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 Dětský karneval /sobota 4. 3./

 Karling cup - futsalový turnaj /neděle 11. 3./

 Výstava fotografií - Valašsko očima Dany Křenkové /neděle 12. 3./

 Pozvánka do divadla - Příbuzné si nevybíráme /neděle 12. 3./

 Sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov /úterý 14. - pátek 17. 3./

 Pěvecká soutěž - Skřivan /pátek 17. 3./

 Promítání s Klikou oKlikou - Nový Zéland, Azory, Ukrajina /sobota 18. 3./

 Badmintonový turnaj /sobota 25. 3./

 Pozvánka do divadla - Teta z Bruselu, Karlovský ochotnický soubor /sobota 8. 4./

NA VESNO

Vynášení Moreny symbolizuje konec zimy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Především se nauč mít radost. 

Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.
SENECA

Blahopřání

Všem, kdo oslavují svá životní jubilea v březnu, 

přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, 

rodinné pohody, klidu a míru.

Vzpomínky

Není pravda, že čas bolest zahojí… 
V srdci zůstává rána, která nikdy nepřebolí.

Dne 1. března 2017 si připomeneme 

čtvrté smutné výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustila 

paní Milada BÁRTKOVÁ 

s úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

Jak  tiše letí vánek do polí a lesů, 
které jsi měl tolik rád,
tak rychle uběhlo sedm roků, 
kdy opustil jsi nás.

Dne 3. března 2017 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí úmrtí

pana Aloise ONDRUCHA

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka, syn Vlastimil s rodinou

 a syn Miroslav.

Z očí odešels,
v srdcích však stále zůstáváš.

Dne 3. března 2017 vzpomeneme

čtrnácté smutné výročí úmrtí 

pana Františka BORDOVSKÉHO

S láskou vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou 

a dcera Alenka s rodinou.

Odešel jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 4. března 2017 si připomeneme

třetí výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka a dědečka 

pana Vlastimila BRADÁČE

S láskou vzpomínají manželka,

syn Vlastimil a synové Pavel, Milan

a Bronislav s rodinami.

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

Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat …

Dne 7. března 2017 by se dožil 

96 let náš tatínek, dědeček, 

pradědeček, švagr a strýc 

pan Oldřich ONDRUCH

z Horní Bečvy č. 602

S láskou vzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jindřiška s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, 

přátelům a známým,

že nás dne 12. února 2017 navždy opustila 

naše drahá maminka, babička a teta  

paní Květoslava KADOVÁ

Za zarmoucenou rodinu: 

synové Jiří a Petr s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

V březnu oslaví svá životní jubilea 

tito naši spoluobčané:

Libor HOLUB Anna ZÁVORKOVÁ

Josef ONDRUCH Jan MALINA

Vlasta PROROKOVÁ Josef KŘENEK

Marie ONDRUCHOVÁ Stanislav SKÝPALA

Jiřinka JUŘÍČKOVÁ

Františka SOLANSKÁ 

Božena KŘIŠTOFOVÁ

Věra MALINOVÁ

Helena SKALÍKOVÁ

Irena ŠVECOVÁ

Jenovefa CABÁKOVÁ
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Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje,
Už se k nám nevrátí, už není naděje.

Dne 9. března 2017 

si připomeneme 15. výročí úmrtí 

paní Františky MACEČKOVÉ 

S láskou a úctou vzpomínají 

synovec Miroslav  s rodinou.

Dne 17. března 2017 

vzpomeneme 25. výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka

pana Františka MACEČKA

S láskou vzpomínají syn s rodinou.

Čas neúprosně letí 
a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

Dne 17. března 2017 vzpomeneme

šesté výročí úmrtí 

pana Radka ŠVECE

S bolestí v srdci vzpomínají maminka

a sourozenci Vlasta a Josef s rodinami.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít. 
Vzpomínky živé na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

V březnu vzpomeneme patnácté 

výročí, kdy nás navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka, 

babička, sestra a teta  

paní Anna ŠKORŇOVÁ

Zemřela 10. března 2002 ve věku 

nedožitých sedmdesáti tří let. 

Stále vzpomínají manžel a děti.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 18. března 2017 si připomeneme

páté výročí úmrtí 

pana Oldřicha KYSUČANA

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinou.

Co mu dnes toliko můžeme dát,

jen kytičku květů 

a tiše vzpomínat na 8. březen, 

kdy se před sedmdesáti lety narodil

pan Karel ONDRUCH, který se 

bohužel svých narozenin nedožil.

V letošním roce to již bude 19 let, 

co nás opustil.

Za vzpomínku s námi děkují manželka, 

děti, vnoučata a pravnouček.

Jak tiše letí březnový vánek do polí a hor, 
které jsi měla tak ráda, 

tak rychle uběhl dlouhý čas, 
navždy jsi opustila Boženko nás.

Těžce jsme se s tebou loučili,
když z hutiského kostelíčka zvony smutně zvonily

a do hrobu Tvé mladé tělo spouštěli.
Jež je již deset let Tvým domovem,

však vzpomínky na Tebe hezké zůstanou
a vždy se nám v srdci ozve tichý vzkaz

v Boží zahradě sejdeme se zas.

Dne 10. března 2017 vzpomene desáté smutné výročí úmrtí  

paní Boženy MINÁRČÍKOVÉ 

rozené Vaníčkové.  

Dne 18. března 2017 vzpomeneme jejich nedožitých 47 let.   

Máminy ruce ty se starávaly, 

aby malým dětem chleba podávaly. 

Teď, když v hrobě leží maminčiny dlaně,

tři děti s láskou vzpomínají na ně. 

Honzík, Kubíček, Vendulka, manžel, rodiče a sourozenci. 
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V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.

Těžký je bez Tebe Mirečku každičký den,
vzpomínky a cestička k hřbitovu nám zůstaly jen.

Dne 19. března 2017 vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí,

kdy nás navždy opustil náš drahý 

manžel, dědeček a pradědeček

pan Miroslav JUROŠKA

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Marie, Petr, 

Pavel a Soňa s rodinami,

vnoučata a pravnoučata.

