
červen

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Zahrádkáři Horní Bečvy 

zvou na výstavu 

květin, 

výrobků z pedigu 

(košíky, podnosy) 

a zahradních 

doplňků. 

Také si můžete 

prohlédnout miniskalky 

v nádobách a výrobky 

uměleckého kováře.

Výstava se koná o pouti 

v neděli 30. června 2013 

od 9.00 hod do 16.00 hod 

v areálu zahrádkářského 

svazu. 

Občerstvení zajištěno: 

skopový a hovězí guláš, 

teplé a studené nápoje 

a jablečný závin.

Srdečně zve 

výbor ČZS Horní Bečva. 

Valašský 
3-ATLON №5 

Cyklisté, vodáci a běžci 

všech zemí, spojte se! 

8. 6. 2013 na přehradě 

Horní Bečva (autocamp 

s bufetem Plech) se koná 

pátý ročník Valašského 

triatlonu!

9:00 – prezentace závodníků

10:00 – start závodu

Startovné 100 Kč, v ceně 

něco do žaludku po závodě 

na doplnění vydané energie.

Závod se pádluje 

/ pojede / poběží podle 

zajetého schématu.

Těšíme se na Vaši účast

Olin Klika s organizačním 

výborem

Více informací na:

http://www.ohlaklika.com

Program: 
V programu vystoupí folklorní taneční kroužek 

Haferka s cimbálovou muzikou „Od Mezříča“

� Tomáš Kočko a jeho orchestr

� Dance Rebels
a na závěr k tanci a poslechu hraje dechová hudba Josefa Blinky. 

Nebudou chybět ani tradiční soutěže, 
například v pojídání knedlíků.

Předpouťové 
sousedské setkání

Zveme vás na



Motto: 

„Máloco obšťastňuje víc než pocit, 

že člověk pro ostatní lidi něco znamená. “  

Dietrich Bonhoeff er

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Oldřich  C v e r n a   Eliška  J i n d r o v á

Marta  B o b k o v á   Vlasta  K y š á k o v á

Ludmila  Č u b o v á  

Marie  M a r š á l k o v á    

Pavel  K r e t e k 

Marta  K ř e n k o v á 

Františka  B a m b u š k o v á  

Josef  O n d r u c h 

Ludmila  M a s a ř o v á  

Jan  K y š á k  

Hedvika  J a n í č k o v á

Dne 11. června 2013 oslaví dvacet pět let manželství 

– stříbrnou svatbu manželé Jiří a Libuše  M a r t i n á k o v i .

Všem červnovým oslavencům 

i stříbrnému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.  
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Společenská kronika

Vzpomínka

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 31. května 2013 jsme si připomněli 

patnácté smutné výročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka a dědečka            

pana  Zdeňka  J u r e č k y 

S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 6. června 2013 

budou tomu již tři roky, kdy nás opustil             

pan  Miroslav  K ř e n e k 

Nezapomenou manželka a děti s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly 

na roky kdysi šťastné, jsou v našich 

srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné.

Dne 10. června 2013 

vzpomeneme třicet let od úmrtí              

pana  Jaroslava  Z e t o c h y 

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Maminka nás zarmoutí jen jednou v životě, když zemře.

Dne 20. června 2013 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí naší drahé maminky, 

babičky a prababičky               

paní  Boženy  B e z r u č o v é  

Na její lásku a dobrotu nikdy 

nezapomenou dcera Ilona s manželem 

Jožkou, vnoučata  a pravnoučata.

Domov…to jsou maminčiny ruce, 

do kterých smíš plakat. 

                                                            M. Válek

Dne 23. června 2013 by se naše milovaná 

maminka, babička a prababička               

paní  Anna  K ř e n k o v á   

dožila osmdesáti pěti let 

a 27. září 2013 si připomeneme druhé 

smutné výročí, kdy nás navždy opustila. 

Stále vzpomínají dcera, vnuk a vnučka s rodinami. 

