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Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 12. 7. 2017 v knihovně Horní Bečvy. 

Cena vstupného je 360 Kč a 420 Kč. Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249. 

Rezervace platí 2 dny! Již zakoupené vstupenky nelze vrátit!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky

Motto:

„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. 

Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“

Blahopřání

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea 

tito naši spoluobčané:

Marie MANETHOVÁ 

Zdenka MALINOVÁ

Zdenka BÁRTKOVÁ

Gertruda HOFERKOVÁ

Vilemína ERMISOVÁ

Vladimír BAROŠ 

Ing. Jiří HORÁK 

Jaroslav JUŘÍČEK

Ludmila KYŠÁKOVÁ

Zdenka BĚTUŇÁKOVÁ

25 let manželství – stříbrnou svatbu oslaví:

manželé Rudolf a Karolina KRETKOVI

manželé Zdeněk a Květoslava ŘÍHOVI

50 let manželství – zlatou svatbu oslaví:

manželé Mgr. Jaromír a Mgr. Miroslava ŠPANIHELOVI

Dne 18. července 2017 oslaví naši rodiče

Květoslava a Zdeněk Říhovi

25 let manželství – stříbrnou svatbu.

Sluníčko ať Vám svítí, na cestu plnou kvítí,

přejí děti Markéta a Pavel.

Všem červencovým oslavencům  

i jubilujícím manželským párům přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 17. července 2017 by oslavila 

79 let naše maminka a babička

paní Alžběta JUŘÍKOVÁ

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Očím jsi odešel, v srdích jsi zůstal. 

Dne 16. července 2017 

vzpomeneme desáté smutné výročí 

tragického úmrtí 

pana Václava POLÁCHA

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn, dcera, vnuci a sourozenci.

Odešel tou cestou, 

kterou jde každý sám, 

jen dveře vzpomínek 

zanechal nám…

Dne 5. července 2017 by oslavil 

svůj svátek a 10. srpna osmdesáté 

druhé narozeniny milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček 

pana Cyril ONDRUCH

S láskou vzpomíná manželka s rodinou 

a pravnučka Anička.

Kdo Vás znal vzpomene, kdo Vás měl rád nezapomene.

Dne 17. července 2017 uplynuly tři roky ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka a babička 

paní Božena POLÁCHOVÁ 

Dne 15. července 2017 to bylo 31 let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 

pan OndřeJ POLÁCH 

S láskou vzpomínají děti a vnoučata.
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Utichlo Tvé srdce znavené, na věky šel jsi již spát.

V Tvém rodném kraji, kde ses tak vracel rád,

s láskou si na Tebe vzpomene, příbuzný, známý i kamarád.

Dne 30. července 2017 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí

pana Františka KŘENKA 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna, synové Vlastimil, 

František a Pavel s rodinami, čtyři sourozenci s rodinami, 

ostatní příbuzní a známí.

Vzpomínky

Nechtěl jsem odejít, tak moc jsem chtěl s Vámi být.

Jak zlomený kvítek jsem k zemi pad a nestačil ani sbohem dát. 

Dne 18. července 2017 uplynou dva roky, 

co nás navždy opustil 

pan Jaromír ONDRUCH 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Miroslava, syn Tomášek, 

maminka a sourozenci s rodinami.

 1. 7. 7:30  za zemřelého Konráda Maršálka, rodiče z obou stran 

a sourozence

 2. 7.  10:00  za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy, jejich rodiče, 

sourozence a duše v očistci

 3. 7. 7:30 na úmysl dárce

 4. 7. 7:30  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, Emila Křenka, 

Libora Křenka a celou Křenkovu rodinu

 5. 7.  8:00 za zemřelou Annu Martinákovou a rodiče z obou stran

 6. 7.  7:30  za zemřelého Jana Kubáně ml., jeho otce, 

živou a zemřelou rodinu Kubáňovou

 7. 7. 7:30  za zemřelého Ondřeje a Marii Kretkovy 

a rodiče z obou stran

 8. 7. 7:30  za zemřelého Oldřicha Dobeše, rodiče, sestru Martu, 

synovce Jaroslava a duše v očistci

 9. 7.  10:00  za zemřelé rodiče Jana a Martu Křenkovy, syna Jana, 

vnučku Boženu a duše v očistci

 10. 7.  7:30  za zemřelé rodiče Marii a Antonína Machálkovy, syna 

Jaromíra a snachu Martu, zemřelou rodinu Machálkovu, 

Fárkovu a Vaníčkovu

 11. 7. 7:30  za zemřelého Stanislava Mikulenku, rodiče z obou stran, 

všechny zemřelé příbuzné a duše v očistci

 12. 7.  7:30 za zemřelé dobrodince

 13. 7. 7:30 za zemřelé rodiče a ostatní rodinu

 14. 7.   7:30  za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodinu a rodinu 

Provázkovu

 15. 7. 7:30  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, rodiče z obou stran 

a sourozence

 16. 7. 10:00  za zemřelou Anastázii a Jana Křenkovy, 

syna Františka, zetě Emila a snachu Marii

 17. 7. 7:30  za poděkování Pánu Bohu při příležitosti 71 let 

a za živou a zemřelou rodinu

 18. 7.  7:30 za zemřelého Jaromíra Ondrucha, otce a bratra Karla

 19. 7. 7:30  za zemřelou Jindřišku a Josefa Martinákovy, dva syny, 

tři snachy a rodinu Středulovu

 20. 7. 7:30 za zemřelého Jana Koláčka a rodiče z obou stran

 21. 7. 7:30  za zemřelé rodiče Pavlíčkovy, oboje rodiče 

a dceru Danu

 22. 7. 7:30  za poděkování Pánu Bohu a Panně Marii 

za dožití 50 let a výročí svatby

 23. 7. 10:00  na poděkování za dožití 70 let a 50 let společného 

života a Boží požehnání do dalších let

 24. 7. 7:30  za zemřelého Václava Němce, rodiče Chovancovy 

a Němcovy

 25. 7. 7:30 na jistý úmysl

 26. 7. 7:30 za zemřelé rodiče Annu a Františka Křenkovy

 27. 7. 7:30 na úmysl dárce

 28. 7. 7:30  za zemřelou Jiřinu Jansovou, 

zemřelou rodinu Bártkovu, Macečkovu a Poláchovu

 29. 7. 7:30 za zemřelou Martu Bujňákovou a duše v očistci

 30. 7. 10:00  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, syna, 

dva zetě, snachu a vnuka

 31. 7. 7:30  za zemřelého Ing. Václava Baroše a paní Jarmilu 

Barošovou

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ČERVENEC 2017
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         INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

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 28. července 2017
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je mož-

né v  době provozní doby odevzdat vytříděný odpad  – plasty včetně 

nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.

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

Zastupitelstvo obce Horní Bečva
Obecně závazná vyhláška obce Horní Bečva č.1/2017,

o regulaci hlučných činností

Na svém 17. řádném zasedání schválilo 

zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2017 týkající se regulace hlučných činností 

v neděli. Vyhláška vytváří právní rámec a defi nuje 

pravidla pro omezení užívání hlučných strojů 

v neděli. V krajním případě lze porušení vyhlášky 

řešit v rámci přestupkového řízení. 

Každý je povinen zdržet se o nedělích 

v době od 6:00 do 22:00 hod. veškerých činností 

spojených s užíváním sekaček na trávu, 

křovinořezů, malotraktorů sloužících k sekání trávy, 

motorových pil a cirkulárek způsobující hluk.

Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení, 

resp. po zveřejnění na Úřední desce 

Obce Horní Bečva. 

Celý text vyhlášky je dostupný 

na internetových stránkách obce.