Ti, kdož jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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 1. 3. 7.30   za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha,

zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

 2. 3. 7.30  za zemřelou Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3. 3. 7.30   za zemřelé rodiče Kocourkovy, tři děti, 

vnuka Vlastimila, mrtvou a živou rodinu

 4. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 5. 3. 10.00  za zemřelé rodiče Františka a Anežku Liďákovy, 

jejich syna Františka a rodiče z obou stran

 6. 3. 7.30  za zemřelého Josefa a Karolinu Smočkovy, syna Josefa, 

zetě Antonína a všechny věrné zemřelé

 7. 3.  7.30  za zemřelou Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

snachu a vnuka Jiřího

 8. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Bambuškovy a celou rodinu

 9. 3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmaru a rodiče 

z obou stran

 10. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Bohumíra a Aloisii Vaníčkovy, 

dva syny, dceru, vnučku Boženu a duše v očistci

 11. 3. 7.30  za zemřelou Andělku Macečkovou, tři děti a rodiče 

z obou stran

 12. 3. 10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Vlastimilu Chovancovy, 

štěstí, zdraví a Boží požehnání za ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

 13. 3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha 

a rodiče z obou stran

 14. 3. 7.30  za zemřelou rodinu Hodáňovu, pět dětí, živou 

a zemřelou rodinu, vnuka Vlastimila a duše v očistci

 15. 3. 7.30  za zemřelého Josefa Macečka, manželku Marii 

Macečkovou, syna Josefa, snachu Danielu, zetě Juliuse 

Solanského, Rudolfa Fárka a celou zemřelou rodinu

 16. 3. 7.30 za zemřelého Jaromíra Ondrucha, bratra Karla a otce

 17. 3. 7.30 za zemřelou Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

 18. 3. 7.30  za zemřelého Josefa Vančuru, syna Josefa, 

Anastázii Vančurovou a dceru Annu

 19. 3. 10.00  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa, 

rodiče Bartkovy a 6 vnuků

 20. 3. 7.30  za zemřelou Jindřišku a Josefa Blinkovy a Ladislava 

Kozubíka

 21. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Emilii a Cyrila Solanské, 

jejich rodiče, sourozence a zetě Vladimíra

 22. 3. 7.30 za zemřelého Josefa Vítka a rodiče z obou stran

 23. 3. 7.30 za zemřelé rodiče a živou rodinu

 24. 3. 7.30  za zemřelého Františka, Josefa a Jana Macečkovy, 

jejich manželky, dva syny a rodiče z obou stran

 25. 3. 7.30  za zemřelou Annu a Cyrila Solanské, syny 

a zemřelou rodinu

 26. 3. 10.00  za zemřelou Františku a Josefa Minarčíkovy, 

Annu a Karla Ondruchovy, dceru Ludmilu, syna Karla, 

dva zetě Miroslavy a duše v očistci

 27. 3. 7.30 na jistý úmysl

 28. 3. 7.30  za zemřelé manžele Metoděje a Marii Solanské,

syny Karla a Metoděje, zetě Pavla a Jaroslava 

a duše v očistci

 29. 3. 7.30 za zemřelého Josefa Kantora, sourozence a rodiče

 30. 3. 7.30  za zemřelého Jana a Františku Ondryášovy 

a rodiče z obou stran

 31. 3. 7.30 na úmysl dárce

 1. 4. 7.30  za zemřelého Václava Polácha, rodiče, sourozence 

a celou zemřelou rodinu

 2. 4. 10.00  za zemřelého Jaroslava Zetochu k nedožitým 

80. narozeninám

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA BŘEZEN 2017

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 látek)   � Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky   � Obuv – veškerou nepoškozenou   � Hračky – nepoškozené a kompletní

� Peří, péřové přikrývky a polštáře   � Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční   � Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
� ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů   � nábytek   � znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: 14., 15., 16. a 17. března 2017, 8.30 – 11.00 hod., 14.00 – 16.00 hod. v knihovně Horní Bečva.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 21. března 2017 vzpomeneme 

11. výročí úmrtí 

pana Jiřího DIATKY

S láskou vzpomínají děti, manželka, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou. 

Čas plyne, 
vzpomínky a smutek zůstávají. 
Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 26. března 2017 vzpomeneme 

smutné sedmé výročí úmrtí  

paní Cecilie ONDRUCHOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají dcera 

Jindřiška a syn Zdeněk s rodinami. 
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         INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm bude přijímat 

vyplněná daňová přiznání za rok 2016

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Bečvě:

v pondělí 20. března 2017

08.00 – 11.00 hod.

12.00 – 16.30 hod.

Výpis z usnesení 15. řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Horní Bečva konaného 

dne 16. 02. 2017
Usnesení 15/1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Josefa Blinky na post

uvolněného místostarosty ze zdravotních důvodů ke dni 28. 02. 2017.

Usnesení 15/3

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. ve zně-

ní novel do funkce uvolněného místostarosty obce Horní Bečva pana

Svatopluka Divína, s nástupem do funkce 01. 03. 2017.

Usnesení 15/4

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb. ve zně-

ní novel do funkce člena Rady obce Horní Bečva pana Pavla Vašuta, s ná-

stupem do funkce 01. 03. 2017.

Po téměř 24 letech opouští vedoucí struktury obce dosa-

vadní místostarosta a bývalý starosta p. Josef Blinka. Téměř 

čtvrtstoletí p. Blinka zastával funkce ve vedení naší obce a po 

tuto dobu se výrazně zasloužil o rozvoj naší obce a o blaho je-

jích občanů. Byl takřka u všech rozvojových projektů, zaslou-

žil se o plynofi kaci obce, rozvoj vodohospodářské infrastruk-

tury, velmi výraznou měrou přispěl k velkorysé rekonstrukci 

základní školy a výstavbě sportovní haly. Mohl bych zde dále 

jmenovat výčet investičních a  dotačních akcí, které prošly 

jeho rukama a  které nyní slouží nám všem. Samozřejmě, že 

ne vždy se vše povedlo, ne vždy se podařilo vizi, plán či pro-

jekt dotáhnout do „vítězného“ konce. Přesto ohlédneme-li se 

do minulosti, vidíme kus odvedené práce, vidíme reálné vý-

sledky  – budovy, dopravní a  vodohospodářskou infrastruk-

turu.

Chtěl bych panu Josefu Blinkovi jménem svým, jménem 

zastupitelstva i  jménem občanů poděkovat za odvedenou 

práci, za bezesné noci, za spoustu volného času, který věno-

val obci resp. jejím občanům. Přeji návrat dobrého zdraví, 

které po 23 letech ve funkci zcela jistě přišlo k úhoně. Dobré 

zdraví je předpoklad spokojeného a aktivně prožitého pod-

zimu života, který mu upřímně přejeme a  zároveň věříme 

tomu, že nám všem bude v mezích svých možností dále ná-

pomocen cennou radou či jinou pomocí.

 Rudolf Bernát, starosta obce

Občané Horní Bečvy dostanou možnost 
ušetřit za energie

Pravidelné měsíční výdaje za elektřinu a plyn lze snížit omezením 

spotřeby, nebo nákupem energií formou elektronické aukce. Obchod-

ní partneři společnosti eCENTRE v obci Horní Bečva uspořádají Město 

občanům pro domácnosti a firmy, kde se občané dozvědí, jak provést 

nákup silové elektrické energie a zemního plynu formou e-aukce. Spo-

lečnost eCENTRE pravidelně sdružuje poptávku více odběratelů z celé 

ČR a umožňuje tak získat nižší ceny za energie i jednotlivým domácnos-

tem či firmám. Nejčastěji se úspory pohybují okolo 25%.

Nechte si nezávazně porovnat Vaše stávající ceny s cenami, které již 

byly vysoutěženy v e-aukci. Získáte-li díky e-aukci výhodnější cenu, než 

máte dnes, můžete využít nabídky společnosti eCENTRE, která Vám za-

jistí přechod k vítěznému dodavateli službou LICIT. Součástí služby je 

i 100% administrativní a právní servis. Tato služba je pro Vás zdarma.

