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Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Při nepříznivém počasí se kulturní program přesune do Kulturního domu.

ZVEME VÁS NA HORNOBEČVANSKÉ

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO

STROMU
v sobotu 5. prosince 2015 

Od 14 hod. prodej občerstvení 
a vánočního zboží

Od 15 hod. kulturní program: 
� 15.00 - 15.50 – Cimbálová muzika 

MEZŘÍČAN s tanečníky, 

JARÁŠEK – dětský folklórní soubor 
při ZŠ Horní Bečva

� 16.15 - 17:00 – Dechová hudba HORŇANÉ

� 17.10 - 17.30 – Ohňová show – skupina HISTERKY

� 17.30 - 18.00 – Pěvecký sbor SKŘIVANI

� 18.00 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

� VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
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Vážení spoluobčané, hornobečvané

rok se sešel s rokem a já bych rád všem svým spoluobčanům popřál šťast-

né, radostné, láskyplné, ve zdraví a míru prožité svátky vánoční.

Dovolte mi, abych v  této adventní době bilancování a  předvánočních 

příprav vyjádřil své poděkovaní všem, co přispěli svou prací a umem k roz-

voji naší obce. V prvé řadě musím poděkovat všem občanům obce, kteří se 

zasloužili o rozvoj naší obce, a to jak spoluprací s obcí, tak prací s mládeží, 

seniory či pouhou participací na rozvoji obce, na jejím zvelebování a spo-

lečenském životu. Děkuji rovněž zastupitelstvu obce, radě obce a  pracov-

níkům obecního úřadu. To, co se vykonalo, byť to byl pouze začátek, stálo 

množství námahy a něco málo peněz, ale mohu prohlásit, že to stálo za to. 

Nemohlo se za ten rok stihnout všechno a vyhovět všem. Mohu Vás ale ujis-

tit, že budu v plnění smysluplných námětů a požadavků občanů pokračovat 

a dbát o to, aby zde byla obec pro občany nikoli naopak. Nechci zde ovšem 

podrobně bilancovat, co se povedlo a co nás čeká v budoucím roce, o tom 

v některém z příštích Zpravodajů.

Rád bych se ale vrátil k blížícím se svátečním dnům a zdůraznil, že právě 

vánoční období přináší do všedních dnů, které jsou naplněny prací a  sta-

rostmi, možnost zastavení se a zamyšlení se nad našimi životy. Jsem proto 

rád, že i Vy chcete a budete moci část těchto svátečních dnů strávit v rodin-

ném kruhu se svými blízkými a společně vychutnávat pokoj a mír, které tyto 

svátky přináší. Nezapomeňme ani na ty, kteří již nejsou mezi námi. Věnujme 

jim u sváteční tabule krátkou vzpomínku, připomeňme si veselé okamžiky, 

které jsme s  nimi zažili. Vždyť to, že člověk nezapomíná na minulost, mu 

umožňuje vytvářet lepší budoucnost.

Vážení občané, přeji Vám šťastné a spokojené dny vánoční, dětem radost 

z dárků a spokojenost u vánočního stromečku.

Do nového roku přeji spokojenost, hodně štěstí a zdraví, vzájemné poro-

zumění a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Rudolf Bernát
Starosta obce Horní Bečva

VÁNOČNÍ SLOVO PANA STAROSTY

Vítám Tě na světě, děťátko milé, 

dnes ráda bych Ti dala do vínku,

veselé s tátou prožité chvíle

a láskyplnou maminku…

Narození děťátka je vždy mimořádnou udá-

lostí v  rodině, která přináší velkou radost, ale 

i povinnost a zodpovědnost.

Již druhé vítání občánků v  letošním roce se 

uskutečnilo v  neděli 15.  listopadu  2015, kdy 

do  obřadní místnosti Obecního úřadu Horní 

Bečva přišli rodiče se svými dětmi a  přivítáno 

tak bylo deset nejmladších občánků obce ze 

čtrnácti pozvaných, a  to čtyři holčičky a  šest 

chlapců, narozených v  období duben až 

září 2015.

Při obřadu, za účasti starosty, matrikářky 

a  předsedkyně SPOZ, se rodiče podepsali do 

pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své 

miminko dárky na památku.

Vítání nejmladších občánků bylo obohace-

no malým kulturním vystoupením dětí z  ma-

teřské školy, pod vedením paní učitelky Radky 

Bolckové a pěveckým vystoupením slečny Jany 

Poláchové s doprovodem učitele hudby panem 

Josefem Blinkou.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání. Pře-

jeme jim a  dětem hodně radosti, spokojenosti 

a hlavně pevné zdraví!

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografi e z vítání 

občánků.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Společná fotografi e, miminka zleva: Hana Chovančíková, Lukáš Kretek, Adam Malina, Patricie Jatiová, 

Zdeněk Kretek, Bára Chmelová, Filip Pavlica, Filip Křenek, František Maléř a Zlata Sváková.
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Manželé Marta a Josef  V A N Í Č K O V I 

oslavili dne 30. října 2015 zlatou svatbu – padesát let manželství.

5. listopadu 2015 oslavili šedesát let společného života, 

diamantovou svatbu 

manželé Pavel a Františka S O L A N Š T Í

Manželé Josef a Anna  M A L I N O V I 

oslavili 29. října 2015 šedesát let společného života,

 diamantovou svatbu.

Všem prosincovým oslavencům 

i stříbrnému manželskému páru 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.“
Lev Nikolajevič Tolstoj 

Blahopřání
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Miroslav  F Á R E K  Zdenka  M A L I N O V Á

Pavla  P R O R O K O V Á Anastazie  K U B Á Ň O V Á

Marie  Z Á V O R K O V Á Anežka  B L I N K O V Á

Zdenka  F O J T Á Š K O V Á RNDr. Jaroslav  P E C H A

Marie  C H O V A N C O V Á

Františka  B A R O Š O V Á

Antonín  B A M B U Š E K

Jiřina  M A L I N O V Á

Anežka  H O L Č Á K O V Á

Růžena  K U B Á Ň O V Á

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví manželé 

Vladimír a Iveta  O N D R U C H O V I

V říjnu a začátkem listopadu oslavily čtyři manželské páry 

významná jubilea svých společných životů 

– zlaté a diamantové svatby.

Manželé Zdeněk a Marie  H O L Č Á K O V I 

oslavili dne 9. října 2015 zlatou svatbu 

– padesát let manželství.
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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 21. prosince 2015 

vzpomínáme 15. výročí úmrtí 

pana Josefa K Ř I Š T O F A 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Eva, 

dcera Eva s rodinou, syn Josef s rodinou 

a sestra Anna s rodinou.

Dne 10. prosince 2015 si připomeneme 

nedožité 87. narozeniny a zároveň 

12. výročí úmrtí naší maminky a babičky

paní Boženy K U B Á Ň O V É 

S láskou vzpomínají syn Josef 

a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 4. ledna 2016 

vzpomeneme 8. výročí úmrtí

pana Karla P O L Á C H A 

S láskou a úctou děti Zdeňka, 

Eva, Milan s rodinami.

Vzpomínka

I když jsi na věčnost odešla spát, 

budeme Tě vždycky milovat. 