Uzávěrka srpnového zpravodaje
Upozorňujeme, že srpnové číslo zpravodaje

bude mít uzávěrku již 19. 7. 2017.

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

UPOZORNĚNÍ
na změnu pracovní doby 

v informačním centru v Horní Bečvě

      /červenec - září 2017/

 Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Sobota 8:00 - 12:00 

 Neděle                      zavřeno 

Dne 5. a 6. července (státní svátky) 

bude otevřeno od  8:00 do 12:00 hodin.

Vážení občané,

z důvodu rekonstrukce a dostavby 

zpevněných ploch před kulturním domem 

budou parkovací plochy 

před kulturním domem přechodně uzavřeny.

Omezení platí 

po nezbytnou dobu výstavby, 

tj. v průběhu července a srpna 2017.
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KNIHOVNA

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY NA TAJEMNÁ MÍSTA, 

Vladimír Soukup

Kde je u nás vstup do pekla? Jaké je prokletí 

domu, v němž bydlel jeden z našich nejznámějších 

masových vrahů? Mohou přízraky mrtvých za ně-

kolik nevysvětlitelných nehod na dálnici D1? Jaké 

je tajemství mikulečských lebek? Kde byla nejstarší 

čarodějnická škola v Evropě? Kde se můžeme setkat 

se silnou pozitivní energií? To jsou stále otevřené 

otázky, na které lidé hledají odpovědi. Někde pomohli historici, arche-

ologové, někde zůstává odpověď na pomezí skutečnosti a mýtů, jindy 

je to legenda, jejíž dozvuky sahají až do současnosti. V tradičních „rodin-

ných toulkách“ zamíří „nejkrásnější výlety“ právě na tato tajemná místa. 

Je jich nepočítaně, vybrali jsme z nich 40 tipů, míst s rozmanitými pří-

běhy a záhadami. Každý si vybere. Můžeme se opravdu bát nebo se 

„jenom“ vydat na zajímavý výlet. Texty doplňují praktické informace (ote-

vírací doby, parkování).

VÍ O TOBĚ, Pinborough Sarah

Temný psychothriller o milostném trojúhelníku. 

Každá zamlčená pravda, polopravda či lež má neod-

vratné důsledky. Do poslední chvíle si nikdo z aktérů, 

včetně čtenáře, nedokáže představit, co všechno je 

ve hře. Jen ona. Ona to ví.

MALÉ ZÁZRAKY,

Kateřina Dubská

Malé zázraky se dějí pořád a každému z nás, jen je 

potřeba pozorně naslouchat svému srdci. Dvanáct 

povídek Kateřiny Dubské vás vezme do světa, který 

znáte, ale občas na něj zapomínáte. Do světa roz-

hodnutí, která dokážou změnit nezměnitelné. Je to 

dvanáct opravdových příběhů, dvanáct příběhů lidí, 

které autorka potkala a kteří jí vyprávěli o situacích, 

jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, mi-

nulosti a o tom, že stačí jen trochu změnit úhel pohledu a rázem je vše 

možné.

Knihy pro děti
DÍVKA V SEDLE, Terence Blacker

Jay je ve škole za outsiderku, doma si připadá osa-

mělá. Jediný čas, kdy se cítí být doopravdy šťastná, 

jsou chvíle strávené jízdou na koni. Potom co ute-

če z domova, aby pracovala v dostihové stáji, osud 

jí přivede do cesty nádhernou, ale nepochopenou 

klisnu Manhattan. Její dostihová kariéra skončila 

a život se ocitl v sázce. Jay i Manhattan potřebují do-

stat novou šanci. Společně se snaží obstát v nelítostném světě dostihů, 

kde výhra nebo prohra dokážou člověku i zvířeti nadobro změnit život.

ZÁKON SMEČKY:

SOUMRAK (1) - ROZDĚLENÁ SMEČKA,

Erin Hunter

Podaří se novému Alfovi udržet tlupu pospo-

lu, nebo se znovu rozdělí? Mladá fenka Bouře celý 

svůj život usilovala o řádné místo v divoké smečce. 

Nyní se konečně cítí přijata, ale napětí v tlupě znovu 

stoupá. Někteří psi nejsou spokojeni s novou hie-

rarchií a jiní stále nedůvěřují Bouři a Tesákovi, kteří patří k rase hlídacích 

psů. Nebezpečí tentokrát číhá uvnitř smečky…

Nové knihy

Heč, už jsem čtenář
Další školní rok je za námi a s ním i spoustu prá-

ce a učení. O tom by mohli vyprávět hlavně prv-

ňáčci. Naučili se hodně nových věcí jako číst, psát, 

počítat a mnoho dalšího. A právě znalost čtení jim 

otevřela pomyslnou bránu do knihovny s knižním 

světem pohádek, dobrodružství a fantazie.

V prvním týdnu měsíce června byli prvňáčci pozváni do knihovny. 

Zde na ně čekal rytíř Písmenko, kterému museli ukázat, jak zdatní jsou 

čtenáři. Po této zkoušce složili nad knihou Harryho Pottera rytířský slib 

a pak již přišlo dlouho očekávané pasování do rytířského řádu čtenářů. 

Jako vzpomínku na tento den si děti odnesly čtenářský průkaz, pasovací 

listinu a svou „první knihu“. 

Malým čtenářům přeji, aby se z knížek stali jejich dobří přátelé a strá-

vili spolu hodně pěkných chvil. Denisa Vašková
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pozváni do knihovny
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Poskytoval praktickou pomoc sedmi pro-

následovaným čsl.  parašutistům, které on 

i další představitelé pravoslavné církve ukrý-

vali po atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Heydricha v  chrámu sv.  Cyrila 

a  Metoděje. Dne 5.  září  1942 byl popraven 

na Kobyliské střelnici. Muž, který z  křesťan-

ské lásky a  hlubokého vlasteneckého cítění 

prokázal čin nebývalého osobního nasaze-

ní a  odvahy, po bestiálním mučení hleděl 

statečně vstříc smrti s  lidskou důstojností. 

Nepochybně právě proto pár dní před jeho 

popravou veřejně vyjádřil neblaze proslulý 

K. H. Frank, který přihlížel jeho tvrdým výsle-

chům: „Má -li český národ zůstat živ, nesmí se 

stát národem takových Petřeků.“

Přestože se narodil v  Hodolanech u  Olomouce, jeho kořeny sahají 

na Valašsko. Jeho otec, učitel Josef Petřek (1881-1943), byl rodákem 

z rožnovských Horních Pasek. I když Josef Petřek odešel z domova už jako 

velmi mladý za svým povoláním, uchovával si on i jeho rodina silná pouta 

k jeho rodišti. Vladimír Petřek se svými rodiči a devíti sourozenci tu navště-

voval často své příbuzné a trávil v Rožnově prázdniny a později dny dovo-

lené. Otec vstoupil do pravoslavné církve, která vznikla z mírného směru 

v nově utvořené Církvi československé po vzniku Čsl. republiky a navázala 

spojení se Srbskou pravoslavnou církví. Tento směr měl silné pozice právě 

na střední Moravě. Živé náboženské přesvědčení se u Vladimíra projevo-

valo už ve školním věku, a protože pravoslavná církev potřebovala vlastní 

vzdělaný kněžský dorost, absolvoval deset let teologických studií v Jugo-

slávii. Vysoce kvalitní vzdělání v teologii a dalších humanitních vědách mu 

napomohlo zformulovat vlastní velice vyhraněné postoje ke světu a  lid-

skému životu. Naplnění života viděl v povolání kněze.