Celá akce se uskuteční v Horní Bečvě na obecním úřadě, kam může-

te přijít ve čtvrtek 30. 3. 2017 kdykoliv od 13 do 17 hodin a v pátek 

31. 3. 2017 kdykoliv od 9 do 15 hodin. Sebou si vezměte poslední 

roční vyúčtování za elektrickou energii a zemní plyn, které je nutné pro 

výpočet úspory.

Dále upozorňujeme občany, že tato akce je jedinou ve spolupráci 

obce Horní Bečva a společnosti eCENTRE. Zaznamenali jsme případy po-

domních prodejců v obci, kteří se zaštiťují spoluprací s obcí. Tato tvrzení 

jsou však nepravdivá a obec v žádném případě s podomními prodejci 

nespolupracuje.

Horní Bečva má aplikaci pro chytré mobily
Aplikace s jednoduchým názvem 

Obec Horní Bečva. To je další výdo-

bytek nové doby, který poslouží ob-

čanům Horní Bečvy i turistům, kteří 

používají mobilní telefon jako svou 

pravou ruku, k lepší informovanosti 

o obci.

Aplikace vznikla v dílně spo-

lečnosti TRIPON MOBILE a byla vy-

tvořena v systému PepiApp (www.

pepiapp.cz). Částečně kopíruje inter-

netové stránky obce, obsahuje například komplexní informace o Horní 

Bečvě, pravidelné aktuality, které informují o dění v obci, informace o OÚ, 

samosprávě, obecních organizacích nebo fotogalerii.

„Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu k informacím. Důležitým mar-

ketingovým nástrojem jsou takzvané push oznamovací zprávy, které jsou 

zdarma zasílány všem uživatelům aplikace, například o aktuálním dění 

v obci,“ vysvětluje výhody aplikace spoluzakladatel Libor Klapeč.

Aplikaci si zdarma stáhněte a naistalujte ze dvou největších marketů 

s aplikacemi. U zařízení s operačním systémem Android je to Google 

Play a „jablíčkáři“ ji najdou na App store společnosti Apple.

Mobilní aplikace pro chytré telefony jsou v poslední době velkým hi-

tem, vytvářejí si je mnohé firmy i organizace. Naopak obce se tomuto fe-

noménu teprve přizpůsobují a Horní Bečva je spolu s několika okolními 

obcemi – jak jinak – opět první v šiku.

Kromě obce Horní Bečva se svou aplikací mohou pochlubit také ně-

které okolní obce, jako například Čeladná, Ostravice, Velké Karlovice či 

Valašská Bystřice, z místních podnikatelů má svoji aplikaci Skiareál Ráliš-

ka. I Jejich aplikace si můžete stáhnout v marketech Google Play a App 

store.

Hornobečvanská obecní aplikace se bude jistě dále vyvíjet, k čemuž 

poslouží i reakce a příspěvky uživatelů (můžete psát na e-mail: 

webhb@seznam.cz).
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KNIHOVNA

ZTRACENÉ HOLKY, Alex Marwoodová

Amber pracuje jako vedoucí týmu uklízečů v zá-

bavním parku Funnland. Kirsty je novinářka na vol-

né noze. Žijí v jiném městě, mají jiný život, jiné plány 

do budoucna, jinou rodinu i přátele. Zatím o sobě 

nevědí. Stejně jako o sobě nevěděly kdysi dávno. 

Pak je osud na jeden jediný den svedl dohroma-

dy a jejich život nadobro změnila děsivá tragédie, 

na kterou nemohou zapomenout, i když se o to sna-

ží sebevíc. Nejde o pouhý příběh o nerozdělitelném poutu mezi minu-

lostí a přítomností, ale také o zamyšlení nad tím, čemu jsou lidé ochotni 

uvěřit, když se jim do rukou dostane bulvární tisk. Co se skrývá za články 

a fotkami, které média nabízejí? Co je vlastně pravda? Kde začíná a kon-

čí? Kdo ji určuje a kdo o ní rozhoduje?

SYNDROM E, Franck Thilliez

Horké léto, dovolená právě začala, dvěma fran-

couzským policistům však běhá mráz po zádech. 

Poručici Henebelleové z Lille zavolá uprostřed noci 

jeden z jejích přátel a prosí ji o pomoc. Po zhlédnutí 

anonymního krátkého filmu z padesátých let oslepl. 

V jiné části Francie komisař Sharko z Nanterre vyšet-

řuje pětinásobnou sadistickou vraždu. Oba případy 

spojuje záhadný „syndrom E“.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, Helen Fielding

Dítě nebo kariéra? Bridget překousla muče-

ní okolí poukazujícího na to, že jí biologické ho-

diny tikají čím dál hlasitěji, a pak… otěhotněla. 

Nebyla by to ale ona, aby šlo vše hladce. Její tě-

hotenství je provázeno nezdravou životosprá-

vou, bizarními radami single kamarádek a ještě 

bizarnějšími radami zasloužilých matek. Chaos 

na předporodních vyšetřeních, divoké večírky i ro-

mantika, radost a zoufalství, ale hlavně otázka: „Kdo je, sakra, otec?“

S románem Dítě Bridget Jonesové na scénu opět vstupuje neřízená 

střela Bridget s novou dávkou trapasů a pohrom, které ji – jako obvyk-

le – budou doprovázet snad na každém jejím kroku. Kniha navazuje 

na předešlé úspěšné tituly Helen Fieldingové.

Knihy pro děti
JAKUB A OBŘÍ BROSKEV, Roald Dahl

Slavný příběh o osiřelém chlapečkovi, vychová-

vaném dvěma ukrutně zlými tetami, který se díky 

kouzelnému dědečkovi dostane do nitra nádher-

né, šťavnaté broskve a najde tam spoustu skvělých 

hmyzích kamarádů – slečnu Pavoučkovou, dědu Ko-

nipase, Berušku, Stonožníka, Hedvábníka, Žížaláka 

a Světlušku. Společně překonají všechny překážky 

a doletí s broskví až do New Yorku!

ANČA A PEPÍK, Lomové Lucie

Možná nejzdařilejší český detektivní komiksový 

seriál o dvou myších dětech, Anče a Pepíkovi, vy-

cházel s velmi příznivým ohlasem deset let ve zná-

mém časopise Čtyřlístek (1990–2000). Tato knížka 

přináší prvních dvaadvacet příběhů, které si u dětí 

i jejich rodičů získaly velkou oblibu svým osobitým 

humorem, svižným dějem a určitě také pravou po-

hádkovou spravedlností, která vždy zvítězí.

Nové knihy aneb špeky z regálu

PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE
Upozorňujeme, že uzávěrka každého zpravodaje 

je vždy k 25. dni daného měsíce.

Prosíme, abyste příspěvky odevzdávali do tohoto termínu.

