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Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Rozhovor s vítězem maratonu dvojic v kategorii Hobby - B7 - Alanem Vaňkem 
a dalšími, úspěšnými běžci - Vaškem Pavlicou a Danem Divínem.

BESKYDSKá sedmička
Extrémní horský maraton dvojic
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Tentokrát jsem zabrousila, řekla bych do eXtrému a  výsledkem je 

eXtrémní trojrozhovor s  eXtrémními běžci, jednoho eXtrémního zá-

vodu, který proběhl 19.  září  2015 a  nese název Beskydská sedmička. 

Tohoto klání se letos účastnili i tři borci z Horní Bečvy a Kněhyň. Start 

závodu je v Třinci na náměstí, prvním vrcholem je Velký Javorový, trasa 

vede dále přes vrcholy Ropice, Travný, Lysá Hora, Smrk, Čertův Mlýn, 

Radhošť a Velký Javorník. Cíl závodu je ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Alan Vaněk (Horní Bečva) bojoval v kategorii Hobby a se svým parťá-

kem Janem Zámostným obsadili úžasné 1. místo ve své kategorii do 

40 let. Před tímto nádherným výkonem nezbývá než smeknout. Vašek 

Pavlica (Horní Bečva) spolu s Danem Divínem (Kněhyně) běželi v kate-

gorii Sport a skvělé sedmé místo, dokládá, že i v malých Beskydských 

dědinkách se najdou velcí borci.

Do 6. ročníku eXtrémního závodu Adidas - Continental Beskydská sedmič-

ka se registrovalo 3 043 závodníků. K akreditaci do Frýdlantu nad Ostravicí se 

jich dostavilo 2 798, což je téměř stejný počet jako v loňském roce. Byli mezi 

nimi i zástupci ze Slovenska, Polska, Německa, Irska a Belgie. Závod letos ab-

solvoval také nevidomý závodník se svým vodičem. Trasa závodníků katego-

rie sport měřila 95 kilometrů, kategorie hobby měla trasu dlouhou 86 kilo-

metrů. Na přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd měli závodníci časový 

limit 30 hodin.

Alan Vaněk a Jan Zámostný překonali trasu dlouhou 86km za neuvěřitel-

ných 10 hod. 46 min. a 42 sekund.

12 hod. 49 min. a 47 sekund je čas, který potřebovali na zdolání sedmi bes-

kydských vrcholů v délce 95 km Vašek Pavlica a Dan Divín.

Nejprve necháme promluvit vítěze.

Alane, co pro tebe znamená Beskydská sedmička?

A kolikrát si se jí zúčastnil?

Beskydská sedmička je má srdeční záležitost, protože se jde přes všechny 

hlavní vrcholy našich překrásných Beskyd. Zatím jsem šel všech šest ročníků.

Pokusíš se popsat pocity, se kterými člověk dojde do cíle?

Když scházíš z posledního kopce, bolí tě už každý krok, ale čím blíž si k cíli, tím 

přichází euforie a radost, že jsi to dal. Letos to bylo tím silnější, protože v tako-

vý výsledek jsme ani nedoufali a rodina mě v cíli skvěle přivítala.

Jak ses na závod připravoval? Nějaký speciální trik?

Trénuji téměř po celý rok, kratší úseky uběhnout za nejrychlejší čas. Oblíbená 

trasa je po modré na Martiňák a přes Mečůvku zpět. Nebo Zavadilka, Skalíko-

va louka, Radegast, Čertův mlýn, Martiňák a domů. A Trik? Chodím několikrát 

za sebou sjezdovku nahoru a běžím dolů :-). Trénuji tím kolena a kotníky.

Přišla během závodu nějaká krize? Kdy? A jak si se jí zbavil?

Už z druhého vrcholu Ropice mě začaly chytat křeče, což jsem tak brzo neče-

kal, ale po třetím magnéziu křeče ustaly, pak už to šlo. Ke konci už síly dochá-

zely, ale skvělý parťák Honza mě podržel a došli jsme šťastně do cíle.

Co jídlo a pití během závodu? Předpokládám, že řízek

mezi dvěma chleby a nakládaný okurek není to pravé ořechové.

Můžeš prozradit svůj recept, na co běžíš?

Základ je se před B7 dobře najíst, muže to být a byl to řízek. Během závodu 

však jím pouze na občerstvovačkách ovoce a  konzumuji energetické gely. 

Důležité je průběžně doplňovat tekutiny, což u mě byl ionťák a čaj s medem 

a citrónem.

Plánuješ účast příští rok? A jaký je tvůj cíl?

Samozřejmě. Jelikož budeme startovat v kategorii Sport, dali jsme si za cíl dojít 

pod 14 hodin.

A nyní rozdílné odpovědi na stejné otázky týmu Caballo blanco team 

Horní Bečva alias Vašek Pavlica a Daniel Divín.

Vašku, Dane, co pro vás znamená Beskydská sedmička?

A kolikrát ste se jí zúčastnili?

Vašek: B7 pro mě znamená výzvu uběhnout tak extrémní závod pod 15 hodin. 

Závod jsem absolvoval celkem pětkrát.

Dan: B7 pro mě znamená, si zjistit jak na tom fyzicky jsem každý rok a hlavně 

to je výborná zkouška psychiky. Navíc se to jde na „domácí“ půdě, to se mi 

taky líbí. Šel jsem jí po čtvrté.