Krátce po ukončení 2. světové války Rožnov p. R. nazval na jeho počest 

Petřekovu stráň nad městem (dnes s areálem muzea Valašská dědina). Pak 

na dlouhou dobu byly jeho památka a odkaz nebývalé lidské odvahy za-

mlčovány. Stejně tak i  památka jeho rodičů a  sourozenců, kteří byli pro 

jeho čin zatčeni a určeni k smrti v koncentračních táborech. Kolegové uči-

telé ještě stačili odhalit Josefu Petřekovi a jeho rodině v Olomouci – Pav-

lovičkách pamětní desku a též tam v r. 1947 vydali sborníček Vykupitelé, 

věnovaný jejich památce.

I  když bylo 31.  května  1995 Vladi-

míru Petřekovi uděleno čestné občan-

ství města Rožnova p. R., přesto jeho 

životní osudy zůstávaly nadále mno-

ha lidem neznámými. K  obratu došlo 

28. září 2005, kdy mu byl na Valašském 

Slavíně odhalen symbolický náhrobek 

za účasti jeho dcery Jiřiny Julákové 

z  Prahy. V  r.  2008 vyšla velice pozoru-

hodná monografi e Vojtěcha Šustka 

Zlato se čistí v  ohni s  podtitulem O  ži-

votě, oběti a  smrti pravoslavného kně-

ze ThDr. Vladimíra Petřeka, jeho rodičů 

a  sourozenců (publikaci je možné si 

zapůjčit v  hornobečvanské knihovně). Těžko se ubránit pohnutí zvláště 

při četbě zcela unikátních vzpomínek a  vyprávění Vladimírových sester 

Jiřiny a  Zdeny, které přežily nacistickou odplatu, která dolehla na celou 

jejich rodinu. Zatčení jako jediná z devíti Vladimírových sourozenců unikla 

jen nejstarší sestra Marie Krčmářová, která bydlela v Brně a od 40. let se 

svojí rodinou jezdívala na pobyty v hotelu Zavadilce na Pr. Bečvě a později 

až do pol. 80. let každoročně pobývala na letním bytě na bývalém horno-

bečvanském fojtství.

Rodové kořeny Vladimíra Petřeka ovšem hlouběji spočívají až na Horní 

Bečvě. Právě ze vzpomínek Jiřiny Petřekové na jejich otce a  oblíbeného 

učitele Jožu Petřeka v hrubých rysech současně vysvitá osobnost jejich dě-

dečka Pavla Petřeka, rodáka z Horní Bečvy. Rod Petřeků je jedním z nejstar-

ších hornobečvanských rodů. Pavel Petřek (* 21. 1. 1845 † 22. 1. 1908) 

se narodil na č. p. 3 jako nejmladší z jedenácti dětí půlpasekáře Jana Pet-

řeka (1801-1863) a jeho manželky Apolény, roz. Kantorové. Jeho nejstarší 

bratr Jiří Petřek (1835-1920) převzal jako hospodář po otci rodovou used-

lost a z jeho potomků stojí za zmínku jeho vnuk Pavel Petřek (1895-1979), 

který byl za těžké a vleklé krize hornobečvanského obecního zastupitel-

stva starostou obce od sklonku r. 1933 do srpna 1934. Další z Pavlových 

starších sourozenců Jan Petřek (1837-1902) se po dlouholeté vojenské 

službě ženitbou uchytil jako pasekář na Prostřední Bečvě č. 202. Podobně 

i staříček Vladimíra Petřeka Pavel sňatkem s Annou Petřvaldskou se přiže-

nil na pasekářskou usedlost na rožnovských Horních Pasekách č. p. 380. 

V letech 1869–1889 se jim narodilo devět dětí. Vedlejší výdělečnou činnos-

tí pasekáře Pavla Petřeka bylo obchodování se dřevem. Při hospodářství 

chovali 4–6 kusů hovězího dobytka. A čím mohl tento muž ovlivnit a ur-

čit životy svých potomků? Nejpozoruhodnější je, že ačkoliv sám neuměl 

psát, všem svým dětem umožnil dobré vzdělání a tím i postavení a sebe-

uplatnění v životě. Jiřina Petřeková o něm vyprávěla: „Tatínkův otec neuměl 

psát, dovedl jenom počítat. Byl ale velmi schopný. Z domácí výrobny šindelů 

se vypracoval na výrobce a dodavatele výdřevy do ostravských dolů. Vedlo se 

mu fi nančně velmi dobře, nakoupil hodně zalesněných pozemků. S babičkou 

měli devět dětí. Pro všechny zajistili vzdělání a všechny jejich děti měly sluš-

nou existenci. Jeden jejich syn, strýc Vincenc, vystudoval ve Vídni práva, strýc 

Emil a náš tatínek učitelský ústav v Příboře. Dědečkovi se stala osudnou cesta 

s povozem v zimě přes horské sedlo Pindula mezi Radhoštěm a Javorníkem. 

Byl opilý, sjel s povozem z cesty a vymáchal se v Kaním potoce. Hodně prochla-

dl, a i když dokázal dojít domů, dostal zápal plic a zemřel.“
Karel J. Malina

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Pravoslavný kněz Vladimír Petřek (1908-1942), 

před 75 lety nejstatečnější z obětí pražské heydrichiády, měl rodové kořeny na Horní Bečvě.

Horní Bečva čp. 3, rodiště Pavla Petřeka (1845-1908).

Chalupa Pavla Petřeka na Horních Pasekách v Rožnově p. R.

Prameny: 

ŠUSTEK, V.: Zlato se čistí v ohni. O životě, oběti a smrti pravoslavného kněze 

ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců. 

Praha 2008; tentýž: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo 

na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. 

Edice historických dokumentů, sv. 1. 2013. Matriky v ZA Opava, 

sčítání lidu Rožnova p. R. a Horní Bečvy v SOkA Vsetín.
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HORNÍ BEČVA A MEZINÁRODNÍ TURISTICKÁ TRASA E3

Blíží se léto, období dovolených a také příležitostí, kdy se třeba se 

známými vydáme na turistickou vycházku. Možná je dobré si připo-

menout, že podél severní hranice Horní Bečvy vede významná mezi-

národní turistická dálková trasa E3.

Co je vlastně dálková pěší trasa? V  českém prostředí není tento 

pojem jednoznačně defi nován. Vychází se z charakteristik obvyklých 

v zahraničí (Německo, Francie, Španělsko, Velká Británie), podle kte-

rých by trasa měla splňovat určitá kritéria:

1.  Trasa je vhodná pro pěší turistiku, tj. vede po cestách pro pěší. Silni-

ce a cyklostezky tvoří jen nepatrný či žádný podíl.

2. Délka trasy odpovídá alespoň třem dnům pochodu.

3. Trasa je vyznačena v terénu.

4. Trasu najdeme na běžně dostupných mapách (Není na mapy.cz)

5.  Existují veřejně dostupná doporučení, jak trasu rozdělit do denních 

etap.

6.  V místech začátků či konců doporučených denních etap se nacháze-

jí vhodná stravovací a ubytovací zařízení.

Na tyto podmínky by v  České republice nedosáhla žádná trasa, 

tak se z některých parametrů muselo slevit. Naše české kempy a tábo-

řiště mají většinou pobytový charakter a nacházejí se u rybníků a kou-

pališť, kde se lidé slunní a  relaxují. Na turistických trasách mnohdy 

vhodné zázemí pro odpočinek chybí.

Evropské turistické sdružení se zasloužilo o vznik 11 mezinárodních 

turistických tras označených E1 až E11, v délce asi 55 tisíc kilometru. 