Můžete tak učinit osobně v knihovně Horní Bečva

nebo přes e-mail: zpravodajhb@seznam.cz,

knihovna.becva@seznam.cz

Ty příspěvky, které obdržíme po uzávěrce, 

budou uveřejněny v následujícím čísle.

Děkuje tým zpravodaje

VÝZVA
Obec Horní Bečva prosí občany, 

kteří vlastní historický snímek základů 

vypálené chalupy Tkáčových na Kladnaté, 

případně i jiných dobových a předválečných fotografi í 

z této lokality, o jejich zapůjčení. 

Po pořízení kopií do elektronického záznamu 

Vám budou obratem vráceny. 

Ohlašte se na Obecním úřadě Horní Bečva 

u paní Evy Skalíkové.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
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

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

v  centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle 

aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule 

na točně u p. Hrstky.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 31. března 2017

Sběrný dvůr Horní Bečva

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
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NA VESNO
Už mařena leží a zubámi škéří do fojtových dveří

Jak slunéčko zasvítilo a  u  po-

toka sa zabělali chundelatí ko-

cúři, hnedkaj sa volněji dýchalo. 

Na vesno sa ľudé těšívali a  toto 

období roku patřilo k tým nejvý-

znamnějším. Souviselo přede-

vším s  nástupem nového země-

dělského roku, kdy bylo třeba 

zajistit budoucí úrodu. A tak jen

co si Josefek naostřil pilu a pus-

til se do posledního ledu, hospo-

dáři hned vyjeli na oračku.

Smrtná neděle pak znamenala konec nadvlády zimy  – Mařeny,

Moreny, která se vynášela ven z dědiny, nebo do potoka.

Příběh Rožnovské Mařeny
Když roku 1872 dorazil autor následujícího příběhu do malého pod-

horského městečka na Valašsku, snad ani sám netušil, že se jako pacient 

místních klimatických a žinčicových lázní setká velmi z blízka s místními 

obyvateli a bude tak moct načerpat obyčejové zvyky a tradice Valašska. 

Za svůj dvouměsíční pobyt mohl sotva stěží zaznamenat všechny zvyky 

na vlastní kůži, ale dozvěděl se je z barvitého vyprávění místních usedlí-

ků a mohl je tak zapsat do svých zápisků. Tak se i my dnes můžeme začíst 

do vyprávění příběhu rožnovské Mařeny od Emila Littery.

„Z vesnice děvčata velké pospolu a male zas pospolu zroby sobě hrubou 

panu z  hader, ju svatečně oblečou a  fábory okrašli. Na dlouhé žerti při-

pevněnou nesou ven do pol, na kopce při tom písně zpívajíc. Na některym 

z těchto, určenym místě čekají již jinoši ze zelenim vrškem jedličím. Zde se 

Mařena svleče, roztrha a  rozhazi (nesmí se zpět přinest), stromek jedliči 

se faborama a šatkamy okrašli, s kterym pak se zpatečni pochod písně pěji-

ce, z jinochy vespolek, nastoupi. Znamenati má vynašení Mařeny brzky od-

chod zimy (spánku, smrti) přírody a přinašeny stromek brzký přichod vesny 

(života v přirodě)…“

A  proč, že se Mařena vynáší? To se dozvídáme z  vyprávění Kateřiny 

Dorotíkové, které do dnešních dnů zachoval významný vlastenecký sbě-

ratel a katolický kněz Beneš Method Kulda.

„Jedenkráte v jednom městě lidé hrozně mřeli. Jedna dcera pravila matce 

své: „Maměnko, když ta smrt u nás tak dělá, udělejme lálu za děvče přistro-

jené a vynesme ji z města ven, aby již ta smrt z města byla vypuděna: potom 

se do jejích šatů obleče děvče zdravé, jemuž Mařena neuškodí, a ona se již 

více k nám nevrátí!“ Učinili tak, a v městě tom tolik let potom lidé nemřeli. 

Od té doby vynášení Mařeny přišlo ve zvyk všeobecný.“

U samotného vynášení se pak zpívalo:

Neseme Mařenu, na vrchu červenú,

Na spodku zelenú, pěknú, pěknú,

Pěkně přistrojenú.

Helo! Helo! Helo, helo, helo!

Ma milá Mařeno,

Pro kohos umřela?

Pro ty, pro ty rožnovské pacholky.

Helo! Helo! Helo, helo, helo!

Každá vesnice pak měla svou obdobu obyčeje vynášení Mařeny. 

Například u nás na Horní Bečvě se zpívalo takto:

Má milá Mařeno, pro kohos umřela?

Pro synečka… (některého).

Na tej Bečvě Horní sú brabenci v roli, černí, černí obhoření.

U Malínu v poli sú ovečky v roli, pěkné bílé, vybelané.

Tato sloka se opakovala tak dlouho, dokud se nevyjmenovali všichni 

mládenci, co v dědině za něco stáli. Zpívalo se hlavně za dobré lidi – uči-

tele, rychtáře, ale i faráře.

Někteří panští psi se však posílali pomocí písní i na smrt: Už Mařena leží 

a zubámi škéří do fojtových dvéří.

Společné vynášení Mařeny pak končilo hostinou, kde se jídávala pu-

čálka. Jedná se o  pokrm z  nabobtnaného hrachu, pomalu praženého 

v  hrnci, často bez tuku a  bez vody. Jinde se však neobešli bez másla 

a koření, nebo slaniny, či špeku. Často se k pučálce přikusovaly preclíky. 

Ogaři opatřili pivo a kořalku.

Samotný májíček, který si přinesli zpět do dědiny, pak končil ve dvo-

rech, zapíchnutý do hnoje, aby se opět posílila úroda a dařilo se dobytku.

|TB|

Prameny: TICHÁ, Jana: Jaro na Rožnovsku.

Město Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2012.

POHÁDKA Z VALAŠSKÝCH KOTÁRŮ

 O ospalej Marýnce
Marýnka byla děvčica jak rozmarýna, edem jednu neduhu měla, kde 

si sedla tam hnedkaj spala. Aj když chodívala edem tak po roli, nebo šla 

v nedělu do kostela, oči sa jí rázem klížily, sedla, a zasej spala. Šak též ma-

měnce dycky dalo najvjec práce, ju ráno z loža dostať. Jak sa jí to poda-

řilo, stálo už slunko vysoko nad chalupú a krávy bučely z chléva hladem 

jak zteklé. A tak to šlo od jedného dňa k druhému, až sa maměnka do-

pálila a zavolala tetku Dorňáčku, která už dokázala vykurýrovat aji vět-

ší neduhy. A tož jim poradila, aby cérka počkala až poleťá divoké husy 

do teplých krajin na jih a v tu dobu šla k potoku a ve studenej vodě sa 

očápala a u teho odříkala: „Husy, husy, divočice! Vemte mně ty dřímotice!“

Jak tetka řekla, tak Marýnka udělala.

Poslední husa v řadě cérku uslyšela, kúsek sa vrátila, vzala na křídla její 

dřímoty a letěla za slunéčkem. 