Usnula jsi navždy, zbyla jen vzpomínka 

v srdcích, jsi pro nás navždy 

nejdražší maminka.

Dne 2. listopadu 2015 by se dožila 

devadesáti let naše drahá maminka

paní Františka V A N Í Č K O V Á 

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Čas neúprosně letí, v srdci bolest 

zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 

domov prázdný zůstává.

Dne 8. prosince 2015 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava M A R T I N Á K A 

S láskou vzpomínají rodiče, 

sestra Alenka s rodinou, syn Jarek, 

družka Iveta a ostatní příbuzní.

Omlouváme se za chyby v textu vzpomínky 

a uveřejňujeme ji ve správném znění.

Dík za to, čím jsi nám v životě byla, 

za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 8. prosince 2015 vzpomeneme 

osmé smutné výročí úmrtí naší maminky

paní Anny P A V E L K O V É 

S láskou vzpomínají syn Josef s manželkou 

Růženou a bratr Josef s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

V neznámý svět odešel jsi spát, 

zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, 

za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl. 

Na krásná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života. 

Těžký je bez Tebe každičký den, 

vzpomínky a cestička k hřbitovu nám zůstaly jen.

Dne 10. prosince 2015 vzpomeneme 

2 smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

můj drahý manžel, tatínek, syn, bratr, švagr a strýc 

pan Stanislav M I K E Š

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Marcela, synové Michal a Stanislav, 

rodiče Mikešovi a Štekbauerovi, švagr Milan s rodinou, 

švagrová Šárka s rodinou, kmotra Miladka 

a ostatní příbuzenstvo, 

ti kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Život je poznání, loučení, vzpomínání…

Dne 1. ledna 2016 vzpomeneme dvacáté smutné výročí úmrtí

paní  Vlasty VÁ L K O V É

a dne 31. října 2015 jsme si připomněli dvacáté šesté výročí úmrtí

pana Josefa VÁ L K A

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

PROSINEC 2015

Motto: 

„Kdo věří, není nikdy sám - ani v životě, ani ve smrti.“

Benedikt XVI.

 1.12. 7.30 na úmysl dárce

 2.12.      7.30 za zemřelou rodinu

 3.12. 7.30  za zemřelé rodiče Káňovy, syny Josefa a Zdenka, 

snachu Martu a zetě Karla

 4.12. 7.30  za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy, 

bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

 5.12. 7.30  za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy, 

sourozence a rodiče z obou stran

 6.12. 10.00  za zemřelé Františka, Adélu a Jana Kysučanovy 

a duše v očistci

 7.12. 7.30 na úmysl dárce

 8.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 9.12. 7.30 za zemřelého Petra Konvičku, sourozence a rodiče

10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doležalovy a duše v očistci

11.12. 7.30  za zemřelé Františku a Michala Bernátkovy, 

syna Emila a snachu Marii

12.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, 

osm dětí a vnuka Václava

13.12. 10.00 za zemřelé rodiče Martinákovy, dva syny a snachu

14.12. 7.30 na jistý úmysl 

15.12. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

16.12. 7.30 na úmysl dárce

17.12. 7.30 za všechny duše v očistci

18.12. 7.30  za zemřelé Metoděje a Marii Solanské, dva syny 

a dva zetě

19.12. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Anežku Mládenkovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

20.12. 10.00  za zemřelou Ludmilu Křenkovou,  rodiče z obou stran 

a duše v očistci

21.12. 7.30  za zemřelé Jana a Františku Vaníčkovy, dvě dcery, 

zetě a duše v očistci

22.12. 7.30 na úmysl dárce

23.12. 7.30 za živou a zemřelou rodinu

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

25.12. 8.00  za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy, 

rodiče z obou strana duše v očistci

  10.00 za zemřelé Jana a Jiřinu Machýčkovy

26.12. 8.00  za zemřelé Marii a Jiřího Křenkovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

26.12. 10.00  za zemřelého syna Jiřího Petřeka, otce Jana 

a staříčky z obou stran

27.12. 10.00  za zemřelého Miroslava Janíčka k nedožitým 

narozeninám a celou rodinu

28.12. 7.30  za zemřelou Karolínu Krištofovou, 

manžela Františka, děti a zetě

29.12. 7.30  za zemřelou Dagmar Mašlárovou, rodinu Koláčkovu 

a Horutovu

30.12. 7.30  za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy, 

Jana a Anežku Bártkovy, Josefa a Anežku Fiuráškovy 

a Antonína Juříčka

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

dvě vnučky Janu a Jiřinu, celou zemřelou rodinu 

a duše v očistci

 1. 1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela, syna 

a rodiče z obou stran

INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

V prosinci neproběhne 
svoz tříděného odpadu! 

Bude až v pátek 8. ledna 2016.

UPOZORNĚNÍ 

Ve dnech 23. až 31. prosince bude Místní knihovna 

zavřená – čerpání řádné dovolené. 

Otevřeme opět 4. ledna 2016 v 8.00 hodin. 

Přeji všem čtenářům, návštěvníkům knihovny 

a všem občanům obce Horní Bečva 

příjemné prožití vánočních svátků, 

rodinnou pohodu a do nového roku 2016 

hodně osobních i pracovních úspěchů, 

lásky a především zdraví.                        

Marcela Školová, knihovnice

UZÁVĚRKA 

LEDNOVÉHO ZPRAVODAJE 

Upozorňujeme, že lednové číslo zpravodaje 

bude mít uzávěrku již 18. 12. 2015!!!

Své příspěvky tedy prosím odevzdejte do tohoto data. 

Můžete tak učinit osobně, nebo přes e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz, knihovna@hornibecva.cz

Děkuje tým zpravodaje
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Daniel se sám představil jako jednadvacetiletý kluk z  Horní Bečvy. 

V osmi letech se s maminkou odstěhovali do Karviné, kde strávili dva-

náct let. Po dokončení školy v Ostravě se vrátil zpět na Horní Bečvu. Ne-

vím, jestli mu to skromnost nedovolila, ale já bych ještě doplnila jeho 

představení o pár řádků. Daniel je také mladý, bezesporu talentovaný 

zpěvák, umělec, úspěšný účastník Superstar a v neposlední řadě milov-

ník bojového umění.

Jak jste se dostal ke zpěvu? Hrálo tam roli vaše studium?

A byl to pro Vás vždy jasný směr?

Vystudoval jsem střední uměleckou školu v Ostravě, obor umělecká malba. 

Zpěvu se aktivně věnuji asi tři roky a nikdy jsem nepočítal s tím, že mne ně-

kdy bude živit. Táta mi od malička zpíval a hrál na klavír a kytaru, takže pozadí 

tam bylo.

Samozřejmě nemohu nezmínit Superstar. Přihlásil jste se sám?

A kdo vás nejvíce podporoval? Splnil jste si svůj sen?

K  vyplnění přihlášky mne přemluvil děda, který mi byl největší oporou.

Původně jsem jít nechtěl. Nevěřil jsem, že na to mám, ale pak jsem si řekl: 

„Proč ne?“ Mým snem vždy bylo být v životě šťastný. To se mi před časem 

splnilo, proto si teď můžu naplno užívat bonusy :)

Jaká je atmosféra v tak mediálně známé soutěži?