E6 a E8 zasahují Českou republiku pouze okrajově. Jen dvě trasy naši 

republiku protínají. První z  nich E10 vede od severu k  jihu. Začíná 

ve Finsku, pokračuje přes německou Rujanu, Čechy, Rakousko, Itálii 

a Francii do Španělska. Všechny úseky ještě nejsou dokončeny, takže 

měří jen 2880 km. Čechy takřka půlí v severojižním směru od Varnds-

dorfu přes Prahu do Vyššího Brodu.

Druhá z  nich E3 začíná ve Španělsku v  Santiagu de Compostella 

a končí na rumunském pobřeží.

Spojuje tak Atlantský oceán a  pobřeží Černého moře. Celá měří 

6950 km. Českou republikou prochází přibližně po jejich severních 

hraničních horách. Celou trasu si můžeme podrobně prohlédnout 

na internetových stránkách https://www.traildino.com. Níže přilože-

ná mapka modrou barvou znázorňuje, přes které hraniční hory trasa 

vede. My si připomeneme, že se jedná o Jeseníky, konkrétně Králický 

Sněžník, Ramzovou, Červenohorské sedlo, dále pokračuje přes Budi-

šov nad Budišovkou, Hradec nad Moravicí, Fulnek, Starý Jičín, Hodsla-

vice, Radhošť, Pustevny, Martinák, Bumbálku, pak již vstupuje na Slo-

vensko. Na další mapce si můžeme prohlédnout, kde přes Horní Bečvu 

trasa vede.

Jedná se o místní část Bukoviny, chatu Martinák a poté obchází horu 

Kladnatou. V 19. století se zde nacházely usedlosti, kde se hospodařilo. 

I dnes tu můžeme najít stavební základy po těchto budovách. Z hory 

Kladnaté se můžeme kochat výhledy na Vysokou a  na široké oko-

lí. Rovněž další úsek cesty nás provází výhledy a půvabná krajina až 

na Bumbálku.

Kromě turistické trasy E3 má tato krajina ještě další zeměpisnou je-

dinečnost. Region leží na hlavním evropském rozvodí. Rozvodnice jde 

od západu po hřebeny Veřovických vrchů, sedlem Pindula přechází 

na hřeben Radhoště, po němž přes Pustevny jde na Čertův mlýn. 

Zde se stáčí směrem k jihu a přes Martinák, Kladnatou a Třeštík směřu-

je na Bumbálku dále na Slovenské Beskydy.

Zajímavostí je, že tato linie neprochází největšími beskydskými 

vrcholy. Území severně od ní náleží do úmoří Baltského moře, jižně 

od ní do úmoří moře Černého.

Vzhledem k  centrální poloze v  Evropě bychom čekali, že Česká 

republika bude hlavní křižovatkou evropských mezinárodních tras. 

Zatím to jsou jen dvě trasy E3 a E10 z celkového počtu jedenácti tras.

Pro srovnání přes Rakousko jich vede pět, přes Německo devět, přes 

Polsko čtyři. Trase E3 přidává na významu i  to, že její část je shodná 

s poutní cestou svatého Jakuba, která směřuje do Santiaga de Com-

postella.

Co evropské trasy nabízí? Dovolím si citovat slova jednoho cesto-

vatele: „Můžu říct, že jsem strávil určitě už přes stovku nocí na trecích 

v  severní a  jižní Americe, kde mají dálkové několikatýdenní až půlroční 

treky sice jenom zhruba třicetiletou tradici, zato ale v  současnosti mají 

obrovskou propagaci a mezi lidmi znechucenými politickou situací a neu-

stálými „krizemi“ neuvěřitelně nabírají na popularitě. Hodně lidí si začíná 

uvědomovat, že to co zažijí, má mnohem větší cenu než to, co si koupí. 

A tak se pojďme i my podívat, co nám Evropské dálkové trasy nabízí, ať na 

jaře můžeme zabalit lehké batohy, vyrazit do hor, a nechat krize za sebou 

a trochu tu naši Evropu poznat.“ 

 (http://www.nalehko.com/node/43).

Kde můžete najít trasu E3 na mapách:

 http://www.cykloserver.cz

 http://www.freemap.sk/

 https://www.traildino.com
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

Dveře naší mateřské školy se již zamkly za posledním dítkem utí-

kajícím za prázdninami, ale odemčeny budou opět pro řemeslníky. 

Čeká nás malování třídy Medvídků, výměna zářivek ve všech třídách 

i hernách. Probourávání dveří mezi tř. Myšek a schodištěm do 1. patra 

a rekonstrukce přípraven jídla.

Co se však dělo v naší školce ještě před prázdninami? Opět k nám 

zavítaly děti ze ZUŠ a tak jako předešlé dva roky nám ukázaly, co se 

pod taktovkou svých učitelů Jožky Blinky a Jirky Blinky naučily. Naši 

předškoláci se všichni nadšeně hlásili, že by se chtěli, až budou školáci, 

naučit hrát na hudební nástroj.

Ještě před zápisem byli předškoláci na návštěvě ve škole omrknout 

prostředí, do kterého půjdou, aby zjistili, že se není čeho bát a také, 

aby se blíže seznámili s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Valovou. Zápis se 

konal 4. a 5. dubna. V září nastoupí do ZŠ 24 dětí a 5 má odklad školní 

docházky.

V neděli 9. 4. se Obecním úřadem nesly písničky a básničky vítající 

nové občánky Horní Bečvy. Program pro ně připravila paní uč. Radka 

Bolcková. Miminek se letos narodilo hodně a tak už s dětmi pilujeme 

nové písničky na další Vítání občánků, které proběhne v červenci.

V pondělí před Velikonocemi jsme s dětmi pozvali rodiče do škol-

ky. Čekalo je malé vystoupení a  možnost si vytvořit různé dekorace 

a  výrobky. Paní kuchařka nám připravila luštěninovou a  drožďovou 

pomazánku k degustaci a my s dětmi jsme nachystali pro rodiče jed-

nohubky. Po těch se jen zaprášilo. Rodiče také donesli něco na zub. 

Děkujeme.

Na zelený čtvrtek, když jsme se s dětmi vraceli z vycházky, zaslechli 

jsme podivné dupání školkou. Nejspíš to musel být Velikonoční zají-

ček, protože si každé z dětí nakonec našlo ve třídě svůj poklad – Veli-

konoční perníkové vajíčko. Tento zvyk není z našich krajin, ale my děti 

seznamujeme i s tradicemi cizích zemí. Za ta jejich rozzářená očka to 

určitě stálo.

V dubnu skončil kurz plavání. V deseti lekcích se děti naučily splývat, 

potápět, zkoušely základy pro plavání na znak a  všechny překonaly 

strach z vody a skoku do ní.

Focení probíhalo 20. a  21.  4. Paní fotografka Porubská si dávala 

opravdu záležet, aby děvčátka byla okouzlující a  kluci lamači srdcí, 

proto si focení rozdělila do dvou dnů. Fotky dopadly perfektně.

Zápis do MŠ proběhl 3. 5. , přijato bylo všech 28 dětí.

Před druhou květnovou nedělí jsme s dětmi ze třídy Medvídků na-

cvičili besídku pro maminky maminek, které se sešly v  rámci Klubu 

důchodců v Motorestu Bečvan. Děti zpívaly, přednášely a i zatančily. 

Za svou snahu dostaly sladkou odměnu a paní učitelky Jana Kurková 

a Radka Bolcková po kytičce. Pár dní na to se školkou nesla slavnostní 

atmosféra. Děti nastrojené nedočkavě čekaly na příchod své mamin-

ky. Až se všichni usadili, začala besídka ke Dni matek. Každá třída měla 

svůj termín, jelikož některé děti mají sourozence v jiné třídě, tak aby 

žádná maminka nepřišla o vystoupené svého dítka.