Od tej chvíle Marýnku dřímoty pustily. Slunéčko eště nevyšlo a céreč-

ka už byla na nohách, všecku prácu přes den zastala, edemže když večer 

ulehla znavená na lože, oka zamhúřiť nemohla. Chřadla a chřadla, až už 

byla edem jak šipinka. 

S bolesťú a velkým trápením čekala zasej na vesno, až sa husičky vrá-

ťá. Nemohla sa jich dočkať a každý deň a každú noc chodívala k potoku 

vyhlížať a poslúchať, kdy zaslechne první husí skřehotání. 

Konečně přišlo jaro a jak Marýnka edem z dálky zahléhla hnědavé kří-

dla, na nic nečekala a utekala rovnú k potoku. Nabrala trochu čistej vody 

do ruk a volala: „Husy, husy divočice! Vraťte mně ty dřímotice!“

Jedna husa sa zasej k Marýnce otočila a spustila jí z křídla její dřímoty, 

ale protože dřímotu z druhého křídla vytratila do mořa, vrátila jí edem 

púlku. 

Od tej doby spala Marýnka, jak všeci ostatní a dřímoty už jú nikdy ne-

trápily. |TB|
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z dějin Martináku v letech 1932–1940
Odbor KČST z Přívozu měl v r. 1932 do zahájení letní sezóny spous-

tu práce. Rozebral turistickou útulnu s čp. 394 na sousedním pozemku, 

dosud patřícímu PJR, a z jejího materiálu v těsné blízkosti hostince po-

stavil novou srubovou noclehárnu o pěti pokojících jako dependanci. 

Současně byl na nynější místo přemístěn i kamenný Martinákův kříž.

Za nájemce hostince přijali Ignáce Tkáče, který dosud působil na tu-

ristické chatě BV na Lysé hoře. V té době chod hostince kromě nájemce 

zajišťoval sklepník, kuchařka a služebná a  jeho kuchyně byla zásobo-

vána především domácími produkty okolních pasekářů z  Horní Beč-

vy. Piva se ročně vyčepovalo pouze 50 hl. Už v r. 1934 museli turističtí 

činovníci z  Přívozu čelit hrozbám exekucí. Na podzim jim Ignác Tkáč 

oznámil, že hodlá z  Martináku odejít. Nového nájemce marně hleda-

li i přes inzeráty v tisku až do r. 1935. Po dlouhé době se jim podařilo 

ho najít v  Rudolfu Kubáňovi (1905–1945), rodákovi z  Pr. Bečvy, který 

se v r. 1928 oženil s dcerou předchozího majitele Martináku Josefa Ku-

báně, Amálií. Ovšem okr. úřad ve Val. Meziříčí při schvalovacím řízení 

vznesl námitky proti jeho odborné způsobilosti. A i když v srpnu roku 

1936 byla místo něho úředně schválena za nájemkyni manželka Amálie 

Kubáňová (1904–1984), byl za nájemce označován podle různých do-

kladů i nadále.

Manželé Kubáňovi zájmem o hosty brzy získali v turistických kruzích 

dobrou pověst a mnozí z jejich klientely se k nim i navzdory velmi pros-

tým podmínkám chaty na Martináku rádi vraceli. Podle dotazníkového 

šetření okr. úřadu v  letní sezóně r. 1939 hosté vyjádřili velkou spoko-

jenost se stravou a s obsluhou. Stěžovali si ale na nedostatek užitkové 

a  pitné vody, chybějící koupelnu, pokoje přeplněné postelemi a  bez 

skříní, takže si šatstvo při delším pobytu mohli ukládat jen v  kufrech 

pod postelemi. Osvětlení na pokojích jen svíčkami a v sále petrolejo-

vou lampou. V meziválečném období byl Martinák vyhledáván nejen 

v letním období jako oblíbený turistický bod v Beskydech, ale stával se 

i známým lyžařským centrem.

Jeho význam ještě vzrostl následkem Mnichovské dohody, kdy byla 

pro turistiku ztracena důležitá pohraniční pohoří. Začínají sem více při-

cházet hosté i z vyšších sociálních vrstev společnosti, z řad české inte-

ligence. Beskydy se stávaly lyžařskou metropolí protektorátu. Za oku-

pace sehrál Martinák ovšem ještě i  jinou roli. Řada činovníků českých 

turistických spolků a také KČST, který se změnil na Klub českých turistů 

(KČT), se zapojila do odboje anebo napomáhala pronásledovaným 

osobám, které přecházely anebo byly převáděny v Beskydech směrem 

do Polska a  na Slovensko. Manželé Kubáňovi, kteří byli přímo i  členy 

KČT, měli v turistických kruzích prostřednictvím známých a přátel čet-

né kontakty a sami pověst spolehlivých lidí. Na doporučení známých 

se ujímali osob, které potřebovaly pomoc pro bezpečný přechod hra-

nic protektorátu. Poskytovali jim stravu, ubytování. Pro větší bezpečí 

je ukrývali po okolních chalupách, např. u Kurečků na Bařinách. Rudolf 

Kubáň posílal tyto lidi Františku Kopcovi na Bumbálku anebo je přímo 

převáděl překupník dobytka Cyril Fiurášek z Horní Bečvy z Kněhyň. 

 Karel J. Malina

Svatební fotografi e Amálie a Rudolfa Kubáňových z 12. června 1928
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V pátek 10. února 2017 se uskutečnil 19. ročník pěvecké soutě-

že Bečvanský skřivánek. Soutěž je určena pro žáky 1. stupně, kteří 

soutěží ve třech kategoriích. Pískle, Skřivánek a Skřivančice. Letos 

zazpívalo celkem 28 zpěváčků a porota ve složení Mgr. Michaela 

Valová, zástupkyně ředitele z Dolní Bečvy, Mgr. Pavlína Přikrylo-

vá, ředitelka ZŠ z Prostřední Bečvy, Mgr. Jan Děcký, ředitel školy, 

Bc. Rudolf Bernát, starosta obce a Mgr. Denis Schmidt, bubeník 

skupiny Backfl ipping Dog z Horní Bečvy, to neměla vůbec jedno-

duché.

V kategorii Pískle zvítězila Vanesa Maléřová, druhý skončil Voj-

těch Blinka a třetí místo obsadila Žaneta Skalíková. V této kategorii 

získala cenu poroty Mariána Vašutová.

V kategorii Skřivánek vyhrál Filip Kubáň. Cenu poroty získali Ja-

kub Kubeša a Václav Holčák.

V  kategorii Skřivančice vybrala porota jako nejlepší Vanessu 

Valovou. Ceny poroty získaly Kristýna Otepková, Linda Pavelková 

a Angela Davidson.

Ceny do poroty věnovali: Obec Horní Bečva, paní Lenka Malino-

vá z místního papírnictví, pan Maléř - oprava aut a pan Aleš Stro-

mšík z místního uzenářství. Všem sponzorům děkujeme.