Pokusíte se popsat pocity, se kterými člověk dojde do cíle?

Vašek: Nejdřív obrovská úleva, že už nikam nemusíš a super pocit, že se čas 

každý rok lepší.

Dan: Pocity se těžko popisují, to se musí zažít :-), ale je to směs euforie a rado-

sti, že to člověk zvládnul. V cíli nic nebolí, to se dostaví až posléze a od pasu 

dolů bolí úplně všechno :-)

Jak jste se na závod připravovali? Nějaký speciální trik?

Vašek: Trénink dvakrát týdně, hlavně v kopcích, což není v okolí Horní Bečvy 

vůbec žádný problém.

Dan: Nijak zvlášť speciálně. Na takový závod se člověk musí udržovat průběž-

ně celý rok. V posledním měsíci před závodem jsem si dal každý týden nějaký 

delší běh 40-50 km, aby si nohy přivykly. Hlavně běh z kopce dolů, to je u B7 

obzvlášť důležité.

Přišla během závodu nějaká krize? Kdy? A jak jste se jí zbavili?

Vašek: Krize přišla spánková, cca ve 3h ráno, při stoupání na Lysou, člověk si 

musí srovnat v hlavě a uvědomit si, proč je tam a jestli chce do cíle tak se vy-

spí až potom. Po sebepřemlouvání to zatím vždycky vyšlo. Pak křeče ke konci 

závodu.

Dan: Vyloženě velkou krizi jsem neměl, už své tělo znám, tak jdu tak, abych se 

jí vyvaroval. Ale všeobecně od Lysé Hory dál je to jedna velká krize až do cíle :-)

Co jídlo a pití během závodu? Předpokládám, že řízek

mezi dvěma chleby a nakládaný okurek není to pravé ořechové.

Můžete prozradit svůj recept, na co běžíte?

Vašek: Závod nabízí 7 celkem bohatě zásobených občerstvovacích stanic, kde 

se ale zastavujeme jen krátce na doplnění tekutin a něco málo ovoce. Jinak 

mám sebou Snickers, Margotky, hroznový cukr a nesmí chybět slaný sýr Jádel. 

Mojí tradiční specialitou, je dát si před závodem tři rohlíky s máslem a vyso-

činou :-)

Dan: Jídlo je velice individuální záležitost, každý by měl jíst, na co má chuť. 

Já osobně jsem měl pár hodin před startem vydatnou ovesnou kaši a během 

závodu to už jsou jen sladkosti, ovoce a spousta pití. A jako specialitu, musím 

mít na Pustevnách ten vzpomínaný velký řízek s dvěma chleby a okurkem :-). 

Ale pokud vím, praktikuju to jen já :-)

Plánujete účast i příští rok? A jaký je váš cíl?

Vašek: Pokud zdraví dovolí, tak určitě. A pokud bude i parťák, protože je to zá-

vod dvojic, ve kterém si musíte sednout jak fyzicky tak hlavně osobně. Člověk 

vždy tajně doufá v lepší čas, ale cíl je dojít.

Dan: Pokud se mi podaří sehnat tak kvalitního partnera, jak jsem měl letos, 

určitě další ročník nevynechám.

A mě nezbývá, než všem třem borcům pogratulovat a popřát jim ještě mnoho 

takových úspěchů.

Ogaři, edem tak dalej.

Více o eXtrémním závodu na www.beskydskasedmicka.cz
| T B |

NA SLOVÍČKO

13. ROČNÍK ZÁVODU 
PĚT BESKYDSKÝCH 
VRCHOLŮ

Motto:
Zážitek nemusí být příjemný, hlavně aby byl velmi silný.

Termín konání akce: 9. - 11. 10. 2015

Místo konání akce (základna):  

Základní škola T. G. Masaryka Horní Bečva
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Všem říjnovým oslavencům 

i všem manželským párům 

přejeme do dalších let hodně lásky,

životní pohody a především pevné zdraví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto: 

„Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.
L. N. Tolstoj

Blahopřání
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka V A Ň K O V Á

Božena P R O R O K O V Á

Marta O N D R U C H O V Á

Josef O N D R U C H

Josef M U Ž N Ý

MUDr. Karel J A N Í K

Anežka N Ě M C O V Á

Ludvík B O B E K

Božena F Á R K O V Á

Vzpomínka

Dne 11. října 2015 oslaví 

své osmdesáté páté narozeniny 

náš tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc                  

pan Josef M U Ž N Ý  

Čas pravidelně rok k roku přidává, 

jen vzpomínky krásné nám nechává.

Legrace, úsměv na tváři ať ti neschází.

Do dalších let štěstí, lásku od svých nejbližších, 

spokojenost, ale hlavně pevné zdravíčko 

srdečně přeje Jana s rodinou. 

K životnímu jubileu Ti přeji 

náruč plnou květů a blahopřání na tisíc, 

vždyť co je štěstí v lidském věku, 

to je zdraví a nic víc.

Ať radost a štěstí Tě provází, 

zdravíčko ať ti neschází.

Ať se všechna radost zruší ať zavládne

pokoj v duši. Co bolelo ať se zhojí.

Co těšilo ať se zdvojí, šťastný úsměv na tváři, 

ať Ti nikdy neschází. 