15. 5. byli předškoláci nachystáni s batůžky vyrazit do Dětského let-

ního parku Bílá. Animátoři s bílými čapkami na hlavách přiběhli k dě-

tem, rozdali jim také čepičky a rázem jsme se ocitli ve Šmoulí vesnici. 

Děti šly po stopách zlého Gargamela, sbíraly šmorůvky, zaskotačily si 

na velkých průlezkách a sjížděly kopec na, koblizích“. Unaveni po dob-

rodružství jich spousta v autobuse cestou do školky usla.

23.  5. jsme se vydali do ZOO Ostrava poznávat cizokrajná zvířata. 

Třešničkou na dortu byla jízda vláčkem, který nás zavezl zpět k výcho-

du. Slunce svítilo a pořádný slejvák nás zastihl až na cestě zpět, naštěs-

tí jen v autobuse, kde většina z dětí opět usnula.

Na Den dětí visely ve školce třásně a balonky. Byli jsme připraveni 

roztančit všechny ve víru karnevalu. Celý následující týden se odehrá-

val v duchu dětské radosti. Všechny nás svou energií rozproudil známý 

ilustrátor Adolf Dudek. Jeho vystoupení pohltilo nejen děti, ale i paní 

učitelky. Opět spoustu z nás zapojil do hraní, zpívání i kreslení. Další 

den běhali školkou indiáni, později zase piráti a zakončení bylo hle-

dáním pokladu.
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Dne 7. 6. jsme linkovým autobusem dorazili do Rožnova a pěšky do-

šli do Skanzenu – Mlýnské doliny. Tam nám průvodkyně vše vysvětlila, 

názorně ukázala a ochotně zodpovídala veškeré dotazy dětí.

Medvídci a Zajíčci pokořili pěšky břehy naší přehrady. Nakrmili jsme 

kačeny i ryby. Největší zážitek byl z krmení z hráze přehrady, tam se 

nám připluli ukázat ti největší macci.

12. 6. , 19. 6. , 26. 6. proběhly „zvykací pondělky“. Přijaté děti s rodiči 

měly možnost od 14.00-15.30 navštívit MŠ. Je to výborná příležitost, 

aby se děti seznámily s prostředím a i s paními učitelkami, aby to pro 

ně v září, kdy už budou ve školce zůstávat sami bez maminky, nebylo 

zas až tak těžké.

V půlce měsíce se celou školkou ozývalo silné rytmické bubnování 

na bubny Djembe, pocházející z Afriky. Děti měly příležitost si zahrát 

i na dešťovou hůl, bouřkový buben, dřevěné žáby, zatroubit na dře-

věnou sošku jako slon či pták Dodo a  spousty dalších cizokrajných 

nástrojů.

Předposlední týden se odehrálo sportovní klání – Olympiáda. Děti 

běhaly, házely, prolézaly pavoučí síť, závodily jako o život.

No a poslední týden… byl i trochu smutný. Loučení s předškoláky. 

Ale ještě než jsme se rozloučili, museli splnit poslední zkoušku a  to, 

Malou maturitu „– dokázali se nám představit, říct své bydliště, číst“ 

v řádku a sloupci a další. Ten den je čekala ještě jedna zkouška: „Zvlád-

nu noc bez maminky?“ Velká závěrečná akce – Spaní v MŠ. Opět byly 

pro předškoláky připraveny soutěže i úkoly a školkoví skřítci nás ne-

chali v klidu spát.

MŠ bude uzavřena od 1. 7. – 11. 8. 2017, prázdninový provoz bude 

od 14. 8. – 31. 8. pro nahlášené děti. V rámci spolupráce s Prostřední 

Bečvou a Hutiskem – Solancem mohou naše děti tyto MŠ navštěvovat 

v  měsíci červenci. Průzkum zájmu proběhl v  dubnu a  zápis do nich 

v červnu.

Přejeme všem krásné prázdniny a pohodové léto.
Za kolektiv MŠ Jana Kurková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Ve vzduchu jsou cítit 
prázdniny!

Každý z nás se už těší, co nového zažije a jak si odpočine od školního 

prostředí. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u právě končícího školního 

roku 2016 – 2017.

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ?

Ze 125 žáků I. stupně prospěli výborně:

1. třída

Bílek Samuel, Bouchal Šimon, Holčák Lukáš, Chmel Martin, Knězek David, 

Ondruch Matyáš, Šenkeřík Matyáš, Trlica Lukáš, Vaníček Nikolas, 

Vašut Tomáš, Vašut Čestmír, Bernátová Vendula, Gašparíková Izabel, 

Hajdová Kristýna, Komnacká Kateřina, Modlitbová Barbora, 

Nytrová Martina, Šupinová Kateřina, Vašutová Mariana

2. třída

Barabáš Jan, Blažek Vít, Blinka Vojtěch, Hanas Filip, Chovančík Ondřej, 

Němec Ondřej, Vaněk Pavel, Vašut Jiří, Hatlapatková Hana, 

Maléřová Vanesa, Pařenicová Klára, Skalíková Žaneta, Závacká Lenka, 

Závorková Anna, Fojtášek Rostislav 

3. A třída

Fárek Max, Farník Lukáš, Chovančík Tobiáš, Křenek Michal, 

Ondruch Tomáš, Redaj Ivan, Vaněk Filip, Vašut Jan, Diatková Barbora, 

Krumpochová Laura, Malinová Adéla, Malinová Julie, Mikudová Natálie, 

Nytrová Karolína  

3. B třída

Hykel Lukáš, Solanský David, Vašut Pavel, Smejkal Jan, Miranová Tina, 

Vašutová Eliška, Vavříková Renata, Malina Martin, Švec Daniel, 

Trampota Tomáš 

4. třída 

Holčák Václav, Husička Ondřej, Kubáň Filip, Kubeša Jakub, 

Malina Vojtěch, Mikuda Martin, Riegel Tomáš, Švardala Ondřej, 

Vojkůvka Josef, Davidson Emilly, Jalůvková Barbora, Kočajnarová Tereza, 

Komnacká Anna, Křenková Nikol, Ondruchová Barbora, Pavelková Linda, 

Strachotová Erika, Valová Vanessa, Vaníčková Kateřina 

5. A třída

Holzer Pavel, Rusin Roman,Tovaryš Daniel, Křenková Alena, 

Holíčková Ema, Kretíková Aneta, Malina Daniel, Šrám Šimon, 

Kačmariková Barbora, Minarčíková Adéla, Mikudová Nikola 

5. B třída

Barabáš Patrik, Chrbját Dominik, Lejska Adam, Švec Vojtěch, 

Davidson Angela, Fárková Ema, Mazůrková Viktorie, Otepková Kristýna, 

Pastorková Beáta, Petřeková Eliška, Vašutová Radka

Z 96 žáků II. stupně získalo vyznamenání třicet pět.

Samé výborné mají: 

Podešvová Zuzana – 6. třída, Kadavá Magdaléna – 7. třída, 

Blinková Terezie, Botková Monika, Petřeková Denisa, Vašutová Markéta, 

Holčák Martin – 8. třída

Škola nejen vzdělává, ale i vychovává. A jak uspěli naši žáci? 

Nikdo z nich nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.

Přeji vám všem, milí žáci a učitelé, abyste si nadcházející volno nále-

žitě užili, hodně sluníčka, málo mráčků, dávejte na sebe pozor, abyste 

po prázdninách zahájili nový školní rok zdraví a plní sil.