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

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

Dne 5. června 2013 vzpomeneme osmé smutné výročí úmrtí

pana  Jana  K ř e n k a 

a dne 14. července 2013 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí 

paní  Anastázie  K ř e n k o v é 

S láskou a velikou úctou vzpomíná pět dětí s rodinami 

a sourozenci s rodinami. 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v srdci zůstávají…

Dne 18. června 2013 by se dožil náš bratr,

pan  Oldřich  O n d r u c h sedmdesáti let 

a dne 6. července by se dožila jeho manželka  

paní  Marie  O n d r u c h o v á šedesáti pěti let. 

S láskou a úctou vzpomínají sourozenci s rodinami 
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Čas plyne a nevrátí co vzal, 

jen bolestné vzpomínky zanechal…

Dne 24. června 2013 uplynou dva roky 

ode dne, kdy nás navždy opustila               

paní  Hermína  B o r d o v s k á 

S láskou vzpomíná manžel Stanislav 

a děti s rodinami.

Život jsi měl rád, mnohé zůstalo 

jen přáním, odešel jsi hodně mlád…

25. června 2013 vzpomeneme 

dvacet šest let od úmrtí               

pana  Miroslava  K ř e n k a 

Stále vzpomínají maminka, sestry 

a bratr s rodinami.

Kdo žije v našich srdcích, 

žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 26. června vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí                

paní  Leokadie  M a t u š k o v é 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Luboš, 

syn Aleš s rodinou a dcera Šárka s rodinou.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

červen 2013

Vážení farníci!

Vzhledem k dlouhodobé nemoci P. Šimka 

nebudou slouženy mše svaté podle 

předem domluveného programu. 

O všech změnách budete informováni 

na vývěsce u kostela.

Informace obecního úřadu

Starosta Mgr. Oldřich Ondryáš
..................................................  tel.: 571 111 815, mobil: 603 862 876, 
..................................................  e-mail: starosta@hornibecva.cz

Místostarosta Josef Blinka
..................................................  tel.: 571 111 813, mobil: 603 510 349
..................................................  e-mail: mistostarosta@hornibecva.cz

Podatelna, pokladna, ústředna
Eva Skalíková  ......................  tel.: 571 645 105, fax 571 645 248
..................................................  e-mail: podatelna@hornibecva.cz

Matrika, evidence obyvatel
Jana Poláchová  ..................  tel.: 571 111 817

Stavební činnost
Jindřiška Macečková ........  tel.: 571 111 812

Ekonomka
Ing. Magda Poláchová .....  tel.: 571 111 814

Služby obce Horní Bečva
Milan Bordovský ................  tel.: 571 645 318, 571 115 818, 
..................................................  mobil 724 144 758
..................................................  e-mail: sluzbyhb@hornibecva.cz

Místní knihovna a informační centrum
Marcela Školová .................  tel.: 571 645 249, 
..................................................  e-mail: knihovna.becva@seznam.cz

Správce internetových stránek
Vladimír Ondruch ..............  mobil 732 916 548, 
..................................................  e-mail: ondruch@hornibecva.cz

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí  .........................7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Středa  ............................7.00 – 11.00 12.00 – 16.30

Úřední hodiny pokladny obecního úřadu:

Pondělí  .........................  7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Úterý  .............................  7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Středa  ............................  7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Čtvrtek  ..........................  7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Pátek ..............................  7.00 – 11.00 12.00 – 13.00

V případě nepřítomnosti paní Evy Skalíkové (dovolená, školení, apod.) 

pokladnu zastupují ostatní pracovnice obecního úřadu.