Dne 11. října 2015 oslaví 80. narozeniny

pan Josef O N D R U C H  

Spoustu optimismu a dobré nálady přeje manželka Zdeňka, 

syn a dcery s rodinami, vnuci, vnučky a pravnuci.

V neznámý svět jste odešla spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád. 

Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 27. října 2015 vzpomeneme 

třinácté výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky

paní Miroslavy S A M E Š O V É

S láskou vzpomínají Maruška, 

Karel, Pavel, Petr, Sonička s rodinami 

a všichni, co Vás, maminko, měli rádi.

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal. 

Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází, nejtěžší však poslední, 

když zpátky nepřichází.

Dne 28. října 2015 

by se náš bratr, strýc a švagr

pan Josef  F I D R I C H

dožil šedesáti let. 

S láskou vzpomínají a nezapomenou 

bratr Antonín s rodinou, sestry Marie 

a Anežka s rodinami a sestra Dana.

Zlatou svatbu, padesát let společného života, 

oslaví dva manželské páry:

Zdeněk a Marie H O L Č Á K O V I

Josef a Marta V A N Í Č K O V I

Smaragdovou svatbu, padesát pět let manželství, oslaví manželé

František a Jindřiška C H O V A N C O V I

a šedesát společných let, diamantovou svatbu, oslaví manželé

Josef a Anna M A L I N O V I

Dne 9. října 2015 oslaví zlatou svatbu 

– padesát let společného života naši rodiče 

Marie a Zdeněk H O L Č Á K O V I

50 let spolu - to je něco!

Za tu dobu změnilo se kdeco…

Ale na vaší lásce nic.

Přejeme vám těch let ještě víc.

Dcery Alena, Blažena a syn Zdeněk s rodinami.
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Čas plyne jako voda, 

jenom smutek a vzpomínky zůstávají.

Dne 28. října 2015 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí

pana Josefa H AT L A P AT K Y

S láskou vzpomíná 

přítelkyně Jiřa Krumpochová.

Motto: 

„Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.“

Marcus Tullius Cicero

 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

 8.10. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, tři zetě 

a duše v očistci

 9.10. 7.30  za zemřelé Arnošta a Anežku Kubáňovy a Barboru 

Malinovou

10.10. 7.30 za zemřelé Adélu, Františka a Jana Kysučanovy

11.10. 10.00  za zemřelého syna Miroslava Janíčka, otce, šest strýců 

a duše v očistci

12.10. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

13.10. 7.30 na úmysl dárce

14.10. 7.30 na dobrý úmysl

15.10. 7.30 za zemřelé příbuzné

16.10. 7.30 za zemřelé sourozence a zemřelou rodinu

17.10. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, 

Janu Závorkovou, syna Josefa, rodiče a duše v očistci

18.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy, 

sourozence a rodiče z obou stran

19.10. 7.30  za zemřelého manžela Ludvíka Vetyšku, rodiče 

a zemřelou rodinu

20.10. 7.30 za duše v očistci

21.10. 7.30 na úmysl dárce

22.10. 7.30  za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy, 

zetě Bruna Vašíčka a oboje rodiče

23.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku, rodiče, 

sourozence, syna, snachu, zetě a dva vnuky

24.10. 7.30  za zemřelou Lenku Bilovou, švagra Jaroslava a rodiče 

z obou stran

25.10. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a živou rodinu

26.10. 7.30 na dobrý úmysl

27.10. 7.30 za zemřelé prarodiče

28.10. 7.30  za zemřelého Stanislava Chovance, sourozence 

a rodiče

29.10. 7.30 na jistý úmysl

30.10. 7.30  za zemřelou rodinu Krumpochovu, syna Františka 

Maléře, Aloise Krafta

31.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 1.11. 10.00  za zemřelou Františku Vaníčkovou k nedožitým 

devadesátinám, manžela a celou zemřelou rodinu

 2.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, manželku Růženu, 

otce Karla a duše v očistci

 3.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.11. 7.30  za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy, jejich rodiče 

a sourozence

 5.11. 7.30 za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu

 6.11. 7.30  za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy, syna, snachu 

a živou a zemřelou rodinu

 7.11. 7.30 za zemřelého syna René Vaňka a duše v očistci

 8.11. 10.00  za zemřelého Oldřicha Chovance, rodiče Chovancovy, 

Holčákovy, sestry Jindřišku a Stázku

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

ŘÍJEN 2015



Hornobečvanský ZPRAVODAJ říjen 2015   / 5 /

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. 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:  30.10, 27.11., 18.12. 2015

Obec Horní Bečva vyhlašuje:

,,Veřejnou soutěž 

na vytvoření Loga a Logotypu 

Obce Horní Bečva“

Obec Horní Bečva vyhlašuje veřejnou 

dvoukolovou neanonymní soutěž na vytvoření Loga 

a Logotypu Obce Horní Bečva.

Cílem vyhlášené soutěže je vytvořit logo a logotyp obce 

s nezaměnitelnou podobou, se kterou 

se budou moci občané ztotožnit.

Logo a Logotyp by mělo charakterizovat Horní Bečvu 

jako zajímavou a krásnou obec ležící v Beskydech, 

která je významná a pozoruhodná 

svou minulostí i současností. 

Heraldický znak Obce Horní Bečva 

samozřejmě zůstane součástí formální 

komunikace města jako instituce a bude užíván 

přednostně k reprezentativním účelům.