                                                                                              Mgr. Jarka Křížová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Memoriál Cyrila Macha
Dne 16. 6. 2017 jsme se zúčastnili atletických závodů v Hutisku  - So-

lanci. Jednalo se o náhradní termín. Memoriál Cyrila Macha, který pořádá 

ZŠ Hutisko  - Solanec, se obvykle koná v květnu. Díky špatnému květno-

vému počasí byl tento termín posunut až na půlku června.

Ačkoliv nemáme takové podmínky pro atletiku, jako mají na Hutisku, 

tak si myslím, že jsme rozhodně ostudu neudělali. Dovezli jsme si celkem 

11 medailí. Soutěžili jsme ve dvou věkových kategoriích a celkem ve čty-

řech disciplínách, běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu, skoku dalekém 

a hodu míčkem, respektive vrhu koulí ve starší kategorii.

Chtěl bych moc poděkovat žákům naší školy za příkladnou repre-

zentaci. Všichni totiž byli unavení z výletů, přesto ze sebe byli schopni 

vymáčknout skvělé výkony. Poděkování patří také pořadatelům za or-

ganizaci a  za pozvání. Všem přeji pohodové a  odpočinkem naplněné 

prázdniny. Mgr. Zbyněk Kocurek

Výsledky:

Podešvová Zuzana - 3. místo skok daleký Žitníková Radka - 2. místo 60 metrů
Závorková Veronika - 2. místo hod míčkem Žitníková Radka - 3. místo vytrvalost
Macura Jakub - 1. místo 60 metrů Žitníková Radka - 2. místo skok daleký
Macura Jakub - 1. místo vytrvalost Juroška Pavel - 3. místo skok daleký
Kubáň Pavel - 2. místo vytrvalost Bil Jakub - 2. místo vrh koulí
Kubáň Pavel - 3. místo skok daleký

Spolupráca cez monitor
V letošním školním roce 2016/2017 v rámci projektu „Spolupráca ces 

monitor“ malovali žáci obou škol ilustraci k povídce, která vyhrála v loň-

ském roce. Žáci prvního stupně malovali ilustraci k příběhu „Austrálie“ 

od Adriány Závacké z Horní Bečvy a žáci druhého stupně ilustraci k po-

vídce „Odpustinie a priatelstvo“, kterou napsala Adriana Vavríková z Lie-

tavské Lúčky. 

Z každé školy bylo vybráno 16 prací (8 z 1. a 8 z 2. stupně) a ty byly 

umístěny na stránky knihoskola.com, kde hlasovali žáci obou škol. 

Češi vybírali a hlasovali pro příběhy, které napsali žáci z Lietavské Lúč-

ky. Slováci hlasovali pro práce našich žáků. Hlasování proběhlo v termínu 

od 19. do 23. 6. 2017. 

Celkově hlasovalo 135 žáků, z toho z ČR 56 a ze SR 79. 

Výsledky:  Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva 

I. stupeň 1. Barbora Motlitbová 1. třída
 2. Ondřej Chovančík 2. třída
 3. Tobiáš Chovančík 3. A

II. stupeň  1. místo Viktorie Doležálková 8. třída 
 2. místo Tereza Rusňáková 8. třída
 3. místo Adriána Závacká 9. B 
Vítězové obdrželi peněžní poukázky na odběr knih, dle vlastního vý-

běru. Všem zúčastněným děkujeme za krásné ilustrace.

  Mgr. Jan Děcký, ředitel školy

Olympijský běh
Dne 21. 6. 2017 se naši žáci zapojili do školního olympijské-

ho běhu. Žáci prvního stupně uběhli trasu dlouhou 500 m, žáci 

druhého stupně 1 km. Za svůj výkon dostali medaili, diplom 

a drobný dárek. Počasí nám přálo a běželo se velmi dobře.
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Dne 23.  6.  2017 se na Horní Bečvě zúčastnilo 32 lidí oslav 

3. ročníku Mezinárodního dne jógy a  zároveň 11. výročí jejího 

pravidelného cvičení.

Příjemné počasí předznamenalo míruplnou atmosféru při cvi-

čení v malé tělocvičně ZŠ TGM i za účasti 7 lidí z Ostravy a Nové-

ho Jičína, kteří jezdí na Horní Bečvu opakovaně pro nádhernou 

atmosféru.

Potlesk a vřelý úsměv následoval při krátkých ukázkách cviče-

ní jógy pro děti, které předváděly Vanessa Valová a Amelia Vala. 

Při tomto cvičení se aktivně zapojil i Michal Vrbka a většina do-

spělých.

Po společném fotu u  Stromu míru i  s  panem starostou ná-

sledovala kratičká přednáška s  velice aktivním a  inspirujícím 

cvičením na židli pro lidi po úrazu, operaci, nebo i pro nejstarší 

lidi, které vedla fyzioterapeutka a cvičitelka jógy Soňa Konečná 

v knihovně, kde se krátce zúčastnil i pan starosta Bc. Rudolf Ber-

nát. Odměnou byl srdečný potlesk všech zúčastněných.

Po cvičení následovalo bohaté a chutné občerstvení účastní-

ků. Příjemný podvečer byl pak zakončen zpěvem Áratí.

 Text: Karel Ondruch, foto: Ondřej Balaš

Oslava Mezinárodního dne jógy

UDÁLO SE
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Týden před poutí 16.  června se v  hornobečvanské sportovní hale 

sešlo 5 smíšených týmů na Předpouťovém volejbalovém turna-

ji. Družstva hrála na 2 hřištích systémem každý s  každým na 2 sety 

do 25 bodů. Celkem bylo odehráno 10 kvalitních utkání, které si hráči 

odpískali spolu s volejbalovou rozhodčí Ivetou Kubáňovou z Prostřed-

ní Bečvy. Volejbalové týmy byly tentokrát jen z Horní Bečvy a blízkého 

okolí. Zavzpomínat na staré dobré volejbalové časy přišli i bývalí hrá-

či Horní Bečvy, kteří hráli okresní přebor. Volejbalové umění ukázali 

i žáci 9.tříd a také nynější středoškoláci, kteří začínali s tímto sportem 

na naší základní škole. Přišli i  fotbalisté, kteří dokázali, že jsou dobří 

nejen v kopané, ale rádi si zahrají i volejbal. Jeden tým vytvořily i ženy, 

které chodí hrát tento sport každý čtvrtek do malé hornobečvanské 

tělocvičny. V  podvečer bylo dobojováno. Vítězi turnaje se stal tým 

Legends comeback s kapitánem Rosťou Guttlerem, 2. místo obsadilo 

družstvo Sů Said Skuot, kterému velel Roman Maléř a Lenka Otepková 

přivedla Parťáky k bronzovému stupínku. Čtvrtí byli Fotbalisté s kapi-

tánkou Adélou Myslikovjanovou a Deváťáci, přestože urputně bojovali 

o každý míč, skončili pátí. Družstvo sestavil kapitán Jakub Šrám. Nej-

všestrannějšími hráči byli vyhlášeni Renata Honšová – hrála za Fotba-

listy a Jan Kubeša z Parťáků. Nejstarším hráčem byl Martin Machálek, 

který bojoval za Parťáky.

Každý tým obdržel krásný dárkový koš, první tři družstva dostala 

i  diplomy a  medaile, které věnovala Základní škola. Na ceny přispě-

li Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a prodejna COOP 

z Horní Bečvy. Dárkové koše si hráči rozbalili a poseděli v družné zá-

bavě až do večera. Předpouťový volejbalový turnaj se určitě vydařil 

a společně se budeme těšit na další volejbalová klání v hornobečvan-

ské sportovní hale. Marie Němcová, foto: Zbyněk Kocurek

Předpouťový volejbalový turnaj

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

2. místo Sů Said Skuot 5. místo Deváťáci

Vítězný tým Legends comeback 4. místo Fotbalisté

3. Parťáci Týmy po vyhlášení výsledků
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FOTOREPORT ZE SOUSEDSKÉHO SETKÁNÍ

Autoři fotografi í:  Dana Křenková a Martin Jurajda.