Úřední hodiny knihovny a informačního centra:

Pondělí ..........................  8.00 – 11.30 12.00 – 18.00
Úterý ..............................  8.00 – 11.30 
Středa .............................  8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Čtvrtek ...........................  Zavřeno
Pátek...............................  12.00 – 18.00

Úřední hodiny Služby obce Horní Bečva:

Pondělí – Pátek ...........  6.00 – 14.30

Kontakty na zaměstnance 

Obecního úřadu a Služeb Horní Bečva
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 

žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 

možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 

který lze vytřídit. Nárůst nevytříděného odpadu bude v konečné fázi 

ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší 

obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     28. 6., 26. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 

10., 29. 11., 20. 12. 2013

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k  jejich vysy-

pání. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

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

Podpora dětského čtenářství

nabývá stále na důležitosti. V posledních průzkumech školáků se 

ukazuje, že Česká republika se ve čtenářské gramotnosti postupně 

propadá. Pomoci dětem získat vztah ke knihám a čtení je potřeba 

od nejútlejšího věku a nejlépe v rodinách. Čtení může být zábavné 

a spojené i s dalšími aktivitami. Městská knihovna ve Svitavách vy-

tvořila projekt na podporu rodin malých čtenářů, které trápí dyslexie 

a čtení bolí.

Součástí projektu, na který svitavská knihovna získala grant 

Ministerstva kultury, jsou Pohádky pro společné čtení spisovatel-

ky Aleny Vorlíčkové a odborné přednášky a semináře psycholožky 

PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. pro rodiče a pedagogy. 

Cílem je, aby se děti naučily nejen číst, ale čtenému také porozu-

měly, aby společně strávené chvilky přinášely potěšení všem zúčast-

něným, aby děti měly potřebu své zážitky sdílet s ostatními a získané 

poznatky využívaly.

V projektu vycházejí klasické lidové pohádky ke stažení zdarma 

na stránkách knihovny a jiné v tištěné podobě jako sešity. Objevují se 

v nich postavy a motivy známé z jiných pohádek a zároveň se od nich 

liší. Čtenáři mohou hledat souvislosti a rozdíly, předvídat, jak se bude 

příběh dál odvíjet, porovnávat s jinými známými texty.

V tištěné podobě vyšla Noc v lese a pohádka Zlatý střevíček 

o hodné Marušce a zlé maceše. Čtenáře na první pohled upouta-

jí nádherné barevné obrázky Terezy Vlkové. Součástí je předmluva 

a opět úkoly pro malé čtenáře. Na začátku června řadu pohádkových 

sešitů rozšířila Červená krabička s ilustracemi Magdy Štajnerové. 

Paní Mgr. Alena Vorlíčková navštívila 8. dubna 2013 naši knihovnu 

a základní školu, s dětmi z první třídy a z prvního stupně četla z výše 

uvedených pohádek a také se setkala s učitelkami prvního stupně. 

Vážení čtenáři,
chtěla bych Vás požádat o vrácení knih do naší 
knihovny – mnozí z  Vás mají knihy vypůjčené 
i více než rok, proto je nejvyšší čas je vrátit, aby si je 
mohli přečíst i další zájemci. Také bych chtěla po-
žádat rodiče především deváťáků, aby dohlédli na 
vrácení vypůjčených knih jejich dětí. Po ukončení 
základní školy odejdou na střední školy a knihy se 
už obvykle do knihovny nevrátí.
Děkuji předem za pochopení a hlavně vrácení 
vypůjčených svazků. 

Marcela Školová, knihovnice
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Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala 

naší paní ředitelce Aleně Vašátové, 

za její milý a lidský přístup k našim 

malým nástupcům, dětem v hornobečvanské 

Mateřské školce. Její vlídná slova budou 

chybět  nejen dětem, ale i nám rodičům. 

Naše paní Alena odchází na zasloužený 

odpočinek a my na ni  bude vzpomínat 

s láskou a milou vzpomínkou. 

Ti naši malí špunti dokáží o charakteru člověka 

říci několika slovy více, než kdejaký psycholog. 

Naše dcerka o paní Aleně mluví 

jako o mamince s velkým srdcem.

Děkujeme.