,,Podrobné informace k probíhající soutěži 

spolu s přihláškou naleznete 

na Úřední desce Obecního úřadu Horní Bečva 

a internetových stránkách obce Horní Bečva.“

Placení komunálního odpadu 
– splatnost 30. září 2015.

Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky 

rekreačních chat a objektů sloužících k individuální 

rekreaci, kteří ještě nezaplatili místní poplatek 

za komunální odpad, ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. 

o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky 

obce Horní Bečva č. 01/2012 dle stanovené splatnosti 

do 30.9., aby neodkladně uhradili tento poplatek 

následujícím způsobem:

· poštovní poukázkou

· v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

· převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné
u rekrekračních chat 21337 + číslo evidenční

Klub důchodců Horní Bečva 

a Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.org, 

www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

Látky (minimálně 1m2, 

prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 

- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

– ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech:
13., 14., 15. a 16. října 2015

v čase: 8:30 – 11:00, 14:00 – 16:00 hodin
v prostorách u Místní knihovny v H. Bečvě.

Věci doneste, prosím, zabalené do igelitových pytlů 

či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc, Klub důchodců Horní Bečva
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Včíl vám povykládám cosi o pasení krav, cosi o fojtoch a cosi o zbojní-

koch. Jak sem byl tak pětiletý ogárek slůžil sem na fojtství u Dorňáků. Pásl 

sem krávy a voly a trávil při nich celé dny aj noci. Dorňáková nebyla nijak 

dobrého srdca a tož sem musel spávať ve chlévě, jak ten volek. Nekteré 

noci už byly dosť chladné a čím bližej sem byl kravčiska, tým mně bylo 

větší teplo. A obživa? No eště horší. Dorňáčka mně dycky naložila vřelej 

kaše a hyp do chléva, pustila kravky aj volky a já? Tož mohl sem si vybrať, 

jestli sa najím, nebo hypko skočím ven a pochytám dobytek eště ve dvo-

ře. Jak sem sa vrátil kaša už samozřejmo nebyla.

Jednů sem už ale měl taký hlad a tak mně v břůšku žgáralo, že sem ne-

chál volky utécť a co najrychlejší sem sa dosytnosti najed. Po večeři mně 

nezbylo nic jiného, než jíť ty voly hledať. Tož co, pravil sem si, nenadělám 

ničeho. Chodil sem, pískal sem jak o dušu, hlasisko vyřvané a voli nikde. 

Pravil sem si, že šli jisto jistě kolem potoka, jak dycky. Šel sem horů furt 

vyšej a vyšej až sem došel navrch na Jezerné. Vyšel sem z húšťa a uviděl 

vatru vyšší než já sám. Kolem ohňa seděli chlapiska jak hory a nad ohněm 

sa pěkně otáčal napíchnutý vůl. Nožiska mňa bolely až u hlavy a tož sem 

v sobě posbíral všecku odvahu, co sem měl a narychtoval sem si to rovnů 

k chlapom. Jak ňa uviděli, ztichli a ze mňa tichým hlaském vypadlo: „Dob-

rý večer, vinšuju, neviděli ste tu voly?“ Eště včíl sa divím, že mňa rovnú ne-

zapleštili. „Neviděli“ pravil mně jeden chlap. Dvě chlapiska vstali od ohňa 

a odvlékli mňa kůsek dalej. To už sem začal počítať, že je to můj konec. 

Ostatní sa radili a rokovali u ohňa. Edem sém slýšel „Tož ty trůbo zabíť ho 

nemóžem, dajme ho do sudu, pošlem ho potokem dolů, ať si osud vybere 

co s ogarem udělá“ Jak pravil, tak sa aj stalo.

Zavřeli mňa do sudu a poslali tú račů do údolí. Už sem sa pelcoval do 

hlaviska, do řiti, do nožisek, celý sem býl domlácený jak zboží při dožín-

kách. Naráz žbluňk a já sem cítil edem jak sa ně sud plní vodů. „Tož toto 

už je fakt můj konec. Trůbo kdybys nebyl nenažraný, tož si mohl teďkaj 

ležeť pěkně v chlévě u babuše“ to sem si v tu moju poslední chvílu pravíl.

Včíl sa ozvaly rány a naráz mně slunéčko zaškéřilo do očí. Hajný Holčák, 

nebo též strýc Domina mňa vysvobodili. Žuchnul sem totiž rovnů do ple-

sa pro krávy a strýcovi zvědavosť nedovolila sud nechať edem tak.

Edem nevím, kerý z  nás byl věcej překvapený. Jak sem moh, všecko 

sem mu povykládal a vyložil a pak už edem vím, že sa strýc vydali s četní-

ky na Jezerné k temu místu, kde sem sa potkal se zbojníky.

Nenašli nikého, edem kosti od vola.                                                            | T B |

Edem chlapci vesele, dajte pozor na sebe,

aby vás portáši nezebrali a potem do Brna nezadali.

JAK PORTÁŠI STAVINOHA A MALINA CHYTALI ANTŮŠKA

V Lipníku žil před mnoha lety nejaký Antůšek, pravilo sa mu Antůšek 

z Libosvár, nebo sa narodil na libosvárském mlýně. Ten Antůšek si v měs-

tě kůpil domek a  stal sa náčelníkem zbojníků, co rabovali nejčastější 

na Valašsku.