Atmosféra na mne osobně působila fajn. Slabším povahám bych nedopo-

ručil. Zpívali jsme v  těžce snesitelných podmínkách. Někteří na zkouškách 

omdlévali. Bylo se třeba naučit songy v co možná nejkratším čase a tak, aby 

nevypadnul text, nebo nevyšel falešný tón. Rekord bylo 8 hodin na píseň. 

Jinak to byla úžasná zkušenost :)

Předpokládám, že Váš život se účinkováním v Superstar změnil

a ještě určitě změní. Prozradíte čtenářům v čem je nyní jiný a jaké je 

vaše přání budoucnosti?

Změnil se mi značně časový rozvrh a věci si musím plánovat měsíce dopředu. 

Také teď méně spím, jelikož se snažím skloubit tvorbu vlastních písniček, ke 

kterým se natáčí i klipy s vystoupeními a focením. Ke spoustě věcí se v tomto 

roce nemám šanci dostat, takže mám v podstatě předem naplánovaný rok 

2016. Jinak jsem stále ten obyčejný kluk z vesnice, který teď jen dělá, co ho 

baví :)

Jaký žánr je vám nejbližší a jakou píseň nejraději zpíváte?

Je-li nějaká, která vám vždy zvedne náladu, sem s ní.

Teď ujíždím na alternativní bluesové hudbě. Také mne baví Soul, folk a Indie 

rock. Pokud nejsou písničky moje, nejraději zpívám emotivní skladby, které 

se mě nějak dotýkají. Písní je víc, ale spíše poslouchám. Oblíbená v tomhle 

období je Higgs Boson Blues - Nick Cave.

Kromě zpěvu se ještě věnujete bojovému umění, jehož název

Mixfi ght Dju-su & Kickboxing nezasvěceným moc neřekne.

Prozradíte něco bližšího? A jak jste se k těmto sportům dostal?

Jedná se o mix těch nejefektivnějších technik a disciplín dohromady. Snažím 

se být pokud možno co nejvíce univerzální. Jsou tam prvky z dju-su kung-fu, 

bojových systémů používaných speciálními složkami armády, gymnastika 

a speciální akrobacie, kickboxing, MMA, sebeobrany a ostatních. Nejdůleži-

tější složkou výcviku je mentální trénink, který mi pomohl i v běžném životě. 

Techniky meditace, zbavování mysli strachu, stresu. Použití 100% psychické-

ho nasazení v krizové situaci. K bojovému umění mne přivedl otec spolu se 

strýcem, ti byli mým vzorem. Od mistrovského stupně mne dělí jen kousíček. 

Snad se to podaří :)

K tomuto koníčku je asi třeba velká míra koncentrace. 

Kde jí získáváte?

Mentálním tréninkem. Je to také o letitých zkušenostech.

Robert Fulghum napsal, že by si měl člověk každý den něco zazpívat, 

něco namalovat, trochu se učit a trochu odpočívat. Tak zpívání asi 

splňujete, a jaký je zbytek vašeho běžného dne?

V současné době velmi pracovní. K delšímu odpočinku se nedostávám, ale 

jsem rád, že mohu konečně obohatit jak sám sebe, tak i ostatní, kteří mne 

sledují a rozhodli se vydat na tuhle složitou, ale nádhernou cestu se mnou.

| T B |

NA SLOVÍČKO SE ZPĚVÁKEM DANIELEM KŘÍŽKOU
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Štědrovečerní stůl na Valašsku
Už samotné stolování bylo důležitou součástí zvykoslovného řádu, 

sledujícího hospodářskou prosperitu, štěstí a zdraví rodiny po celý ná-

sledující rok. Stůl obecně v lidové víře požíval úcty podobné chrámovým 

oltářům. Ještě před padesáti lety se staří lidé v okolí Radhoště při slav-

nostních hostinách v období nástupu jarního novoročí modlili ke stolu, 

přesněji ve smyslu stolu hojnosti, přičemž se s prosbami o milosrdenství 

pamatovalo na mrtvé předky a živé příbuzné.

Štědrovečerní stůl se chystal většinou až pozdě odpoledne. Na vět-

ších usedlostech se často k sobě přitáhly stoly dva, gazdovský a chasský, 

aby mohli povečeřet spolu. Jejich trnože se opletly kovovými řetězy a 

uzamkly na zámek. Symbolický magický kruh pak ochraňoval hospodář-

ství před negativními jevy. V příštím roce se usedlostem vyhnuly živelné 

katastrofy, čarodějnice, zloději zde nic neukradli, stáda ovcí nenapadala 

divá zvěř, vlkom sa zamkly paštěky, nikdo z rodiny nezemřel. Při štědro-

večerní večeři se využívalo také magie tvrdého železa. Všichni stolovníci, 

kteří si během večeře opřeli o řetěz své nohy, měli je pak celý rok tvrdé 

jako to železo, tj. nebolely je. Zároveň sepětí jednotlivých ohnívek utvr-

zovalo rodinnou soudržnost a vztahy.

Hospodářský úspěch se zajišťoval obilným věncem z posledních doží-

nek, který se položil doprostřed stolu. Na Rožnovsku se místo věnců na 

holý stůl pod stolůvku rozprostřel nejdříve snopek nevymláceného obi-

lí. Do středu se postavil vzrostlý rozmarýn, nebo jiná zelená rostlina na 

znamení biblického stromu života. Po pravé straně ležel nenačatý pecen 

čerstvého chleba, na něm nůž, po levé se po hrstečkách, v slaměnce či 

plátěném ubrousku, položilo vše, co se v hospodářství urodilo. Nechy-

bělo ani pár mincí, aby se domu držely i nadále. Zajímavostí například 

hrozenkovského stolu byla i slanina, kterou se po případných krádežích 

v okolí mastily zvony, aby zlodějům zněly v uších a nedaly jim spát, do-

kud lup nevrátí.

Na Hutisku a Solanci si pamětníci vybavují mladší způsob stolování. 

Všechny druhy plodin pěstovaných v usedlosti, včetně vajec, se dávaly 

do mírky na obilí, nebo okřínu, které stávaly pod stolem. Tam pak cíleně 

směřovaly všechny zbytky od každého jídla, které hospodyně naservíro-

vala k večeři. Mimo to si hojnost úrody a plodnost dobytka hospodyně 

zajišťovaly zvláštním pokrmem, ščedračkou, kdy svařily dohromady tu-

řín, brambory, fazole, sušené hrušky a jablka, při večeři nechaly každého 

stolovníka po lžíci ochutnat a zbytek opět odložily do nádoby pod sto-

lem - pro dobytek, pro kury a ptáčkom. Drůbeži se také na Štěpána na-

dělilo zrno z dožínkového věnce, či snopku obilí. Tylovští hospodáři pod 

stůl přidali ráf (obruč z kola) a štěpánské zrní sypali do něj, aby slepice 

dobře nesly a nezanášely.