Začátek patřil dětem - Dance Rebels KIDS 
a Dance Rebels JUNIORS.

Boule sem, boule tam, knedlík všude kam se podívám.
Tradiční soutěž v pojídání haferových knedlíků.

Tanečně nakažlivé vystoupení skupiny Group NINE.

Kapela Veselá bída hrála pěkně od podlahy.

Letní noc je ještě mladá…

Odvážně vystoupil jako první akordeonový orchestr 
Bellowsband z Rožnova p. Radhoštěm.

U tradice zůstal i taneční soubor Jarášek.

Hraje kapela Horňané, 

tančí hornobečvanská děvčátka.

Stánek od SWAHu opět nezklamal.
Jak nabídkou, tak obalem :-)

Svůj repertoár prohrábla kapela BeSmart 39 
a hrála až do ranních hodin.

Nenechte se zmást. 
Celou akci moderoval pan Aleš Juchelka.

Dětské hry, soutěže a malování na obličej, to vše, 
když kolotoče omrzely.

Ty od hasičů 
jsou stejně nejlepší.

Srnčí guláš byl vyprodaný 
jako první.

Šalalalali od Kennyho Lynche . . . a jiné pecky 

zahrála kapela Šajtar.

Pro silné povahy, které odolaly náporu letního počasí, 
lahodným nápojům a tanečnímu maratonu.
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Skupina Dance REBELS vznikla v roce 2010 na Horní 

Bečvě, kde je srdce taneční skupiny a v současné době 

jedna ze dvou poboček DR. Druhá pobočka je od roku 

2013/2014 ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 V tanci se zaměřujeme na různé styly street dance 

a to především na ty nejzákladnější jako je Hip hop, 

House dance, Locking, Dancehall nebo R´n´B. 

Trénujeme základní kroky, důraz klademe na pocho-

pení rozdílnosti stylů. Za nejdůležitější ale považujeme 

radost z pohybu a legraci, které si na tréninzích užíváme 

dosytosti. 

V roce 2017 členové taneční skupiny založili spolek 

Dance Rebels z.s. (Iva Huňařová, Markéta Šenkeříková, 

Soňa Stromšíková), díky kterému bude možné pořádat 

pro děti ještě více zábavných akcí, víkendovek, výjezdů 

a dalších aktivit. Hlavní činností však stále zůstává tanec. 

Taneční skupina trénuje pravidelně ve třech složkách:

Dance Rebels KIDS, (pod vedením Ivy Huňařové, 

věková kategorie - předškoláci, 1. stupeň ZŠ)

Dance Rebels JUNIORS, (pod vedením 

Ivy Huňařové, věková kategorie 2. stupeň ZŠ)

Group NINE (pod vedením Soni Stromšíkové, 

věková kategorie - studenti)

3. místo     Dance Rebels KIDS / „Fren Dance“ ve Frenštátě p. R., 

choreografi e - Uvnitř juboxu

2. místo     Dance Rebels KIDS / „Česko se hýbe“ fi nále Ostrava, 

choreografi e - Uvnitř jukeboxu

3. místo     Dance Rebes JUNIORS / „Česko se hýbe“ Ostrava, 

choreografi e - Rebelský útěk

2. místo     Group NINE / „Česko se hýbe“ fi nále Ostrava,

choreografi e - Everybody dance now

1. místo     Group NINE / „Česko se hýbe“ fi nále Ostrava, 

choreografi e - Televizní show
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Ve školním roce 2016/2017 se skupina zúčastnila řady vystoupení a sou-

těží např. „Česko se hýbe“, kde se všechny skupiny probojovaly do fi nále ta-

neční soutěže Brno.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci v tomto školním roce. Pře-

devším rodičům tanečníků za ochotu při dovážení dětí na soutěže a vystou-

pení, za trpělivost, kterou s dětmi mají a za skvělou spolupráci při organiza-

ci mimořádných tréninků a akcí. 

Těší se na vás Iva Huňařová a Soňa Stromšíková

www.dancerebels.cz

2. místo     Group NINE / „Česko se hýbe“ republikové fi nále v Brně, 

choreografi e - Televizní show

Skupina bude opět trénovat od září, 

kdy se bude konat nábor nových členů. 

Všichni zájemci si mohou přijít vyzkou-

šet první dvě lekce zdarma.
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Bezhraniční valašení na Kohútce
V  neděli 28.  května se členové Klubu důchodců Horní Bečva 

zúčastnili 16. ročníku přátelského setkání Slováků a  Moraváků 

na hřebeni Javorníků u horské chaty Kohútka. Potkali se zde přáte-

lé z Rožnova p/R. a Povážské Bystrice. Tuto akci zorganizoval Klub 

seniorů Rožnov p/R.  2 autobusy nás vyvezly po úzké cestě plné 

serpentin na vrchol k horské chatě Kohútka, před kterou už bylo 

přichystané pódium. Vítala nás cimbálová muzika Kordulka, která 

se střídala se slovenským triem s vynikajícím zpěvákem, imitáto-

rem a vypravěčem Štefanem Hruštincem. Setkání pozdravili i mís-

tostarosta Rožnova p/R. Jan Kučera a za Povážskou Bystrici její pri-

mátor Karol Janas. Oba pozvali přítomné na nejbližší kulturní akce 

svého města. Na pódiu přednesli zdravice i zástupci Klubu seniorů 

z obou měst. Dům dětí a mládeže z Rožnova p/R. připravil na louce 

pro děti různé hry. Velké množství návštěvníků se výborně bavilo. 

Počasí bylo překrásné, ve slunci v dáli jsme viděli obrysy Radhoště, 

Lysé hory i Súkenické. Šli jsme se podívat i na 1,5 km vzdálenou 

chatu Portáš, kde jsme doplnili kalorie. Kohútka i Portáš jsou zná-

mé svými obrovskými a velmi dobrými borůvkovými knedlíky, kte-

ré jsme samozřejmě také ochutnali.

Překrásné setkání umocněné slunečným počasím rychle uběhlo 

a domů jsme se vraceli s pocitem pěkně strávené neděle. Společně 

se budeme těšit za rok na 17.ročník přátelského setkání Slováků 

a Moraváků na Kohútce. Marie Němcová, foto Dana Křenková

V úterý 6. června odpoledne se uskutečnil na Retasu 7. ročník kul-

turně společenské akce spojené se smažením vaječiny. Toto setkání 

uspořádal Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci s Klubem seniorů 

Rožnov p/R. S programem nás seznámila předsedkyně KD Horní Bečva 

Jana Pospíšilová. Senioři z obou klubů si zahráli i bowling a pétanque. 

V  bowlingu byli lepší Rožnováci (nejlepší hráč Antonín Galus), Hor-

nobečvané obsadili 2. místo (Pavel Holiš byl nejlepší mezi Bečvany). 

Za Horní Bečvu hráli: Ludovít Sebestien, Zdenka Pastorková, Marie 

Němcová, Pavel Holiš, Jitka Petřeková, Jana Řezáčová a Božka Majta-

nová. V pétanque se pořadí vyměnilo, druhý byl Rožnov p/R. (nejlepší 

hráčka Věra Stachová) a zvítězila Horní Bečva (nejlepší byla Dana Křen-

ková, dalšími členy vítězného družstva byli: Lydie Horutová, Marta 

Svobodová a Zdenka Mládenková). Družstva byla odměněna cenami 

a po vyhlášení výsledků už byla volná zábava – konzumovala se chut-

ná vaječina a  výborné tvarohové vdolečky od Drahušky Třeštíkové. 