Celým programem nás provázela Alena Křenková s Bárou Kač-

maríkovou a Eliška Petřeková s Viktorií Mazůrkovou. V programu 

se představily všechny třídy na 1. stupni. Z  Afriky nás pozdravili 

prvňáčci, druháci posilovali, třetí třídy a  5. B nám zatancovaly, 

čtvrťáci se představili se cvičením se švihadly a  5. A  nám zahrá-

la stínové divadlo. Jako hosté vystoupila místní taneční skupina 

Dance Rebels.

Děkuji všem, kteří se podíleli na nácviku programu - paní Va-

lové, Děcké s Kamilkou Maliňákovou, paní Farníkové, Kondrátové, 

Vojkůvkové, Poláškové a Miklové-Pítrové. Program se určitě všem 

velmi líbil. Velký dík patří Václavu Dobešovi za ozvučení, panu 

Josefu Blinkovi za nácvik písní a hudební doprovod.

Myslím, že diváci i účinkující strávili v místním kinosále krásný 

večer.

Všichni se už zase těšíme na 20. ročník Bečvanského skřivánka, 

který bude příští rok. Daniela Křištofová 

UDÁLO SE …
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UDÁLO SE …

Lyžařský výcvik 5. a 7. tříd
Po několika letech je konečně krásná zima a my jsme nemuseli laboro-

vat, kdy bude dostatek sněhu, který termín zvolit pro lyžařský výcvik pá-

ťáků a sedmáků. Známky na vysvědčení jsou uzavřené, jarní prázdniny 

před námi, ideální doba zopakovat si základy lyžování, případně někte-

ré jedince naučit lyžovat. Proto jsme se rozhodli, že se pojede ve dnech 

od 23. do 27. ledna. Už je tradicí, že jezdíme k Tovaryšům na Sachovku, kde 

máme ideální podmínky a zázemí.

Letošního lyžařského kurzu se zúčastnilo celkem 33 dětí z celkové-

ho počtu 49 žáků. 11 bylo sedmáků a 22 páťáků. Zdálo by se, že na Horní 

Bečvě není zájem o lyžování, ale není tomu tak, v době konání byla vel-

ká nemocnost. O lyžaře, kteří byli rozřazeni do třech družstev, se starali 

Mgr. Petra Farníková, která si vzala na starost 3. družstvo, tzn. úplné začáteč-

níky. Druhému družstvu se věnovala Mgr. Daniela Křištofová a jednička pi-

lovala carving s Mgr. Zbyňkem Kocurkem. Snowboardistům se věnoval, jako 

každý rok, výborný „snowboarďák“ Aleš Závorka. Počasí nám přálo, teplota 

ideální celý týden, svah perfektně upravený, dobrá nálada, to jsou podmín-

ky, které mají vliv na to, že všechny lyžování moc bavilo.

V pátek 27. ledna jsme pro děti přichystali závody v obřím slalomu. 

Ty se jely na dvě kola, přičemž se počítal pouze lepší čas. V kategorii chlap-

ců 7. třídy zvítězil Pavel Kubáň, druhý byl Ondra Pařenica a třetí Emanuel 

Vala. U páťáků byl nejrychlejší Vojta Švec, stříbrný skončil Šimon 

Šrám a bronzový Pavel Holzer. Nejrychlejší z holek 5. třídy byla Kris-

týna Otepková, druhá byla Radka Vašutová a třetí Barča Kačmariko-

vá. Aleš rozdělil snowboardisty do dvou kategorií. Tu výkonnostně 

lepší opanoval Kuba Macura, stříbro si vyjel David Pšenica a bronz 

Adam Lejska. V druhé kategorii zvítězil Dominik Rybníček, druhý byl 

Richard Kretek a třetí Dan Závorka. Všichni vítězové obdrželi diplo-

my a čokolády. Všichni žáci dostali drobnou sladkost. Ještě nesmím 

zapomenout na jednu speciální cenu, kterou jsme se rozhodli udělit 

„skokanovi týdne“. Tím se stal Petr Bordovský. Tuto cenu obdržel za 

mimořádnou snahu, že to nevzdal, i když svaly ukrutně bolely. Vý-

sledkem je to, že úplný začátečník sjede bezpečně a bez problémů 

celý svah. Velký dík patří samozřejmě Petře Farníkové.

Na úplný závěr bych chtěl moc poděkovat svým kolegyním a Ale-

šovi za hladký průběh celým lyžařským kurzem. Děti byly dobře na-

laděné, pohodové, s čímž souvisí i to, že jsme nemuseli řešit žádné 

problémy, a to ani žádný úraz. Obrovský dík patří celé rodině Tovary-

šů, Červenků a obsluze vleku za příjemné chvíle, které jsme na tom-

to lyžařské kurzu zažili.
 Mgr. Zbyněk Kocurek
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Malujeme spolu
Tento nový projekt byl od letošního školního roku zahájen na naší 

škole. Nadace SYNOT založena senátorem Ivo Valentou nám přispěla 

na zakoupení malířských stojanů.

Hlavním smyslem projektu je setkání babiček s vnuky při společném 

malování. První seznamovací akce se konala ve středu 18. ledna. Každá 

dvojice – babička – vnuk(čka) se představila svými portréty malované 

tuší a vodovými barvami. I přes nelehký úkol se všem práce moc poda-

řily.

Děkujeme babičkám, že se nebály a přišly za námi.

Už se těšíme na další společné tvoření!
 Zuzana Valová

Program KD Horní Bečva
- akce na 1. polovinu roku 2017

1/  27. ledna 2017 – Výroční členská schůze od 14 hod. 

v Motorestu Bečvan

2/  14. - 17. března 2017 – Sběr použitého šatstva pro Diakonii 

Broumov (úterý - pátek) 8,30 - 11 hod., 14 - 16 hod. 

v předsálí knihovny HB

3/  12. května 2017 – Den matek – vystoupení MŠ HB 

od 14 hod. v Motorestu Bečvan, pohoštění

4/  16. - 17. května 2017 – dvoudenní zájezd do Prahy 

(úterý – středa)

1. den: prohlídka Pražského hradu s průvodcem, ubytování 

v hostelu Univerzity Karlovy Praha, večer divadelní představení

2. den: ZOO Trója, Botanická zahrada a návrat domů

Předpokládaná cena: 1400 Kč + vstupné

5/  28. května 2017 – Kohútka – Bezhraniční Valašení – kul-

turní akce na Moravsko-slovenském pomezí, vystoupení 

různých souborů a soutěže pro děti, občerstvení

6/  6. června 2017 – Vaječina – Retaso – 7. ročník, kulturně-

-sportovní program doplněný hudbou k tanci, zpěvu 

a poslechu spojený s konzumací vaječiny

Akce 2, 4, 5 a 6 jsou akce, na které zveme nejen členy KD HB, 

ale rádi uvítáme všechny další zájemce z řad široké veřej-

nosti. Podrobné informace budou včas uveřejněny v dub-

novém Zpravodaji. Další informace na mobilu: 605 214 717.