K osvětlení sloužila tentokráte místo světidel na stole postavená lo-

jová svíce, jejímž zapálením se pak zapalovala samotná večeře. Se za-

žehnutím světla se pak čekalo. až se na obloze objevila první hvězda. 

Teprve ta rušila zábobonku (pověru), že který dům rozsvítí jako první, ten 

vyhoří, nebo v něm někdo zemře. Strach ze smrti přikoval také všechny 

stolovníky v průběhu večeře ke stolu. Od něj mohla vstávat pouze hos-

podyně a nosit jednotlivá jídla.
| T B |

Blížil sa čas Vánoc a tož sa na domajšku všecko pucovalo, a stařenka 

nevěděla kde spěšej skočiť. Hneď gruntovala, hnedkaj pekla, hnedkaj 

odskočila do chléva, hnedkaj k děckom. Staříček dycky pravil: „Mysim už 

zasej budú Vánoce, roba léce jak mucha v lanterni.“

Ale nemyslite si, toto dopuštění nebylo edem u nás doma. Všeci sú-

sedi by vám pravili stejně. Kromě jedného, teho nejaké Vánoce a svátky 

netrápily, nebo možná že trápily, ale zasej jináč. Pravilo sa mu hlupkavý 

Janek a bydlel kúsek od našej dřevěničky. Nebyl zlý, edem sa kdesi stalo, 

že všeckých pět pohromadě neměl. Chodíval dycky bosky, zima nezima, 

břačka, nebřačka, blato, neblato. Nožiska měl zespodku už tak tvrdé, jak 

podrážky ze škrpálú. A jaký vám byl přeukrutně bažný, mysím sem eště 

nikdy takého bažného ogara neviděl.

Tož na svátky mu to všecko pasovalo najvjec. Roby vypékaly, chystaly 

a klohnily doblba. A tak Janek bez bot lozil edem po besedách a dycky 

čehosi dobrého do papuly dostal.

Jednú, to bylo tehdy, jak zasej stařenka létala, sem sa zebral a šel sem 

chvílu provětrať hlavisko. Když sem sa vracal uviděl sem najprvej naše 

ogary kůsek před našim stavením a potem aj hlupkavého Janka. Teho 

roka bylo tolik sněha, že bylo těžko viděť přes zámetě. Zastavil sem sa 

a chvílu sem jich pozoroval. Ne-

trvalo dlúho a  Janek začal pod-

skakovať jak mladý cap a  ogaři 

sa edem posmívali. Šikovno ho 

ale zdržovali dalej. Jak byl totiž 

chodník uzučký bosý Janek ne-

měl sa jak vyhnúť ogařiskom, 

kteří naschvál mlátili hubámi 

jedno přes druhé. Naráz sa Janek 

ztratil v zámeti a pelášil si to rov-

nú do světnice. Tož ogaři sa zdá-

lo, že sa poválajú smíchy. Rozešel 

sem sa aji já a když sem došel až 

do kuchyně, Janek seděl u  špo-

herta, nohy navrch a  skučél. 

Chvílu bylo od něho pokoj, ale 

jak sa zahřál hnedkaj zmerčil, že 

stařenka má napečené vdolky na svátky. Robě to bylo hnedkaj jasné, 

ale též měla mysím šprýmařskú a tož sa dělala hlúpá a Jankovi ne a ne 

nabídňúť kúsek teho pečeného zlata. A jemu zasej bylo blbé řécť si na-

přímo. Tož sme eště chvílu povykládali a poprobírali co je kde nového. 

No ja, ale vdolky furt nikde. Janek byl už tak bažný, že dycky čuchnul jak 

sůsedovo psisko, naprázdno polknúl, vzdychnúl a halaštovali sme dalej. 

Toto trvalo hodný čas a jak už došla Jankovi trpělivosť na krajíček posta-

vil sa, došél před zrcadlo ručisky sa chytnul za skřaně a pravil stařence: „ 

Ty Máňo nezdá sa ti že sem nejaký bídný? Tož řekni, že sem bídný.“ Rob-

ka eště zadržela smích v sobě a pravila: „Jane si bídný, mysím ti ukrojím 

kúsek hruščáku.“

Tož sláva! Aj tehdy sa Janek dočkál hostiny.
| T B |

STAŘÍČEK POVJEDALI

ten vánoční čas



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 8 /   prosinec 2015

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

O drakoch
Draků bývalo v kraji kolem Radhoště k vidění mnoho. Dva byli ve sluji 

na Pustevnách, další dva v pověstném Karlovském jezeře ve Velkých Kar-

lovicích. V nitru hory Radhoště naopak jeden drak strážil na lávce přes 

podzemní potok ukryté poklady. Lidé je nazývali čmoch. Jeho křídla 

bývala ze samých stříbrných šupin a na hlavě mohl mít zlatou korunu. 

S oblibou se vyhříval na slunci, a když usnul, svým mohutným ocasem 

stále pohyboval sem a tam.

Mezi lidmi se vyprávělo, že takový drak vyroste z  jedovatého hada, 

kterého po sedm let neuvidí lidské oko. Zpočátku je to jen malý drak, bez 

křídel a noh. S dalšími léty mu však narostou nohy a křídla a místo jedné 

hlavy může mít tři, někdy i devět.

Běžní lidé se draků velmi báli. Byly to bytosti strašlivé, samý jed a oheň. 

Pískot a řev, který obrovský drak vydával, byl slyšet na míle daleko. K se-

tkání s  lidmi však moc nedocházelo a draci tak lidem na Valašsku moc 

neškodili. Vylákat ze sluje je prý dokázal jen černokněžník svými kouzel-

nými formulemi a drak byl tak očarován, že býval krotký jako beránek.

Zbojník a čmoch
Zbojník Gargulák co ty všecky kotáry a hory od Hostýna k Radhošťu 

a až do Pálskej znal, byl jednúc na Gigulce na Javorníku. Tož naráz za-

sléchl milého čmocha v Obřanách pískať, ale Gargulák skok dolů ze skály 

a točíc valaškú letí na Humenec, popod Čerňavu, do řeky a hore do Ob-

řan. A tam vidí, nedaleko jezera obřanského draka na jedli spať a tak při 

tem pískal, že div gargulák neohluchnul.

Slunéčko už pálilo a zlatá koruna na čmochově hlavisku až tak jiskrámi 

sršala. Břuch měl nadutý, když celého jelena zhltnul a  křídla mu ticho 

ležely na zemi.

Ale Gargulák nic sa nerozmýšlel, zaťal mu valašku hluboko do boka, až 

ta jedovatá krev na kolik sáhú stříkala. Čmoch sa naráz vzchopil, zamával 

křídly a vznesl sa nad Obřany a řval až hrůza. Tož potom sa pustil k Napa-

jedlům. Kudy letěl všude po něm krvavá stopa na zem dopadla. Tam padl 

jak měch zemňákú, až sa zem otřásla.

Napajedelský pán zrovna nahlédal oknem ze svojeho zámku, tož 

hnedkaj tam poslal služebníky, aby sa podívali co sa tam stalo. Ale ti sa 

dlúho oščádali až nebylo zbytí a museli jíť. Se strachem přišli až k drako-

vi. Vytáhli mu valašku z boku, korunu z hlavy uťali a donesli pánovi.