Svižně k tanci a poslechu nám hrál pan Jan Závorka z Dolní Bečvy. Sólo 

si zatancovala i nejstarší členka KD Horní Bečva 92-letá paní Anastá-

zie Mikudová, které jsme popřáli hlavně pevné zdraví a  vše nejlepší 

do dalších let. Všichni se výborně bavili a  kolem 18 hod. toto velmi 

vydařené kulturně společenské odpoledne ukončila předsedkyně 

KD Horní Bečva Jana Pospíšilová. Za rok se budeme společně těšit 

na 8. ročník tohoto setkání. Marie Němcová, foto Dana Křenková

CO NOVÉHO V KLUBU DŮCHODCŮ

Kulturně společenské odpoledne
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Deset členek KD Horní Bečva, viz  fotografi e, se aktivně zapojilo

do plnění sedmnácti sportovních disciplín pro seniory, připravených 

ve sportovním areálu ZŠ Hutisko - Solanec.

Akci v rámci projektu „Dny zdravého pohybu“ již tradičně /3. ročník/ 

organizačně zajišťuje KS Rožnov p. R. ve spolupráci se ZŠ Hutisko - So-

lanec a Zdravotní školou Vsetín - nácvik první pomoci.

Finančně akci podpořili: Nadace Synot, paní europoslankyně Olga 

Sehnalová a další sponzoři.

 Jana Pospíšilová, foto Dana Křenková

Fotoreportáž z I. Dne pro zdraví v Hutisku Solanci dne 20. 6. 2017
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NABÍDKA PRÁCE

Hledám výpomoc 

na občasné práce v lese 

popř. okolí domu.

Kontakt: 731 466 601

Firma 

Rudolf Jurajda - ROLF
Prostřední Bečva 396,

756 56 Prostřední Bečva, okr. Vsetín

hledá

svářeče 

metodou Tig
 

Jednosměnný provoz / v plánu 

dvousměnný

Pracovněprávní vztah: Plný úvazek

Minimální stupeň vzdělání:

Střední odborné (vyučen)

Doba zaměstnání: od 1. 7. 2017

Mzdové rozpětí: 

od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Dynamicky se rozvíjející rodinná fi rma hledá 

do svého týmu další kvalitní svářeče meto-

dou Tig. Výhodou je praxe v oboru svařová-

ní nerezové oceli způsobem TIG. Manuální 

zručnost, spolehlivost, samostatnost, zod-

povědnost, fl exibilita, profesionální kon-

struktivní přístup k  práci. Dobrý zdravotní 

stav nutností. Úřední svářečské zkoušky 

nejsou podmínkou. Práce spočívá ve svařo-

vání nerezových nádob, zásobníků, tanků

do potravinářského, teplárenského aj. prů-

myslu. Podmínky pro práci jsou velmi nad-

standardní. Prostory pracoviště jsou vytápě-

né, centrálně i lokálně odsávané a velmi čisté. 

Pracovní pomůcky pro 100% ochranu zdraví 

svářeče jsou samozřejmostí. Možnost práce

i v prodloužených směnnách. Možnost nad-

standardních vysokých výdělků, dle indivi-

duálních schopností a  dovedností svářeče. 

Nadstandardní bonusové příplatky, mož-

nost ubytování zdarma v  rodinném domu, 

příspěvek na stravu.

Životopisy zasílejte 

na e -mail: rolf@rolf.cz,

případně volejte telefon:

Zbyněk Jurajda +420 602 740555

Do nově se otevírající 

kavárny/cukrárny na Prostřední Bečvě 

přijmu výpomoc na letní sezónu, 

možná i dlouhodobá spolupráce. 

Bližší info na tel. 776 129 373
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NABÍDKA PRÁCE

INZERCE

Nabídněte, prosím, mamince s malými dětmi 

k dlouhodobému pronájmu nenáročné bydlení 

v rodinném domě či na statku 

v klidném prostředí s trvalým bydlištěm. 

Pracuji z domu, mohu nabídnout drobnou 

výpomoc např. v domácnosti, v hospodářství 

či na zahradě nebo při péči o seniory. 

Děkuji. 

Tel. 724 119 639, 

e-mail: majda-lenka@centrum.cz 

HLEDÁ:

Hlavní účetní a pomocnou účetní
Pracovní náplň:

- kompletní zpracování účetnictví fi rmy 

- výpomoc hlavní účetní při zpracování účetnictví fi rmy

Požadujeme: 

- úplné SŠ ekonomické vzdělání 

- praxi v podvojném účetnictví, výhodou znalost 

SW „Pohoda“ 

- velmi dobrou znalost PC (Excel,Word) 

- samostatnost, všestrannost, časová pružnost

Nabízíme: 

- práce na HPP ve stabilní společnosti 

- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst 

- odpovídající mzdové ohodnocení 

- specielní fi remní bonusy, 

které najdete na www.nerotrade.cz 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: 

musilova.h@nerotrade.cz 

nebo volejte na tel: + 420 725 571 006

HLEDÁ VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE:

Administrativní pracovnice 

obchodního oddělení 
- znalost grafi ckých editorů výhodou 

Servisní elektromechanik 
- znalost servisu loterijních zařízení výhodou

Nabízíme: 

- práce na HPP ve stabilní společnosti 

- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst 

- odpovídající mzdové ohodnocení 

- speciální fi remní bonusy, 

které najdete na www.nerotrade.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: 

musilova.h@nerotrade.cz 

nebo volejte na tel: + 420 725 571 006

Kamionová doprava a prodej sypkých hmot

vše za příznivé ceny
- dopravíme v jakémkoli množství   

- kamenivo, štěrky, písky apod.

- prodej dřevěných pelet nejvyšší kvality

Ing. Zdeněk Kretek, tel.: 604 646 310
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POZVÁNKA
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POZVÁNKA DO SOUTĚŽE
Kvetoucí Horní Bečva – 2. ročník
Tuto soutěž vyhlašuje Obec Horní Bečva, 

Svaz zahrádkářů a Klub důchodců Horní Bečvy. 

Téma soutěže je: 

„Nejhezčí pohled do mé zahrádky“, 

který si majitel určí sám. 

Hodnotící komise zhotoví fotografi i dle výběru majitele 

a přihlédne rovněž k fotografi ím, které si pořídí soutěžící sami.

Hodnocení bude probíhat v měsíci srpnu 2017, 

termín odevzdání přihlášek je do 31. 07. 2017. 

Schránka, do které odevzdáte přihlášku, 

bude umístěna ve vestibulu OÚ. 

Přihlášky budou k dispozici u schránky. 

Tři vítězové obdrží ceny, které budou předány do 30. 9. 2017.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže. 

Ať vzkvétá Horní Bečva.

Sbor dobrovolných Hasičů 

Horní Bečva pořádá

TRADIČNÍ HASIČSKOU POHÁROVOU SOUTĚŽ 

O POHÁR 
CYRILA A METODĚJE

Místo konání: 

Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

05. 07. 2017 v 09:00 hodin

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

Myslivecký spolek Hubert Bečvy 
zve srdečně všechny příznivce myslivosti, 
přírody a dobré zábavy na tradiční

Dne 5. 8. 2017 od 17.00 hod.  
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Hudba: Horňané
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy, gril. speciality, 
pečené kančí se zelím, pivo, alko i nealko nápoje

Vstupné 50,-Kč  

Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.
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