Za rodiče a děti,

Hanka Vavříková

Horní Bečva 

Macurův memoriál Den matek

U příležitosti osvobození Horní Bečvy se 7. května uskutečnil 

tradiční závod v  přespolním běhu Macurův memoriál za účasti 

101 závodníků (z toho 11 přijelo z  Prostřední Bečvy). Soutěžilo se 

v  11 kategoriích, účastníci se museli poprat s  různými délkami tratí. 

Největší zájem o tento závod mají mladší děti, ve starších kategori-

ích bývá běžců méně. Memoriál probíhal za ideálního jarního počasí,

 i divácká kulisa byla dost početná.

A tady jsou výsledky:

V pátek odpoledne 10. května se začaly scházet maminky, babičky 

a prababičky do Motorestu Bečvan, kde Klub seniorů v  Horní Bečvě 

uspořádal pro své členy oslavu Dne matek. Příjemné posezení u pří-

ležitosti tohoto svátku zahájila předsedkyně klubu Jana Pospíšilová. 

Milým dárkem pro přítomné bylo velmi pěkné kulturní pásmo bás-

niček, písniček a tanečků našich dětí z mateřské školky pod vedením 

paní učitelek Táni Michalíkové a Radky Bolckové. Starosta obce Oldřich 

Ondryáš poděkoval všem přítomným ženám za obětavou práci v rodi-

nách a v celé naší společnosti. Každá žena obdržela ke Dni matek krás-

nou oranžovou růži od Josefa Hatlapatky, člena ČSSD. Potom následo-

valo občerstvení, k poslechu a tanci zahrál pan Závorka z Dolní Bečvy.

Přítomni byli pozváni na další akce klubu: vaječina v Retasu, pod-

zimní zájezd na Jižní Moravu do Pěstitelské stanice Želešice, slavnosti 

vína v Dolních Kounicích zakončené společnou večeří v původním vin-

ném sklípku – akce se uskuteční v sobotu 7. 9. 2013. Klub důchodců 

pořádá každý čtvrtek turistické vycházky po okolí Horní Bečvy (infor-

mace najdete ve vývěsní tabuli u pošty). Doposud se uskutečnilo 8 túr. 

Uvedených akcí se mohou zúčastnit všichni další zájemci z řad občanů.                              

Jana Pospíšilová a Marie Němcová

1. - 2. třída děvčata 1. - 2. třída chlapci

1. Michaela Mikudová 1. Adam Lejska

2. Zuzana Skalíková 2. Pavel Holzer

3. Kateřina Blinková 3. Petr Žitník

3. - 4. třída děvčata 3. - 4. třída chlapci

1. Radka Žitníková 1. Tomáš Křenek

2. Aneta Mikudová 2. Jakub Macura

3. Viktorie Andreevová 3. David Křenek

5. - 6 .třída děvčata 5. - 6. třída chlapci

1. Karolína Kubáňová 1. Pavel Juroška

2. Tereza Barabášová 2. Jakub Němec

3. Simona Fiurášková 3. Lukáš Vaněk a Filip Rybár

7. - 8. třída děvčata 7. - 8. třída chlapci

1. Natálie Hajdušková 1. Adam Solanský

2. Pavla Křištofová 2. Richard Žitník

3. Kristýna Kubešová 3. Daniel Zbránek

9. třída děvčata 9. třída chlapci

1. Barbora Podešvová 1. Dominik Opálka

  2. Lukáš Juřík

Ženy  3. Petr Mach

1. Iva Chovancová

2. Jana Žitníková

První tři v každé kategorii obdrželi diplomy, medaile a pěkné ceny, 

na které přispěli Obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol 

a Nadační fondy při Základní škole v Horní a Prostřední Bečvě.

Marie Němcová
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4. setkání přátel Beskyd 

na Horní Bečvě

V sobotu 20. dubna 2013 se od 11 hodin až do večera uskutečnilo 

v  penzionu Pod přehradou v  pořadí již čtvrté setkání přátel Beskyd. 