Za nejaký čas chytli portáši ubohého zbojníka Garguláka a  vedli ho 

rovnú do Napajedel k  zámeckému pánovi. Ten ho bez milosti odsúdil 

k smrti.

„Ojojoj! Milý Pane,“ povídá Gargulák „Já mám chlapsků srsť, smrti sa 

nebojím, ale šak byste mňa neodsúdili, gdybych vám pověděl, že valaš-

ka, kterú máte zavěšenú toť na stěně, je moja.“

„A tož to ty si zabil teho draka, který nás tu rok co rok trávil a v našich 

stádách škody páchal?“ ptal sa pán.

„Tož věru já!“

„Ty si Gargulo plachý chlapík. Víš ty co, nechaj zbojstvo a buďs u mňa 

až do smrti“

„Tož buďsi, ode dneška budu vašim pacholkem“

Pohádka z knihy: Lenka a Daniel Drápalovi – Černé hodinky

DRAK - Valašský kroužek

Ema Fárková, 4. třída

DRAK - Valašský kroužek

Max Fárek, 2. třída
DRAK - Valašský kroužek

Linda Pavelková, 3. třída
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UDÁLO SE …

Je něco nového v mateřské škole?
                 … mnoho nového:

Především přišli v  září místo současných prvňáčků noví „maláčci“, je 

jich mnoho a bylo také dost slziček, ale ty už téměř nevídáme. Jsme v pl-

ném počtu, tedy dvakrát 28 dětí. V plném počtu však nemáme paní uči-

telky, místo dvou dlouhodobě nemocných (Dana Říhová a Jana Kurková, 

Dis.) nastoupily dvě paní učitelky studující dálkově VŠ – Eva Stloukalová 

a Ing. Jana Buroňová. Od září se k nám natrvalo vrátila p. uč. Denisa Hruš-

ková a jako vedoucí MŠ pracuje Radka Bolcková.

Obrovskou novinkou je nový, teplý a barevný kabát školky, vyměně-

ná okna, nadstřešené zrekonstruované vstupy s  moderním zábradlím, 

bezpečnostní systém vstupu do budovy a  jeho osvětlení. Za vše, co 

náš zřizovatel na budově i zahradě nechal zrekonstruovat a vybudovat 

(ať z dotací či rozpočtu obce), jsme velmi vděčni a užíváme si to. Také 

jsme se všichni zasloužili o pěkné, čisté první září. Věřte, že úklid celé MŠ 

byl letos velmi náročný a zdál se nekonečný, ale zvládli jsme jej vlastními 

silami.

Máme za sebou první tři měsíce školního roku. Pro děti každý den 

připravujeme bohatou nabídku her a  činností a  kromě toho jsme se 

například už podívali na tři divadelní představení (O LIŠKÁCH – v září, 

KYKYRYKÝ – v říjnu, ČERT A PRINCEZNA – v  listopadu). Zúčastnili jsme 

se tří výtvarných soutěží „BARVY PODZIMU“, „DŮM, KDE CHCI BYDLET“ 

a „PODMOŘSKÝ SVĚT“. Za účast v poslední jmenované jsme od jejího or-

ganizátora, POHÁDKOVÝCH LÁZNÍ, obdrželi dva volné vstupy, které jsme 

již uplatnili a celá školka si 20. 10. a 12. 11. zadováděla v zábavním centru 

(ROŽNOVSKÝ PIVOVAR). Můžeme rodičům, prarodičům vřele doporučit 

jako tip na dovádění dětí hlavně při nepříznivém počasí.

Máme za sebou dvě úspěšná vystoupení na veřejnosti – první u příle-

žitosti Prvního zvonění – 1. září a druhé při Vítání občánků – 15. listopa-

du. Obě vystoupení připravila s dětmi Radka Bolcková.

V září jsme se účastnili v rožnovském parku Běhu za zdravím, pořádalo 

SVČ Rožnov p. R., které nám také nabídlo kurzy IN-LINE bruslení. Tato 

novinka se nám i dětem velmi zalíbila, že jsme již domluveni i na příští 

šk. rok. Přihlášené děti se na hřišti šk. zahrady učily v šesti lekcích jezdit 

na bruslích s kolečky. Odměnou jim byla při poslední lekci projížďka cyk-

lostezkou, diplom i pocit, že zvládli zase něco nového. Takovéto aktivity 

dětem velmi posilují jejich zdravé sebevědomí.

S  příchodem listopadu opět s  dětmi saunujeme v  naší fi nské sauně 

v MŠ. Děti dobře zvládají jak pobyt v prohřívárně, kde se teplota pohy-

buje kolem 80 – 90°C, tak v bazénku s vodou kolem 20°C. K uvědomění 

si zdravého životního stylu přispěla také beseda ZDRAVÁ PĚTKA plná 

povídání o  vitamínech v  ovoci a  zelenině a  jiných zdraví prospěšných 

potravinách, které dětem denně nabízíme v MŠ.

Další informace a fotografi e si můžete prohlédnout na web. stránkách 

naší ZŠ A MŠ.

 S očekáváním tajemně pohádkového prosince již proběhlo vánoční 

focení jako dárek pro nejbližší, připravujeme se na návštěvu sv. Mikulá-

še a jeho pomocníků, plánujeme předvánoční tvoření s rodiči a hlavně 

chceme být úplně všichni hodní, aby k nám přišel Ježíšek …



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 10 /   prosinec 2015

jejich blízcí. Jako poslední přednášející byl J.Valenta, soudní exekutor. 

V této oblasti nás seznámil, jak exekuci řešit, že lze navštívit bezplatné 

poradny Exekutorské komory ČR, čím se exekuční řízení řídí a jak probí-

há. Po každé přednášce následovala bohatá diskuze na konkrétní témata 

a otázky byly vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny. Dopoledne nám 

velmi příjemně uběhlo. Radní závěrem poděkovala všem seniorům, kte-

ří se sdružují ve svých organizacích a odpracovávají spoustu času jako 

dobrovolníci. Řekla, že ze zkušeností a vyrovnanosti seniorů čerpá a ob-

divuje aktivní stáří, kondici a samostatnost i ve vyšším věku. Při odchodu 

jsme obdrželi publikaci Určitě si poradíte, která nabízí praktické rady pro 

životní situace, kdy potřebujeme zdravotní a sociální služby.

Možná vás bude zajímat zpráva o sbírce šatstva a  jiných věcí do Di-

akonie Broumov, která se uskutečnila v  říjnu. Do sběrného místa bylo 

dopraveno či doneseno 95 pytlů a  24 krabic. Z  dosavadních sbírek to 

byl rekordní počet. Proto všem aktivně sbírajícím občanům děkujeme 

jménem Klubu důchodců, Obecního úřadu i Diakonie Broumov. Akce se 

bude opakovat i v jarním období. 