V Lipníku bydlel v tem čase lajtnant, komandant od portášů. Pan vrch-

ní ho prosil, aby poslal portáše, ať Antůška chytí. Žádný si s  ním nevě-

děl rady. Poslali aj do Olomůca pro vojáky, ale milý zbojník sa jim edem 

vysmíval. Tož lajtnant obeslal Stavinohu a Malinu.

Když ti přišli do Lipníka, pan vrchní sa divil, že sů edem dva. „Jak vy 

chcete teho zbůjníka svázať? Nevíte, že má u  sebja dycky dosť silných 

chlapů?“ „Pane vrchní,“ řekl Stavinoha „my to zkusíme sami. Víte-li my sa 

ani čerta nebojíme.“

V kanceláři nechali zbraně a vzali sebů edem provaz a valašky. Vrchní 

poručil, aby šli za ním, a na který dům on klepne hůlčičků, aby tam vešli 

a Antůška svázali. Tož dobře. Stavinoha zostal u dveří, Malina vešel do jiz-

by a dal pozdravení. Dělal sa, že je hrbatý. Na rameně nesl měch a opíral 

sa o valašku. U dlůhého stola v  jizbě sedělo nekolik chlapů a každý sil-

ný jak medvěd. Mezi nimi aj Antůšek, mračil sa a dlůhým nožem si řezal 

tabák. Ohlédl sa přes rameno a praví: „Co chceš“? Malina pokorně povídá. 

„Idu kůpiť, poníženě prosím kaše.“

Antůšek si v Lipníku zrychtoval obchod, prodával obilí a kaše. Tak jeho 

banda za ním mohla nerušeně chodívať, jakože kupujů. A v tem to přišlo!

Než sa kdo nadál, portáš Malina mrsknul Antůška za týl valašků. Zakřikl 

až sa chalupa otřásla – a milý Antůšek ležel na zemi svázaný na podlaze. 

Vtem Stavinoha kopnul do dveří, že vyletěly z pantů, napřáhnul sekyru 

a zařval: „Hlavu důle, kdo sa hne!“

Než sa chlapi vzpamatovali, Antůšek už byl venku a vedli ho svázaného 

na zámek. Tam ho přivázali na vůz, šest vojáků ho obstůpilo a už ho vezli 

k Přerovu a dál na Špilberk do Brna.

Ale pod Pavlovicámi roztrhnul Antůšek provazy a chcél utécť. Vojáci sa 

báli, že mu jeho kamarádi přídů na pomoc, a radši sa vrátili zpátky do Lip-

níka. Stavinoha a Malina zatým statečně popíjali v hospodě. Pan vrchní 

jich ale honem nechal zavolať a ptal sa jich:

„Antůšek sa příčí a nechce s vojáky jet. Co kdybyste ho vy zavezli do Brna?“

„Ba aj do pekla bysme ho zavezli“.

„A sami?“ ptá sa vrchní.

„Tož pravda, sami“ pravili oba.

Vyšli na dvůr, vrchní a páni z kanceláře sa dívali z okna. Stavinoha za-

řval pěkně od pluc: „Odvažte ho!“ Všeci sa báli, co včíl Antůšek provede. 

Ale když ho odvázali, Stavinoha k němu přistůpil, poklepkal mu obuškem 

na čelo a zahučel na něho: „Jak sa hneš, hneď ťa zapléštím. A včíl marš!“

Milý Antůšek šel před nimi ticho jak baránek, šel k Přerovu a do Kojetí-

na, až na brněnský Špilberk.

STAŘÍČEK POVJEDALI NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

V KASTROLI TETKY HANČI

KONTRABÁŠ
200g pohanky, 300g zemňáků, 200g klobásy (nebo uzeného), 

50g sádla, 3 stružky česneku, 1 cibule, pepř, majoránka, sůl.

V osolené vodě uvaříme zvlášť na kostky nakrájené zemňáky a zvlášť 

pohanku. Najemno nakrájenou cibuli a klobásky pokrájené na kolečka 

oprančíme na sádle a přidáme rozmačkaný česnek. Přidáme pepř a ma-

joránku. Zemňáky můžeme, ale nemusíme rozmačkat. Všechny přísady 

promícháme, podle chuti dosolíme a ve vymaštěném pekáčku zapeče-

me. Podáváme s kysaným zelím. Dobrů chuť!                                                                                                                    
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Opět se hlásí škola. Prázdniny uběhly velice rychle, začal nový školní 

rok. Žáci si během prázdnin odpočinuli, nabrali nové síly a nyní se mohou 

pilně věnovat učení. Žáci první třídy i žáci šesté třídy z Prostřední Bečvy 

naši školu teprve poznávají, jiní naopak školní prostředí důvěrně znají.

Před žáky deváté třídy a jejich rodiči stojí těžký úkol vybrat si vhodnou 

střední školu nebo učební obor.

Chtěla bych vás seznámit s rozdělením tříd, počtem žáků a rozdělením 

funkcí na naší základní škole. V naší škole se nyní učí v jedenácti třídách 

228 žáků, z toho na prvním stupni v šesti třídách 120 žáků a na druhém 

stupni v pěti třídách 108 žáků.