Poděkování
Práce v dobrovolných organizacích vyžaduje zejména zapálené 

nadšence ochotné pracovat pro spolek a věnovat mu spoustu 

volného času. Na letošní výroční členské schůzi několik 

takových členů výboru na své funkce rezignovalo 

– ať už ze zdravotních důvodů nebo pro svůj vyšší věk. 

Za všechnu letitou práci 

bychom jim touto cestou chtěli poděkovat.

 Především panu Bohumíru Vaníčkovi 

za dlouholeté vedení organizace. 

Věříme, že i nadále bude nápomocen svými radami, 

nápady a zkušenostmi novému předsedovi. 

Dále pak panu Antonínu Kretkovi za vedení účetnictví, 

Josefu Martinákovi za funkci předsedy revizní komise, 

panu Janu Kyšákovi, Boženě Martinákové 

a Františce Šarmanové. 

Každý z nich několik desítek let věnoval hodiny 

volného času na brigádách a kulturních akcích. 

Jsme rádi, že i nadále zůstávají našimi členy. 

Za všechno, co jste pro zahrádkáře udělali, 

Vám všem patří velký dík.

Výbor ČZS
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Začátek turistické sezóny

KD Horní Bečva
Ve čtvrtek 23. února začala sezóna turistického kroužku při Klubu 

důchodců Horní Bečva setkáním na vleku U Sachovy studánky. Během 

letošní zimy jsme bohužel neuskutečnili žádný výšlap, protože nám to 

nedovolilo špatné počasí a hlavně zledovatělé cesty. Neuskutečnil se 

ani tradiční Novoroční výšlap na Martiňák. 20 členů KD Horní Bečva 

se zúčastnilo setkání v lyžařském areálu U Sachovy studánky. V bufetu 

jsme poseděli, popovídali si, ochutnali výborné langoše, horké maliny 

se zmrzlinou a šlehačkou a okusili dobré nápoje. Letos jsme si i zazpívali 

při kytaře s Jardou Horkým, ředitelem školy z Frýdku – Místku. Předsed-

kyně našeho KD Jana Pospíšilová informovala přítomné o chystaném 

dvoudenním zájezdě do Prahy ve dnech 16. - 17. května 2017. Na Sa-

chovce se vždy cítíme dobře díky hezkému přijetí pana Tondy Tovaryše st. 

a celého personálu bufetu. Domů jsme se vraceli s pocitem pěkně strá-

veného odpoledne a všichni se těšíme na další akce KD Horní Bečva. 

Bude – li lepší počasí, chceme opět ve čtvrtky uskutečnit túry, o kterých 

vás budeme včas informovat. Vše potřebné naleznete ve vitríně u pošty.

 Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Co nového v Klubu důchodců 

Horní Bečva?
V pátek 27. ledna odpoledne se začal plnit malý sál Motorestu Beč-

van, protože se zde konala výroční členská schůze Klubu důchodců 

Horní Bečva. Celkem 56 členů KD přivítala a celou schůzi řídila před-

sedkyně Jana Pospíšilová. Čestným hostem byl i starosta Horní Bečvy 

Rudolf Bernát. Přítomni byli seznámeni se zprávou o činnosti KD za rok 

2016 (Jana Pospíšilová), o činnosti turistického kroužku hovořila Marie 

Němcová, Zdeňka Bártková přečetla zprávu o hospodaření KD, o stavu 

členské základny informovala Drahomíra Třeštíková (73 členů). Vyslechli 

jsme si i nástin plánu činnosti KD na rok 2017 (jaro – podzim Diakonie, 

12. 5. Den matek, 28. 5. Bezhraniční valašení na Kohútce, 6. 6. Vaječina 

v Retasu, červen nebo září kulturně – poznávací zájezd, prosinec Miku-

lášské setkání, stánkový prodej při rozsvěcování vánočního stromku). 

Chceme propagovat sportovní soutěže – bowling a pétanque, budeme 

se snažit získávat do KD i nové členy.

V diskuzi vystoupil starosta obce Rudolf Bernát, který poděkoval 

za práci a činnost KD, informoval o senior – taxi, o sociálních službách 

v obci, divadelních představeních a o dalších akcích. Pak následovala 

rozsáhlá diskuze, senioři se ptali starosty, co se vybuduje na území bý-

valé lékárny, řešila se problematika budoucnosti pošty, oprava zchátralé 

budovy pana Maliny v centru obce a další.

Následovalo občerstvení, pochutnali jsme si na výborné svíčkové, 

trubičky od paní Mikudové i vdolečky Drahomíry Třeštíkové nám též 

moc chutnaly. Při vínečku jsme ještě poseděli a v podvečer jsme se ro-

zešli s pocitem pěkně stráveného odpoledne. Společně se budeme těšit 

na další podobné akce pořádané výborem Klubu důchodců Horní Bečva.

 Marie Němcová
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Osmý ročník Želva cupu přinesl pro diváka pěknou podívanou. 

Napínavé vyrovnané zápasy, krásné góly i gólmanské zákroky. 

Vzpomínka na kamaráda Michala Romana, který tragicky zahynul, 

se vyvedla. K vážnějším zraněním nedošlo a vyhrocených situa-

cí nebylo tolik. Loňský vítěz Mečůvka – Valaška – Luky tentokrát 

nenašel tu správnou formu a skončili na sedmém místě. Interu 

Liščí po loňském třetím místě možná chyběl výborný gólman Ma-

rek Hatlapatka a letos to stačilo na šesté místo. Kostelani tradič-

ně bojují se sestavou, ale šest statečných nakonec uhrálo pěkné 

páté místo. Bečvice – Přehrada je tradičně nejpočetnější údolím. 

Po prvním zápase, kdy porazili loňského vítěze, jsem je považoval 

za favority, ale bohužel pro ně v dalších zápasech neproměňovali 

šance a skončili tak na čtvrtém místě. Ve svém týmu měli ale jedno 

individuální ocenění a to nejlepšího gólmana Miroslava Dobeše.

Údolí, která se umístila na bedně, patří v historii k těm nej-

úspěšnějším. Třetí místo obsadilo údolí Hluboké i z toho dů-

vodu, že bratrům Zetochům to tak nepálilo. Na druhém místě 

jen o skóre skončilo údolí Bučkové. Střelecky tým táhl Michal 

Třeštík s 8 góly a byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. 

Na prvním místě a podruhé v historii vyhrálo údolí Dolního 

konce a Kobylské. V týmu měli i dvě individuální ocenění pro 

nejlepšího hráče turnaje tím se stal Lukáš Mužátko a nejstarší-

ho hráče Miroslava Křištofa.