Přátelé Beskyd jsou neformální a volné sdružení lidí, které spojil jejich 

různě zaměřený zájem o Beskydy. Setkávají se jednou ročně od r. 2010 

vždy na některém známém turistickém místě Beskyd v  počtu okolo 

patnácti členů a zvou mezi sebe i své další přátele a hosty. 

Na Horní Bečvě je přivítal místostarosta Josef Blinka, který je se-

známil se zajímavými informacemi o pomezí obce se sousedními bes-

kydskými obcemi Bílou a Čeladnou a z vlastního pohledu jim nastínil 

minulost obce. Účastníci setkání se před společným obědem vydali na 

okružní procházku kolem přehrady. 

Hlavní osobností, která přátele Beskyd začala sdružovat, je paní 

Pavla Zemaníková z Ostravice. Už několik let je dopisovatelkou inzert-

ního měsíčníku Ondřejnická oáza pro region Frýdku-Místku, Frýdlantu 

n. O. a Frenštátu p. R. Její četné drobné místopisné příspěvky věno-

vané různým zajímavým, neznámým nebo zapomenutým místům 

a objektům v Beskydech tuto tiskovinu neobyčejně oživují, takže pokud 

v ní někdo nehledá určité informace nebo inzeráty, rád si v ní zalistuje 

už jen kvůli nim. Paní Zemaníková vlastní a doplňuje velice rozsáhlou 

sbírku historických pohlednic obcí a turistických lokalit Beskyd, které 

má tematicky uspořádány a místopisně pojednány. S podobným zá-

jmem udržuje kontakt s přáteli Beskyd také pan Jaromír Prokeš z Va-

lašského Meziříčí. Paní Zemaníková získává kontakty a oslovuje lidi 

spojené v minulosti s pozoruhodnými místy v Beskydech (např. revír 

Kavalčanky na Bílé, chalupa na Javořince na Bílé, zakoupená v r. 1954 

pro básníka Petra Bezruče). V posledních letech zvláště bývalé chataře 

z Masarykovy chaty (nebo jejich potomky jako je pan Karel Janoštík 

z Bílé), kterou považuje v její původní podobě za jedno z architektonic-

ky nejkrásnějších turistických zařízení v Beskydech. Na její pozvání při-

jela na sraz již vloni a také letos na Horní Bečvu paní Marie Kadlečková-

Růžičková z  Bojkovic. Její pohnuté vzpomínky na požár Masarykovy 

chaty před šedesáti lety otiskujeme. Další z předních a pravidelných 

účastníků setkání je Lenka Borkovcová z Frýdlantu n. O., která v r. 2003 

na internetu umístila svůj vlastní samostatný web o krásách Beskyd 

(www.krasybeskyd.wz.cz). Mezi přátele Beskyd od jejich prvního se-

tkání patří i Vláďa Ondruch z Horní Bečvy. Na letošní setkání připravil 

zajímavé povídání z historie a současnosti turistických chat na vrchol-

ku Lysé hory a projekci fotografi í o průběhu stavby nové turistické cha-

ty, tak jak ji sám mohl od loňského roku průběžně sledovat přímo ze 

sousední meteorologické stanice. 

Kromě společných rozhovorů byla na programu letošního srazu 

také beseda o velkých šelmách v Beskydech. Mgr. Michal Bojda, pra-

covník olomoucké pobočky hnutí Duha, která na internetu provo-

zuje zvláštní web programu ochrany velkých šelem (www.selmy.cz), 

představil jednotlivé šelmy, jejich výskyt a počty v Beskydech. Hnutí 

Duha před třemi lety začalo sledovat rysy v Beskydech pomocí auto-

matických kamer, tzv. fotopastí. Tento monitoring o nich získává nové 

překvapivé poznatky. Přátelé Beskyd mohli vidět promítané snímky 

a videa pořízená v minulém roce fotopastí, nastraženou např. u strže-

né rysí kořisti anebo v místech, kde mají rysi své značky. 