Třída Počet žáků Třídní učitelI

I.  ................................................... 19 ............................ Mgr. Zuzana Valová

II.A................................................ 16 ............................ Mgr. Marie Děcká

II. B ............................................... 16 ............................ Mgr. Petra Farníková

III. ................................................. 23 ............................ Mgr. Petra Blinková

IV. ................................................. 29 ............................ Mgr. Drahomíra Vojkůvková

V. .................................................. 17 ............................ Mgr. Dana Polášková

VI. ................................................. 18 ............................ Mgr. Marcela Hodaňová

VII. ................................................ 28 ............................ Mgr. Jitka Bordovská

VIII. A ........................................... 17 ............................ Mgr. Dita Gužíková

VIII. B ........................................... 16 ............................ Mgr. Markéta Fárková

IX. ................................................. 29 ............................ Mgr. Andrea Hanasová

Dále ve škole učí Mgr. Silva Vašková, Mgr. Dagmar Benková a Ing. Ivan 

Lukačovič. I v letošním roce u nás pracují tři asistentky pedagoga: Denisa 

Bumbalová, Jana Kolaříková a Soňa Závorková.

Ředitel školy ................................................................ Mgr. Jan Děcký

Zástupce ředitele školy............................................. Mgr. Daniela Křištofová

Výchovný poradce .................................................... Mgr. Zbyněk Kocurek

Vychovatelky školních družin ................................ Ludmila Šimčíková

........................................................................................ Vlasta Blinková

Ekonomka a administrativní pracovnice  ........... Dana Žitníková

O údržbu a čistotu tříd se stará školník Radek Španihel a čtyři uklízečky. 

Vedoucí školní jídelny je Zuzana Krumpolcová a  jídlo denně připravuje 

kolektiv čtyř kuchařek.

V  letošním roce budou na naší škole pracovat tyto kroužky: sborový 

zpěv, stolní tenis, sportovní gymnastika, valašský, lyžování, keramický, 

odbíjená, pohybové hry a taneční (Dance Rebels).

Na naší škole působí také odloučené pracoviště ZUŠ z  Rožnova pod 

Radhoštěm. Vyučuje se tu hra na zobcovou fl étnu, akordeon, keyboard 

a  dechové žesťové nástroje. O  mladé hudebníky se stará šest vyučují-

cích – Josef Blinka, Jiří Blinka, Lilian Relovská, Rostislav Slovák, Petra Chro-

mická a Michal Fojtů.

Součástí školy je také mateřská škola, v níž je ve dvou třídách 56 dětí.

Vedoucí učitelkou je Radka Bolcková, dále zde pracují učitelky Deni-

sa Hrušková, Eva Stloukalová (zástup za DiS Janu Kurkovou) a Ing. Jana 

Buroňová (zástup za Danu Říhovou). O  jídlo se stará vedoucí školní 

kuchyně Ladislava Třeštíková a  jedna kuchařka, úklid má na starosti 

jedna uklízečka.

Všem žákům a učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2015/2016.

Mgr. Silva Vašková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Běh za zdravím – 26. ročník
Žáci ZŠ Horní Bečva se v pátek 11. 9. 2015 zúčastnili „Běhu za zdra-

vím“, který se konal v  rožnovském parku. Přespolní běh byl připraven 

pro různé věkové kategorie, od těch nejmladších, předškolních, až po 

kategorii 8. a 9. tříd. Naši žáci měli zastoupení ve všech věkových kate-

goriích a musím podotknout, že jsme si nevedli vůbec špatně a ve velké 

konkurenci jsme obsadili přední místa.

Mezi nejlépe umístěné v kategorii 2. a 3. tříd se umístila Vanessa Valo-

vá, která získala bronzovou medaili. V kategorii 4. a 5. tříd vybojovala zla-

tou medaili Zuzka Podešvová a Adam Lejska ve stejné kategorii chlapců 

dosáhl na bronzovou medaili.

Žáci druhého stupně získali také medaile, ale k tomu ještě i 4. a 5. mís-

ta, což svědčí o obrovské bojovnosti a vyrovnanosti s  těmi nejlepšími. 

V kategorii chlapců 6. a 7. tříd získal Pavel Kubáň stříbrnou medaili, Ema-

nuel Vala bronzovou medaili a David Křenek byl čtvrtý. V téže kategorii 

dívek vybojovala Radka Žitníková krásné 4. místo a Aneta Mikudová byla 

pátá. V kategorii nejstaršího žactva 8. a 9. tříd si doběhla pro bronzovou 

medaili Karolína Kubáňová a u kluků doběhl Pavel Juroška po vyčerpá-

vajícím fi niši na 4. příčce.

Na závěr musím všem žákům poděkovat za obrovskou bojovnost, kte-

rou předvedli a už se těším na okresní kolo v přespolním běhu, který se 

poběží začátkem října ve Valašském Meziříčí.
Mgr. Zbyněk Kocurek
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Setkání u Stromu míru

a přednáška svámího Gadžánanda
Dne 20. září 2015 proběhlo u Stromu míru za velké účasti již páté se-

tkání na počest dne míru OSN, který připadá na 21. 9.

Nedílnou součástí každoročních oslav je vystoupení dechové hudby 

Horňané vedené kapelníkem Josefem Blinkou, která jako každoročně

vítala přicházející účastníky.

Velice pěkné vystoupení mělo pěvecké sdružení Skřivani při ZŠ TGM 

vedené paní učitelkou Ditou Gužíkovou za hudebního doprovodu pana 

Blinky. Děti i s paní učitelkou obdržely sladkou odměnu.