Po turnaji se opět sedělo dlouho do večera, vzpomínalo se 

na bratra a panovala dobrá nálada. Určitě to shora sledoval a je 

pyšný na tu práci co děláme.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným – jak hrá-

čům, tak divákům. Také manželce Ivě, která se stará o přípravu 

turnaje, a ve všem mě takhle podporuje. A taky kamarádům 

Silvě a Milanovi, kteří nám od prvního ročníku pomáhají. Ne-

opomenu i sponzora z řad hráčů a Obec Horní Bečvu za proná-

jem haly.  Text a foto: Pavel a Iva Romanovi

Želva Cup 2017 ovládl Dolní konec – Kobylská

 Mečůvka – Valaška – Lúky

Bečvice - Přehrada

Inter Liščí

3. místo Hluboké

Kostelani

2. místo Bučkové

Víítězové: Dolní konec – Kobylská

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Dolní konec – Kobylská 16 b 16:4

2. Bučkové 16 b 15:8

3. Hluboké 12 b 12:9

4. Bečvice – Přehrada 7 b 12:11

5. Kostelani 6 b 10:15

6. Inter Liščí 4 b 9:15

7. Mečůvka – Valaška – Lúky 0 b 5:17
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INZERCE

LIKVIDACE
PRODEJNY TEXTILU
v kulturním domě na Horní Bečvě

AKCE BUDE TRVAT 

DO VYPRODÁNÍ ZBOŽÍ
Možnost nákupu kvalitního bytového 

a kusového textilu pro celou rodinu

SLEVY 30 AŽ 50%
OTEVŘENO

  PONDĚLÍ ............... ZAVŘENO

 ÚTERÝ – PÁTEK ..... 8.00 – 16.00

 SOBOTA ................. 8.00 – 11.00

JEDNOTA SD VSETÍN
přijme pro prodejnu potravin 

Horní Bečva 
celkem čtyři pracovníky, 

z toho dva do úseku maso – uzeniny.

Nástup možný od 23. března 2017.

Informace na tel.: 603 724 435.

Zveme vás na výstavu fotografi í 

Valašsko očima Dany Křenkové

Výstava bude zahájena 
v rámci divadelního představení 

Příbuzné si nevybíráme 
12. března 2017 

ve vestibulu Kulturního domu od 14 hodin.

Následně bude výstava přesunuta 
do prostor knihovny.

17. ročník Memoriálu Ondřeje Ondryáše
V neděli 12. února se v běžeckém areálu na Pustevnách odehrál 

17. ročník Memoriálu Ondřeje Ondryáše v běhu na lyžích. Akce byla 

pořádána TJ Sokol Kněhyně jako krajský závod Zlínského kraje. Závod 

bylo možné uspořádat po dvou letech, ve kterých nebyly pro organizaci 

závodu příznivé sněhové podmínky. Přeboru se zúčastnilo 84 závodní-

ků všech věkových kategoriích. Nejmladším benjamínkům bylo sedm 

let a nejstaršímu účastníkovi přes 50 let. Délka tratě byla pro nejmladší 

400 metrů a pro ty nejzkušenější 8 km. Za krásného počasí se závodu 

zúčastnilo 12 oddílů. Mezi nejúspěšnější patřil Fenix Ski Team Jeseník, 

jejichž svěřenci obsazovali přední příčky, ale neztratili se ani naši závod-

níci, kteří se umístili v jednotlivých kategoriích takto:

Benjamínky: 1. místo Vendula Bernátová

Benjamínci: 5. místo Šimon Hurta

 6. místo Vítek Hurta

Předžáci: 7. místo Lukáš Farník

Žačky mladší: 9. místo Zuzana Podešvová

Dorostenci mladší: 1. místo Jakub Macura

Muži + Junioři: 1. místo Richard Žitník

 2. místo Ondřej Pleva

Muži nad 35 let: 6. místo René Miran 

 8. místo Libor Mikuda 

 9. místo Radek Ondryáš

POZVÁNKA



Hornobečvanský ZPRAVODAJ březen 2017   / 15 /

POZVÁNKY

Srdečně vás zveme 

na divadelní představení

KARLOVSKÉHO
OCHOTNICKÉHO SOUBORU KOS

„TETA Z BRUSELU“
Komedie o 4 dějstvích 

volně zpracovaná podle J. N. Nestroye

Režie: Iva Foralová

Stará, upravená veselohra o nepravé tetě, 

která všechny potíže a problémy svým vtipem 

v dobrý konec obrátí.

SOBOTA 8. DUBNA 2017 V 18. HODIN.
Předprodej vstupenek v knihovně Horní Bečva

od 20. března 2017, vstupné 70,- Kč.

 Rezervace na tel. čísle 571 645 249 

nebo e-mailu: knihovna.becva@seznam.cz.

Program kina PANORAMA

v Rožnově pod Radhoštěm 

na měsíc březen 2017

Telefon: 734 366 060

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz/kino

•  Ve čtvrtek 2. 3., v sobotu 4. 3. a v neděli 5. 3. v 18:00

ANDĚL PÁNĚ 2

•  Ve čtvrtek 2. 3., v sobotu 4. 3. a v neděli 5. 3. ve 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

•  V pátek 3. 3. od 18:00

EXPEDIČNÍ KAMERA 2017  

•  Od pondělí 6. 3. do středy 8. 3. v 18:00

BÁBA Z LEDU

•  Od pondělí 6. 3. do středy 8. 3. ve 20:00

LION: DLOUHÁ CESTA DOMŮ

•  Ve čtvrtek 9. 3. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – MOONLIGHT

•  Od pátku 10. 3. do neděle 12. 3. v 18:00

BALERÍNA

•  Od pátku 10. 3. do neděle 12. 3. ve 20:00 

a od pondělí 13. 3. do středy 15. 3. v 17:30

MASARYK

•  Od pondělí 13. 3. do středy 15. 3. ve 20:00

LA LA LAND

•  Od čtvrtka 16. 3. do neděle 19. 3. v 17:30

LOGAN: WOLVERINE

•  Od čtvrtka 16. 3. do neděle 19. 3. ve 20:00

MUZZIKANTI

•  V neděli 19. 3. v 16:00

KINO PRO DĚTI – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

•  Od pondělí 20. 3. do středy 22. 3. v 18:00

PSÍ POSLÁNÍ

•  Od pondělí 20. 3. do středy 22. 3. ve 20:00

VŠECHNO NEBO NIC

•  Ve čtvrtek 23. 3. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ

•  Od pátku 24. 3. do neděle 26. 3. v 17:30

KRÁSKA A ZVÍŘE

•  Od pátku 24. 3. do neděle 26. 3. ve 20:00

KONG: OSTROV LEBEK

•  Od pondělí 27. 3. do čtvrtka 30. 3.

JEDEN SVĚT 2017

Pondělí 27. 3.: 16:00 Ve válečné show; 

18:20 Ofi ciální zahájení, Dugma: Spoušť; 

20:00 Epidemie svobody

Úterý 28. 3.: 16:00 Zlatý úsvit – Jak to vidím já; 

17:45 Dobrý pošťák; 19:30 Duši neprodám

Středa 29. 3.: 16:00 Hon na nevěstu; Děti online; 

Blanche nebude sedět v koutě

Čtvrtek 30. 3.: 16:00 Kyberdžihád; 17:10 Normální 

autistický fi lm; 20:15 Život začíná po stovce

•  Od pátku 31. 3. do středy 5. 3. v 18:00

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

•  Od pátku 31. 3. do středy 5. 3. ve 20:00

ŽIVOT
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