačnov Horní Bečva 06. 09.  NE 14:30

6 Horní Bečva Ratiboř 12. 09.  SO 15:00

7 Krhová Horní Bečva 20.  09.  NE 13:30

8 Horní Bečva Zděchov 26. 09.  SO 14:30

 OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY  SK. C
5 Val. Meziříčí Horní Bečva 06. 09.  NE 13:00

6 Horní Bečva Rožnov p. Radh. 12. 09.  SO 10:00

7 Hutisko Horní Bečva 

8 Horní Bečva Vidče 26. 09.  SO 10:00

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. ŽÁKŮ  SK. A
5 Lužkovice Horní Bečva 06. 09.  NE 11:15

6 Hulín Horní Bečva 13. 09.  NE 11:15

7 Horní Bečva Vel. Karlovice 20.  09.  NE 11:15

8 Juřinka Horní Bečva 26. 09.  SO 11:15

3 Hošťálková Horní Bečva 28.  09.  PO 11:15

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ  SK. A
5 Lužkovice Horní Bečva 06. 09.  NE 09:30

6 Hulín Horní Bečva 13. 09.  NE 09:30

7 Horní Bečva Vel. Karlovice 20.  09.  NE 09:30

8 Juřinka Horní Bečva 26. 09.  SO 09:30

3 Hošťálková Horní Bečva 28.  09.  PO 09:30

 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN  SK. A
5 Horní Bečva Slovan Ostrava 06. 09.  NE 13:00

6 Horní Bečva Baník Ostrava B 13. 09.  NE 09:00

7 Havířov Horní Bečva 19.  09.  SO 13:00

8 Horní Bečva Veřovice 27. 09.  NE 09:00

Co nového 

v Hornobečvanském klubu důchodců?
I v letních měsících Klub důchodců v Horní Bečvě nezahálí a může se 

pochlubit různými aktivitami. V červnu se několik jeho členek zúčastnilo 

zájezdu do Vídně, který pořádal Klub seniorů v Rožnově p/R. Dopoledne 

byla prohlídka Vídně a po obědě jsme navštívili termální lázně Laa an 

der Thaya. Byl to moc pěkný zájezd. 17.6. se 2 členky Klubu důchodců 

zúčastnily okresního semináře ve Vsetíně pořádaném v rámci projektu 

Zlínského kraje „Senioři a jejich bezpečí“. Jana Pospíšilová a Marie Něm-

cová vyslechly velmi zajímavé přednášky např. „Sám sobě strážcem“, 

„Nekalé obchodní praktiky a manipulační techniky“ a další. Na tuto akci 

bude navazovat v listopadu Celokrajská konference „Prevence krimina-

lity“ ve Zlíně.

I v červnu pořádal Turistický kroužek při KD vycházky – na Adámky – 

Radimov, Hluboké – Bučkové – Valaška. 11. července se konalo Setkání 

sousedních obcí na trojmezí u příležitosti 100 let turistického cíle Kot-

lová. 15 členů turistického kroužku se na Kotlovou vypravilo přes údolí 

Hluboké. Za krásného slunečného počasí jsme shlédli pěkný program 

– hráli Horňané, gajdoš, návštěvníci se mohli zúčastnit pivní štafety, pře-

tahované a soutěží v řezání dřeva. Akce se všem moc líbila.

Turisté si naplánovali i sběr borůvek, ale protože bylo velmi parné po-

časí, účast při sběru v Liškovém byla malá. Vydařila se i 15 km dlouhá 

túra z Bumbálky na Masarykovu chatu, Sněžnou a na Kmínek, kde jsme 

si pochutnali na výborných haluškách. Po hřebeni jsme došly na Bílou. 

Koncem července byl cílem našeho výšlapu Přední a Zadní Červenec 

a nově zrekonstruovaná Zavadilka. Protože letošní letní počasí je abnor-

málně horké, nepřeje dlouhým vycházkám, proto jsme 6. srpna zvolily 

jen koupání v bazénu na Zavadilce, kde bylo velmi příjemně. Horka ne-

polevují, proto v túrách chceme pokračovat až na podzim. 

Přijďte mezi nás, informace naleznete ve vitríně u pošty a na prodejně 

COOP Horní Bečva.
Marie Němcová
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Turnaj údolí
V sobotu 1. srpna uspořádala TJ Sokol Horní Bečva Turnaj údolí v ko-

pané, kterého se zúčastnily 4 týmy. Hrálo se 2 krát 20 minut systémem 

každý s každým, 6 utkání odpískali Pavel Roman a Miroslav Křištof. Diváci 

viděli pěkné fotbalové akce, do kterých se zapojili nejen amatérští fotba-

listé, ale i několik registrovaných hráčů. V zápasech jsme mohli vidět celé 

fotbalové rodinné klany – Bártkovi (Hynek, Daniel a Ondřej), Zetochovi 

(Jaroslav, Martin a Filip), Ondruchovi (Matouš, Martin a Tomáš), Vala Jiří 

st. a ml., Fojtášek Svatopluk a Michal, Ondryáš Oldřich a Petr, Randa Milo-

slav a Tomáš, Dobeš Miroslav a Václav, Ondruch František a Štěpán.

V podvečer bylo dobojováno. Vítězem se stalo družstvo Hluboké – Liš-

čí se 7 body, skóre 3:0, druzí skončili fotbalisté z údolí Kobylská – Dolní 

konec – Kostelani (4 body, 5:5), bronzovou příčku obsadily Lúky – Me-

čůvka – Valaška (3 body, 4:4) a čtvrtý byl tým složený z údolí Bučkové 

– Bečvice – Přehrada (3 body, 4:7). Ceny předávali předseda TJ Sokol Mi-

loslav Randa, tajemník TJ Lukáš Kantor a kapitán mužů A Pavel Roman. 