Následovaly slavnostní projevy pana místostarosty Josefa Blinky 

a svámího Gadžánanda, kteří zdůraznili nesmírný význam míru pro šťast-

ný život na naší krásné planetě Zemi. Na výzvu svámího Gadžánanda 

nastala minuta ticha s vysíláním myšlenek míru do celého vesmíru.

Za doprovodu dechovky si účastníci zazpívali státní hymnu. Pak svámí 

Gadžánand zahrál a zazpíval mantru míru společně s dalšími účastníky.

Na závěr Bhadjan band Ostrava zahrál opakovaně píseň: „Pane míru, 

dávám ti svoji sílu, ať láska vzroste a zloba ustane, mír světu mír“, kterou 

spontánně zazpívali všichni přítomní.

Následovalo pozvání přítomných na přednášku Karma a osud v obřadní 

síni obecního úřadu, který byl naplněn k prasknutí.

Tříhodinová přednáška inspirovala účastníky tak, že všichni povstali 

a mohutným potleskem se rozloučili se svámím Gadžánandem.

Poté byli všichni pozváni na bohaté pohoštění v  zasedací místnosti 

obecního úřadu.

V pondělí 21. 9. 2015 došlo ke krátkému setkání pana starosty Bc. Rudol-

fa Bernáta se svámím Gadžánandem u Stromu míru v příjemné atmosféře 

viz. foto.
Foto: Miroslav Meca a Lukáš Konečný

Text: Karel Ondruch

UDÁLO SE …
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI  PODZIM 2015
Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

9 Horní Bečva Střítež 04.10.  NE 15:00

10 Lužná Horní Bečva 11.10.  NE 14:30

11 Horní Bečva Semetín 18.10.  NE 14:00

12 Choryně A Horní Bečva 25.10.  NE 14:00

 IV. TŘÍDA MUŽI  PODZIM 2015
9 Střítež B Horní Bečva 04.10.  NE 15:00

10 Horní Bečva Študlov 10.10.  SO 14:30

11 Velká Lhota Horní Bečva 18.10.  NE 14:00

12 Horní Bečva Choryně B 24.10.  SO 14:00

13 Halenkov B Horní Bečva 31.10.  SO 13:30

 OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKY  SK. C  PODZIM 2015
9 Zubří Horní Bečva 04.10.  NE 12:30

1 Horní Bečva Zašová 10.10.  SO 10:00

2 Dolní Bečva Horní Bečva    

3 Horní Bečva Vigantice 24.10.  SO 10:00

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. ŽÁKŮ  SK. A  PODZIM 2015
9 Horní Bečva Luhačovice 04.10.  NE 11:15

10 Nedašov Horní Bečva 11.10.  NE 11:15

11 Horní Bečva Vsetín B 18.10.  NE 11:15

1 Vlachovice Horní Bečva 24.10.  SO 11:15

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ  SK. A  PODZIM 2015
9 Horní Bečva Luhačovice 04.10.  NE 09:30

10 Nedašov Horní Bečva 11.10.  NE 09:30

11 Horní Bečva Vsetín B 18.10.  NE 09:30

1 Vlachovice Horní Bečva 24.10.  SO 09:30

 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN  SK. A  PODZIM 2015
9 Český Tešín Horní Bečva 04.10.  NE 15:30

10 Horní Bečva Štramberk 11.10.  NE 10:00

11 Rožnov p. Radh. Horní Bečva 18.10.  NE 14:30

1 Horní Bečva Orlová 25.10.  NE 10:00

Společnost ESPO s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm,

výrobce elektromotorů,

přijme nové zaměstnance:

Pracovníci vkládání

a zapojování vinutí elektromotorů

Požadujeme:
manuální zručnost, spolehlivost

Montážní dělníci elektromotorů

Požadujeme:
vzdělání v oboru elektro, manuální zručnost

Nabízíme:
Dlouhodobou práci ve stabilní společnosti, 

závodní stravování, dovolenou navíc a další benefi ty. 

Nástup možný ihned. 

Mzda bude stanovena na základě zkušeností uchazeče.

Nabídky zasílejte na adresu:

ESPO s.r.o., Dopravní 283, 75661 Rožnov p/R.

telefonujte na tel. č. 571842411 

nebo mobil: 724118258

pište na e-mailovou adresu: 

mzabenska@esporoznov.cz, 

webové stránky: www.ewhof.de

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC

INZERCE

PozvánkaPozvánka  
na výstavuna výstavu
Zahrádkáři a důchodci Horní Bečvy 

srdečně zvou občany na

Výstavu ovoce, zeleniny, aranžmá 

suchých květin a ručních prací,

která se koná ve velkém sále mototestu Bečvan 

ve dnech 31. října a 1. listopadu 2015 

(sobota a neděle) od 9.00 do 16.00 hodin. 

Současně bychom Vás rádi požádali o příspěvky 

k výstavě ručních prací. Pokud doma tvoříte zajímavé 

a hezké věci, můžete je ukázat i našim návštěvníkům. 