V Motorestu Bečvan proběhla ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2015 Výstava 

ovoce a  zeleniny, různých výrobků a  ručních prací, které pořádal Klub 

důchodců spolu se zahrádkáři. Návštěvníci výstavy vybírali vystavené 

odrůdy ovoce, které se jim nejvíce líbily. První místo získala odrůda ja-

blka Gala od R. Slížkové, 2. místo jablko Rubín od B. Vaníčka a rovněž od 

B. Vaníčka získalo i 3. místo za odrůdu hrušek General la Clark. V době vý-

stavy lidé z různých koutů republiky navštěvovali u příležitosti Památky 

zesnulých hroby svých blízkých. Překvapilo nás, že mnoho „přespolních“ 

se zastavilo i na naší výstavě. Že se líbila, dokazuje zápis jedné účastni-

ce výstavy. P. učitelka z Frýdku-Místku napsala: Super výstava. Jste moc 

šikovní, obdivuji vás. Samozřejmě nás písemný obdiv i osobní ústní po-

chvaly mnohých potěšily. Naopak zklamáním byl poměrně malý zájem 

z řad místních obyvatel.

10 členů našeho Klubu důchodců se zúčastnilo akce pro seniory Ro-

topedtours a Pěškotours. Od 1. – 31. října jsme si každý den zapisovali 

do tabulky, kolik jsme ušli pěšky nebo našlapali kilometrů na rotopedu. 

5. listopadu byla akce vyhodnocena, byly nám předány diplomy a malé 

dárečky. Obdrželi jsme diplom pro Klub seniorů Horní Bečva, kde účast-

níci této akce v říjnu ušli a našlapali dohromady 1 103 km a pomyslnou 

čarou překonali vzdálenost z Horní Bečvy do Lucemburska. A kdo se této 

akce zúčastnil? Byli to: Marta Svobodová, Marie Němcová, Růžena Něm-

cová, Jana Pospíšilová, Jitka Petřeková, Pavla Petřeková, Lydie Horutová, 

Dana Křenková, Jindřiška Macečková a Ladislav Němec. Akce probíhala 

v celé republice pod záštitou Nadace Taťány Kuchařové (www.krasapo-

moci.cz) a Národní sítě podpory zdraví (www.nspz.cz).

Ve druhé polovině roku turistický kroužek uskutečnil 6 výšlapů po 

krásných Beskydech, 7.  listopadu se několik našich členek zúčastnilo 

módní přehlídky – Elegantní móda dříve a dnes v hotelu Eroplán v Rož-

nově p/R. Současnou módu, ale i retro oděvy předváděly nejen profesi-

onální manekýnky, ale i členky Senior klubu Rožnov p/R. Akce se nám 

moc líbila.
Růžena a Marie Němcovy

Co nového v Klubu důchodců?
Dne 4. 11. proběhla v hotelu Moskva ve Zlíně závěrečná konference 

k projektu Senioři a  jejich bezpečí, které se zúčastnili Jana Pospíšilová, 

Josef Hatlapatka a  Růžena Němcová. Program byl pestrý a  zajímavý. 

Po zahájení krajské radní pro sociální oblast T. V. Nersesjan, vystoupila 

L. Javoříková z krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Po shlédnutí 

fi lmu Podvodný telefonát informovala přítomné o kriminálních skutcích 

spáchaných na seniorech v našem kraji. Po promítnutí fi lmu upozornila, 

že na telefonické nabídky máme okamžitě říci ne a hovor přerušit. Řek-

la, abychom si uvědomili, že zadarmo nám nikdo nic nedá. Představil se 

i  Z. Krul, zástupce České obchodní inspekce. Doporučil, že účinnou 

prevencí před zklamáním z předváděcích akcí šmejdů je vůbec se jich 

neúčastnit. Pokud i přes varování senioři nakupují, ať si před podpisem 

dokument pečlivě přečtou. Poradil, kam se obrátit při řešení spotřebitel-

ských sporů s prodávajícím. Velmi přínosné bylo vystoupení psycholož-

ky H. Paštěkové. Senioři jako oběti trestných činů – psychologické aspek-

ty jejich zranitelnosti byl název její přednášky. Hovořila z vlastní praxe 

o  některých velmi smutných příbězích seniorů, které mnohdy zavinili 

Dotace Zlínského kraje pro SDH
za rok 2015

Hasičskému sboru z  Horní Bečvy byla poskytnuta účelová dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 120.000,– Kč na výdaje na zabezpeče-

ní akceschopnosti jednotky SDH. Tato dotace byla použita hlavně na pla-

ty členům jednotky SDH za pohotovost a odměny za samotné výjezdy.

Další účelová neinvestiční dotace ve výši 5.000,– Kč, také z rozpočtu 

Zlínského kraje, byla poskytnuta na výdaje spojené s činností jednotky 

SDH  – byla použita na věcné vybavení a  odbornou přípravu jednotky 

SDH.

Obec Horní Bečva jako zřizovatel obdržela v roce 2015 od pojišťoven 

cca 110.000,– Kč za zásahy jednotky SDH při dopravních nehodách. Jed-

notka SDH byla vždy vyslána operačním střediskem Zlín a spolupraco-

vala s  policií ČR a  záchrannou zdravotní službou. Veškeré zásahy jsou 

zdokumentovány.

Zájezd do Marlenky
17. listopadu výbor Klubu důchodců Horní Bečva uspořádal autobu-

sový zájezd, kterého se zúčastnili kromě důchodců i ostatní zájemci z řad 

občanů. Dopoledne se uskutečnila exkurze do Marlenky Frýdek-Místek, 

kde nás hlavní manager seznámil s  historií výroby medových dortů 

a  dalších výrobků, shlédli jsme zajímavý fi lm, byla pro nás připravena 

ochutnávka několika druhů výrobků a  výborná káva. Potom nás prů-

vodce zavedl do výrobních hal, kde jsme si prohlédli hlavní pec a dal-

ší příslušenství, viděli jsme, jak se jednotlivé druhy dobrůtek vyrábějí. 

Za zvýhodněné ceny jsme si mohli zakoupit široký sortiment jejich vý-

robků, což jsme samozřejmě využili. Exkurze byla velmi zajímavá a všem 

se líbila.

Odpoledne jsme zavítali do Ostravy, kde dalším cílem našeho zájez-

du byla návštěva obchodního a  společenského centra Fórum  – Nová 

Karolína, kde jsme si prohlédli toto velké obchodní centrum a nakoupili 

i vánoční dárky, občerstvili se a v podvečer jsme se vraceli domů. Zájezd 

se všem líbil a budeme se těšit na další podobné akce Klubu důchodců 

Horní Bečva. 
Marie Němcová

UDÁLO SE …
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ÚSPĚCH DANIELA ŠVARDALY

Daniel Švardala (žák 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie) studující na 

SPŠ Hranice se zúčastnil odborné praxe na Maltě. Jednalo se o projekt 

Erasmus + mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je fi -

nancován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahranič-

ní spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro každého 

žáka z  naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi. Všechny 

náklady (doprava, ubytování, stravování) byly fi nancovány z  grantu 

a žáci dostali navíc ještě fi nanční příspěvek na doplnění stravy a místní 

dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic 

do Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi v za-

hraničí a tento grant škola získala i na další školní rok.

Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a Faro) a na 

Maltě. Konkrétně se jednalo o:

1.  Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř. agentura 

Language solution zaměstnala v reálných fi rmách dle zaměření 

oboru a zajistila jim ubytování v hostitelských rodinách. 