Pořadatelé připravili pro hráče a diváky bohaté občerstvení, turnaji přálo 

pěkné slunečné počasí. Toto fotbalové klání hornobečvanských údolí se 

určitě vydařilo a budeme se opět těšit za rok na Turnaji údolí 2016.

Marie Němcová

Foto: Barbora Maléřová

V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

1. místo: Družstvo Hluboké - Liščí

2. místo: Kobylská - Dolní konec - Kostelani

4. místo: Bučkové – Bečvice – Přehrada

3. místo: Lúky – Mečůvka – Valaška
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Nabízíme Vám 
tyto volné pracovní pozice

Provozovna Prostřední Bečva:

• Obsluha 2D řezacího laseru

•  Obsluha CNC ohraňovacího lisu

• Obsluha CNC soustruhu

• Svářeč TIG

• Brusič – ruční broušení

•  obsluha pracoviště robotického svařování 
metodou  MIG/MAG, TOP TIG a LASER

 Provozovna 

Valašské Meziříčí – Kouty:

• Obsluha CNC ohraňovacího lisu

• Lakýrník (prášková lakovna)

• Obsluha 2D řezacího laseru

 Požadavky:

• Znalost čtení výkresové dokumentace

• Práce v oboru výhodou

 

Vaše životopisy zasílejte 
na: ekonom@josef-matusik.cz, 

tel.: 608 000 021

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC

POOL servis, a.s.
756 55 Dolní Bečva 617 

hledá vhodné kandidáty na pozice 

Administrativní pracovník - sklad 

Požadujeme:  

• vyučení v oboru elektro výhodou

• dobrá znalost práce na PC

• výhodou zkušenosti s účetním programem Pohoda

• fyzická zdatnost

• trestní bezúhonnost

• zodpovědnost

• komunikativnost

• časová fl exibilita

Servisní elektromechanik 
Požadujeme: 

• řidičský p. sk B

• bezúhonnost

• zodpovědnost

• komunikativnost

• časovou fl exibilitu a ochotu cestovat

• výhodou znalost zábavního a loterijního průmyslu

• výhodou vyhláška č. 50 

Stavební dělník 
elektroinstalačních, instalatérských, tesařských 

a zednických prací 

Požadujeme: 

• provádění odborných a pomocných stavebních prací

Nabízíme:

• práce na HPP ve stabilní společnosti

• možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst

• odpovídající mzdové ohodnocení

• bonusy podle výsledku práce

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: musilova.h@nerotrade.cz, 

nebo volejte na tel : 725 571 006

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC
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POZVÁNKY

Pozvání na setkáníPozvání na setkání  
spolužáků, rodáků a občanů 

Horní a Prostřední Bečvy

narozených 

od 1. září 1938 do 31. prosince 1939.

Milí spolužáci, rodáci a ostatní občané z ročníku 1939 

a podzimu 1938 z Horní a Prostřední Bečvy, 

od našeho posledního setkání uplynul již rok 

a tenkrát jsme si slíbili, 

že léta běží a že se budeme scházet každý rok. 

Sejdeme se v sobotu 

26. září 2015 v 15 hodin 

ve Valašském šenku – Motorest Zavadilka.

Žádné peníze nevybíráme, každý si svoji útratu zaplatí. 

Přijďte určitě a vezměte i svého partnera či partnerku. 

Doufám, že nezklamete a všichni se opět uvidíme

 a společně zavzpomínáme. 

Pokud máte kontakt na ty, 

kteří na Bečvách nebydlí, dejte jim, prosím, vědět. 

Děkuji!                                                                                 

Zdenka Bártková, tel.: 737 942 551

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ 
nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle  systému světově uznávaného 

Mistra jógy z Indie 

Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová 

cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě 

cvičí již 42 let a jsou vhodná pro každého 

bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

 Cvičíme stejně 

jako v předchozích devíti letech 

v úterý v 16.30 – 18.15 hod. 

v  malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva.

Začínáme 1. září 2015

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

Anna Valová a Karel Ondruch

zisková organiza

Č
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POZVÁNKY

  S Nordic Walking 
po krásách Valašska

    Na koloběžce 
kolem Bečvy

Pobavte se s námi v létě i zimě

INZERCE

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

www.swah.info

· Půjčovna a prodej koloběžek

· Instruktor Nordic Walking

· Půjčovna a prodej sportovních doplňků pro NW

· Průvodce

· Organizování tradičních i netradičních akcí

· Dovoz - odvoz

REKLAMA
Kopírování · vizitky · letáky · razítka 

infosystémy · cedule · bannery 

· samolepky · tisk na textil 

slavnostní setkání 
u Stromu míru

u příležitosti dne míru, tolerance 

a nenásilí OSN

Dne 20. září 2015 v 15.00 hod. 

vedle Obecního úřadu
Program:

• Pro dobrou náladu zahraje dechová hudba Horňanka 

pod vedením pana Josefa Blinky • 
• Vystoupení dětského pěveckého sboru při ZŠ TGM – Skřivani 

vedeného Mgr. Ditou Gužíkovou •
• Slavnostní projev pana starosty a svámího Gadžananda •

• Státní hymna •
• Bhajan band Ostrava •

Obec Horní Bečva 

a Jóga v denním životě Ostrava

Vás srdečně zvou na

Jóga v denním životě Ostrava
Vás srdečně zve

na přednášku svámího Gadžananda
„Karma a osud“

20. září 2015 v obřadní síni obecního úřadu.

Vstupné á 50,- Kč
Více o přednášce na plakátech.