Přihlaste se na tel. čísle 605 214 717 u paní Pospíšilové, 

předsedkyně klubu seniorů. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

ZO ČZS Horní Bečva, Klub důchodců Horní Bečva
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INZERCE

PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ 
TECHNIKY

Štípačka dřeva 

Scheppach HL 1500

Benzínový 

zahradní drtič 

PROMA MZD-13/2

tel.: 
+042 737 579 378

Pro nový hotel Endemit Boutique Hotel & Spa 
(bývalé rekreační středisko Hit),

35 pokojů, umístěný v nádherné krajině Beskyd, v obci Horní Bečva, 

hledáme členy týmu na níže uvedené pozice: 
Nabízíme:

· smlouvu na dobu neurčitou 

· perspektivní zaměstnání v pěkném a příjemném prostředí nového hotelu 

· odpovídající mzdové a osobní ohodnocení ve spojení s hospodařením 

a fi remní zaměstnanecké výhody 

· kariérní růst v rámci úspěšné, dynamické společnosti 

· školení, tréninky a další vzdělávání 

· stravování přímo v hotelu

Nástup: prosinec 2015

Pozice: recepční, servírka/číšník, kuchařka/kuchař, pokojská, 

pomocná síla do kuchyně, masérka/masér, kosmetička

Požadujeme:

vyučení v oboru, praxe na obdobné pozici výhodou

zkušenost z hotelového provozu vítána 

spolehlivost, samostatnost, loajalita

příjemné vystupováni, fl exibilita

dobré komunikační schopnosti

jazyková vybavenost (recepce, restaurace)

pečlivost, smysl pro detail

Těšíme se na Váš životopis. 

E-Mail: info@endemithotel.cz

Kontaktní osoba: Martina Görlich Gottschling, ředitelka hotelu
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NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC

Hotel Na Dolině 
v Trojanovicích na úpatí Radhoště je vyhledávaným místem 

pro odpočinek, sport a výbornou kuchyni. 
Velmi dbáme na budování kolektivu a přátelských vztahů 

uvnitř podniku například tím, že pořádáme tenisové turnaje 
nebo společné dovolené hrazené zaměstnavatelem 

(Slovensko, Maďarsko, Monako). 

V současnosti rozšiřujeme náš pracovní tým 
a přijmeme:

Obsluhující personál hotelové restaurace
 na hlavní pracovní poměr.

Nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí stylového valašského hotelu

• Práci v mladém a přátelském kolektivu
• Osobní a profesní rozvoj (hrazené profesní kurzy v rámci ČR)

• Odpovídající ohodnocení
• Možnost ubytování dojíždějících

• Tenisový program pro zaměstnance
• Zvýhodněné zaměstnanecké stravování během směny

Požadujeme:
• Smysl pro pořádek

• Příjemné a přátelské vystupování
• Chuť a ochotu učit se novým věcem

• Aktivní přístup a zájem
• Svědomitost a zodpovědnost

• Znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ/NJ/RJ)
• Základní znalost práce s PC

• Bezúhonnost

Práce dlouhý/krátký týden. Nástup možný ihned.

Zájemci nechť zasílají svůj životopis 
na adresu info@nadoline.cz. 

Pro případné dotazy je k dispozici tel. +420602735548.

ZÁKLADY TENISU PRO VAŠE DÍTĚ
• zábavnou, hravou formou pro děti ve věku 5-7 let

• 2x týdně ve Frenštátě p.R.
• cena 600 Kč/měsíc
 • začínáme v říjnu

tel.: 602 735 549

POZVÁNKA

Přijďte za námi do Bečvánku! 
Otevíráme ve středu 7. října 2015.

Rády se seznámíme i s novými maminkami, 

takže pozvěte své kamarádky, které o nás ještě neví. 

Těšíme se na Vás a na Vaše děti!

Bečvánek Beskydy pořádá

podzimní / zimní

Úterý 20. října 2015
od14:00 příjem zboží 

Středa 21. října 2015 
8:00-17:00 příjem + prodej

Čtvrtek 22. října 2015 
8:00-17:00 prodej

Pátek 23. října 2015 
8:00-16:00 prodej zboží   16:00-18:00 výdej zboží

Přineste: Oblečení vhodné k dalšímu prodeji (nepoškozené, 

čisté, moderní), lyže + vybavení, boty, autosedačky atd.

Oblečení do velikosti 92 max. 20 kusů.

Věci k prodeji označte cenou, velikostí a na štítku 

nechte volné místo na přidělené číslo.

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 10 Kč.
Nad 500 Kč poplatek 15 Kč.
Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 10 KčKčKč...
Nad 500 Kč poplatek 15 Kč.

Více na: www.becvanekbeskydy.cz

Pozor změna!

Tentokrát proběhne Bazárek 

v restauraci Staré časy 

v centru obce Horní Bečva.
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Zveme vás na představení Proutník pod pantofl em, vstupné je 50,- Kč 
a předprodej vstupenek je od 1. října 2015 v Místní knihovně na Horní Bečvě.
Jak dopadne proutník, který svou milenku podvádí s budoucí manželkou 
a svou budoucí manželku podvádí s milenkou? No to si přejte vidět! 

Šanci máte v sobotu 17. října 2015 v kinosále na Horní Bečvě, 
kde se hra Proutník pod pantofl em od 17.00 hodin hraje v podání Divadelního souboru Hrachovec.
V této hře se sice řeší téma nevěry a lži a z jeviště to jiskří erotikou, ale mnohem víc 
jde o konverzační humor a bláznivé situace. Možná je toho na někoho až moc, 
ale určitě se aspoň trochu, možná hodně zasmějete…