(2. 5. – 16. 5. 2015 – 11 žáků, 

a 3 čerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015).

2.  Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) 

– žáci ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovali potraviny 

(3. 5. – 16. 5. 2015 – 4 žáci).

3.  Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi 

pro žáky oboru PO na místních hasičských stanicích v Olhau a Faru 

(4 žáci, 30. 5. – 20. 6. 2015)

4.  Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus 

zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů naší školy. 

(10 žáků, 12. 9. – 26. 9. 2015). Chemici z CH4 Daniel Švardala 

a Magdaléna Lančová pracovali v lékárnách Browns Pharmacy. 

Daniel v provozovně na St Joseph High Street 706, Hamrun. 

Asistovali u distribuce, doplňování zboží a při prodeji výrobků 

zákazníkům. O víkendu žáci navštívili ostrov Gozo, Comino 

a absolvovali poznávací jízdu po Maltě

Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, po-

znali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.

Autorka článku: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu

Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nerepre-

zentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, 

jež jsou jejich obsahem.

Křest knihy „O lidech v Beskydech“
V sobotu 21.  listopadu 2015 za účasti 168 příznivců a spolupracovní-

ků proběhl v Čeladné křest krásné knihy z valašského prostředí „O lidech 

v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I.“

Oblast Beskyd je bohatá na stovky osudů velice zajímavých lidí, zrovna 

tak oplývá řadou památek a přírodních zajímavostí, které jsou málo zná-

mé. Kniha má úctyhodných 496 stran. Ona římská jednička v názvu značí, 

že v  listopadu 2016 vyjde její druhý díl, neboť by se do té první neveš-

ly všechny příhody ze života těch, kteří zde v minulosti byli jakousi „solí 

země“. Knihy jsou formátu A4, mají tvrdé desky, objevné texty, nádherný 

fotografi cký obsah barevných i historických snímků na křídovém papíře.

Pár slov autorů o knize:

Jestliže jsme označili tuto knihu názvem „O  lidech v  Beskydech“, byli 

jsme si vědomi toho, že je nad naše síly napsat nějaké pojednání o všech 

lidech v Beskydech. Jakkoli by si to většina z nich zasloužila. Čtenář se v ná-

sledujících textech seznámí se životními osudy desítek známých či méně 

známých osobností, které do historie naší oblasti nesporně patří. Avšak 

nejsou tyto osobnosti výhradně těmi, které bychom měli postavit na ja-

kýsi piedestal současné, dávné i nedávné historie Beskyd. Na něm by měli 

stát všichni.

Všichni? Ano. Rozhodně většina z  těch, kteří zde žili a pracovali. Kteří 

dokázali uživit v  těžkých podmínkách své rodiny a  svým dětem předat 

poselství předků. V čem tkví ono poselství? Ono vlastně není defi nováno. 

Je dáno jistotou, že jsme se mohli narodit, přežít a žít. Neboť jinak by zde 

nebyl nikdo, kdo by mohl tuto knihu číst.

Poctivě si přiznejme, že hrdiny doby jsou stovky bezejmenných pase-

kářů, učitelů, 8 kněží, rolníků, lesních dělníků a mnoha dalších jim podob-

ných, kteří dokázali udržet život v poměrně těžkých podmínkách našich 

hor. A v těžkých v podmínkách dob, v nichž žili. Jim je třeba vzdát hold, jim 

je třeba projevit úctu.

O několik stránek dále si přečtete část „Vzpomínek babičky Malé“. Vzpo-

míná velice výstižně na dobu prožitou pod Ondřejníkem, nedaleko Frýd-

lantu nad Ostravicí.

Pamatujete na kultovní fi lm „Sedm statečných?“ Za Charlesem Bronso-

nem v úloze Bernarda O’Reillyho přiběhne několik chlapců ve chvíli, kdy se 

vesničané rozhodli odstoupit od boje a najatých „sedm statečných“ musí 

z vesnice odejít. Jeden z chlapců prohlásí, že se za své otce stydí, jelikož 

jsou zbabělí a bojí se postavit tyranům s pistolí v ruce.

Bernardo mu jich dá pár na zadek a poté řekne:

„Tohle nesmíš říkat, protože vaši otcové nejsou zbabělí. Jsem já statečný, 

protože mám zbraň? Vaši tátové jsou mnohem statečnější, protože mají 

zodpovědnost. Za vás, za vaše bratry, matky, sestry. Tahle zodpovědnost 

je jako obrovský balvan, který váží tunu. Jeho tíha je pořád ohýbá, až je 

nakonec pohřbí hluboko v zemi. A jestli nevíte, proč to dělají, tak proto, 

že vás milují. Já jsem nikdy neměl takovou odvahu dřít na poli denně jako 

mezek, bez záruky, že bude úroda. To je statečnost!

Nikdy jsem se ničeho takového neodvážil a neodvážím.“

Historie Beskyd je plna stovek statečných lidí. Není v  lidských silách 

o všech z nich natočit fi lm. Proto jsme vydali tuto knihu.

Tituly, které vyšly: „Cestami lesními od Lysé až po Radhošť“ 

a „Osady a samoty Zadních hor v historii a v obrazech“.

Všechny tři knihy jsou k zakoupení v místní knihovně.
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V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Hodnocení podzimní sezóny 2015
Muži „A“

Jako každou sezónu, chtějí naši muži hrát o nejvyšší příčky v Okresním 

přeboru. Před sezónou se událo několik změn v kádru. Na půlroční hos-

tování odešli Martin Zetocha a Jakub Vašut. Kvůli zranění chyběla opora 

v  brance Tomáš Třeštík, kterému přejeme brzké uzdravení po plastice 

křížového vazu. Naopak se vrátil Tomáš Randa po zranění na hostování 

k nám.

Celkem do zápasů podzimní části zasáhlo 21 hráčů. Ve vyrovnané 

tabulce jsme na 7 místě s  22 body a  skórem 21:20. Cíle před sezónou 

byly vyšší, především 2 domácí výhry jsou málo z 5 zápasů. Naopak jsme 

pětkrát vyhráli venku z  osmi zápasů. Nejlepším střelcem týmu je jen 

se 4 góly Jan Koňařík za ním se seřadili Roučka Lukáš, Ondruch Martin, 

Bártek Ondřej se 3 góly.

V  brance nastupoval věkem ještě dorostenec Kryštof Jalůvka, který 

má svou kariéru ještě před sebou. Vedl si statečně a  určitě mu zkuše-

nosti ze zápasů pomůžou do další kariéry. Měl taky nejvíce tréninkových 

jednotek spolu s Tomášem Vaníčkem celkem 97% účast. V této statistice 

zmíním Tomáše Randu a  Martina Ondrucha ti měli 90% účast. Ostatní 

hráči se pohubují okolo 70%. Nejvíce odehraných minut v zápasech měl 

kapitán Pavel Roman, ten nechyběl ani minutu a Ondruch Martin, který 

odehrál o 20 min. méně.

Do zimní přestávky jdeme s odhodláním, že chceme skončit v koneč-

né tabulce mezi prvními třemi celky. Určitě nám k tomu pomůže záze-

mí, které máme možnost využívat k tréninkům, jako je hala a tréninkové 

hřiště. Věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit, protože budeme hrát na 

jaře celkem 8 zápasů v domácím prostředí.

Sestava podzimu podle odehraných minut: Jalůvka Kryštof, Dobeš 

Václav, Roman Pavel, Solanský Jakub, Opálka Dominik, Roučka Lukáš, 

Vaníček Tomáš, Randa Tomáš, Ondřej Bártek, Ondruch Martin, Koňařík 

Jan - Grenar Jakub.

Bečvanské Střely – Ženy v MSDŽ „A“
Druhá sezóna v Moravskoslezské divizi Žen je o něco výsledkově lepší 

než ta první. I když se nepodařilo naplnit dva cíle, které byly před sezó-

nou. A to uhrát 12 bodů na podzim a ne moc velké absence při zápasech.

Celkem holky odehrály 11 utkání, připsaly si 8 bodů za 2 výhry a 2 re-

mízy a 7x odešly poraženy. Celkové skóre 27:38 a 10 místo.

Během podzimní části se kádr vykrystalizoval do snad už poslední po-

doby. Rozrostl se i realizační tým o trenéra Miroslava Křištofa. Cíle před 

sezónou mohly být i vyšší, ale před sezónou nás opustila nadějná hráčka 

Eliška Skramuská a taky nastal problém po odstoupení Barbory Kohou-

tové na pozici gólmanky hned po prvním zápase. Nakonec se v brance 

vystřídaly Adéla Myslikovjanová, která je univerzální hráčka a je oporou 

týmu na všech postech a začínající Kristýna Červená. Celkem se do zápa-

sů zapojilo 17 hráček. Nejlepší střelkyní je Kateřina Jalůvková s 12 góly. 

Nejvíce odehraných minut z celkových 990 má Nikola Bernatská 978 mi-

nut. Tréninková účast holek byla velice vysoká okolo 80%.

Tréninky to je to hlavní co holky potřebují, protože mají potenciál hrát 

vyrovnané zápasy i s tradičními kluby proti kterým nastupovaly na pod-

zim a prohrály o pět a více gólů.

Proto nebudou zahálet ani přes zimu a 12. prosince je čeká halový tur-

naj v Rožnově za účasti i druholigových týmu. Na přelomu února a břez-

na se bude konat tradiční Karling cup v místní hale, kde se budou holky 

připravovat na jarní část, která začíná již 27. března zápasem v Orlové.

Holky stále uvítají nové tváře, které mají zájem o tento sport, který se 

v našem kraji velmi rozvíjí. 

Více info na webových stránkách www.becvanske-strely.wix.com
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Děkujeme všem našim příznivcům 

za účast a podporu v roce 2015  

a přejeme Vám a hlavně dětem

 překrásné Vánoce …

ať vykouzlí štěstí a úsměv na tvářich.

Vše nejlepší v novém roce 2016.

Bečvánek Beskydy

Zdravím Vás opět po roce, dovolte mi, 
abych Vám všem popřál šťastné a veselé vánoce, 

hodně zdraví, štěstí Vám všem 
a celé obci Horní Bečva.

Jarek z Liščí

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

a vše nejlepší v novém roce 2016.

Domečky zahalené bílou peřinou,
sladké tajemství se šíří krajinou,

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

a láska mezi Vás.

Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2016

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

Pavla Křištof ová

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně krásných chvil v kruhu nejbližších, 

v novém roce mnoho radostných dnů, 
chuti do práce a hlavně zdraví, 

SDH Horní Bečva

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

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

Už voní purpura, už svítí stromečky
a vločky za oknem skáčou jak ovečky.
Už jsou tu nejhezčí dny, jaké znám,

Vánoce už přišly k nám.

Krásné prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a pohodu do roku 2016 přeje 

všem svým členům a příznivcům 
výbor Klubu důchodců v Horní Bečvě.
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POZVÁNKY

NEDĚLE 
13. prosince 2015

17 hodin · kinosál
Horní Bečva

Koncert plný českých 

i světových vánočních hitů 

laděný do éry swingu.

Jako hosté vystoupí 

houslista a trumpetista 

Ladislav Kokesch

a mladé zpěvačky 

Sára Bílková 

a Magdaléna Kadavá.

Vstupné dobrovolné.
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INZERCE

Přemýšlíte, co nadělit svým blízkým 
pod stromeček?

 Hledáte originální dárek? 
Rozesíláte vánoční přání či novoroční PFka? 

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

vánoční přání s rodinnou fotografi í 

a originální grafi kou, 

srdečné péefko pro Vaše obchodní partnery, 

dárkové poukazy na pořízení koloběžek, 

hůlek na Nordic Walking, 

výuku lyžování či snowboardingu, 

lekce Nordic Walking, koloběžky, hůlky, 

doplňky a spousta dalšího!

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

www.swah.info

                 Rozšířili jsme sortiment holí na:

�nordic walking  �treking  �doplňky

               NOVÉ HOLE 
značky FIZAN a doplňky

Masáže v pohodlí vašeho domova.
Provádíme masáže relaxační, rekondiční – částečné i celého těla, 

medové, detoxikační, refl exní, obličeje a hlavy. 

Kontakt tel.: 739 657 790, email: rakuma@centrum.cz 

VÁŽENÍ MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ

Vlastníte chalupu – chatu, kterou nevyužíváte 

nebo využíváte v malé míře?

Postaráme se Vám o pronájem a služby s ním spojené.

Více na: www.ubytovanivbeskydech.com

Helena Ondruchová, Dolní Bečva, tel: +420 608 919 211
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Bečvánek Beskydy Vás srdečně zve 
v pátek 4. prosince 2015 od 17:00 hodin do penzionu Staré časy na

Nevíte, kde sehnat dětem Mikuláše s čertem? Není nic snazšího! 
Náš Mikuláš za asistence čerta a anděla rozdá vašim dětem vámi připravené balíčky.
Stačí je jen nachystat, podepsat, přinést a přijít!
Rezervace míst na tel. 777 026 464 nebo na FB stránkách Bečvánku. 

Pozvánka Pozvánka 
na Mikulášské na Mikulášské 

setkánísetkání
členů a přátel Klubu důchodců Horní Bečvy, 

které se koná v jídelně Motorestu Bečvan

v pátek 4. prosince 2015 

od 14.00 hodin.
Přijďte posedět a popovídat si 

při malém občerstvení s kávou nebo čajem 

a také zkusit štěstí v bohaté mikulášské tombole.

Přivítáme každý dárek do tomboly, 

který přispěje k radosti a veselosti nás všech.

Srdečně zve 

výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Vánoční 
volejbalový turnaj 2015

Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy 

v Horní Bečvě, kde se uskuteční tradiční 

Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev – 3 muži a 3 ženy. 

Sejdeme se na Štěpána 

26. prosince 2015 v 9 hodin.

Přihlášky zasílejte co nejdříve. 

Uzávěrka je 5. 12. 2015.

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: 

nemcova.marie@seznam.cz

Občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vás