Vzpomínky Marie Růžičkové 
na požár Masarykovy chaty před 60 lety
Masarykova chata. Musím začít od Adama, proč a jak se z  nás sta-

li chataři. Můj manžel Kadleček byl předtím ředitelem hotelu Palace 

v  Luhačovicích. Když skončila sezóna, konala se schůze závodního 

výboru, na které šatnářka prohlásila, že Kadleček už nemůže ředite-

lovat, neboť nemá správný přístup k  tomuto zařízení a není ve straně. 

Byl propuštěn. Rozhodl se hledat pomoc v  Ostravě u kolegů, se kte-

rými byl za války nasazen v  Německu. Ti mu poradili, že v  sokolském 

družstvu Vzlet mu určitě poskytnou nějaké zaměstnání. A tak jsme 

31. prosince 1950 přebírali Masarykovu chatu v  Beskydech. Chata byla 

v dezolátním stavu, dokonce do ní zatékalo. Chata byla plná krys, myší 

a štěnic. Začátek byl pro nás hrozný. Ještě dnes mi běhá mráz po zádech, 

když si vzpomenu, jak tam večer na půdě krysy skákaly z krovu na krov. 

S hrůzou jsme šli spát. Ráno bylo horší večera. Byla jsem celá poštípaná od 

štěnic. Byli jsme rozhodnuti okamžitě odejít. Ihned jsme volali do Ostravy, 

že se s tím musí něco udělat nebo jinak odejdeme. Poslali deratizátory, vše 

se zalepilo, zaplynovalo a my jsme spali na Bumbálce. Po určené době se 

vše vyházelo ven, klepaly se matrace a čistilo se. Radostně jsme se nastě-

hovali zpět v domnění, že je vše vyčištěno a bude klid. Přivezli jsme i malou 

dcerku Haničku. Syn Karel bydlel u babičky. Ale hrůza: už druhý den jsme 

byly opět napadeny štěnicemi – já a dcera. A začalo to nanovo – plynovat, 

vyházet, uklidit. Pak přijel technik z podniku a oznámil nám, že se bude 

provádět generální oprava chaty. Zděsili jsme se, na druhé straně jsme se 

ale těšili, že chata bude konečně v  pořádku. A tak jsme začali budovat. 

Nastoupili první zedníci, elektrikáři, natěrači a nakonec se dělala nová 

střecha. Byla to velká investice, jen střecha stála 500 000,- korun. Kolik to 

bylo celkem, si už nepamatuji. Když byla chata hotova, měli jsme všich-

ni velkou radost. Už jsme jen čekali, až přivezou agregát, který měl celou 

chatu osvětlit. Do té doby se svítilo petrolejem a svíčkami. Ale přivézt ho 

nemohli, protože napadalo více než metr sněhu. 

Z krásné chaty jsme se neradovali dlouho. 7. března 1952 se změnila 

v  hromadu popela za pouhých 60 minut. V  den, kdy začalo hořet, bylo 

na chatě 32 studentů z  gymnázia z  Českého Těšína na týdenním lyžař-

ském pobytu. Ten den jsem s nimi šla lyžovat, protože měla být studená 

večeře, takže jsem měla čas. V 17 hodin jsem se vrátila, abych hladovým 

lyžařům připravila večeři. Přišli chvíli po mně a v 17. 30 začalo hořet. Požár 

způsobil číšník Kavoluk, který právě přijel z volna z Ostravy. Řekla jsem, 

že se bude svítit svíčkami, neboť už došel petrolej. On se chtěl vytáhnout 

před studentkami, neuposlechl a místo petroleje nalil do lampy benzín. 

Když podpálil punčošku, lampa explodovala. Číšníkovi asistoval pomoc-

ník Matušík z Beskydu, který nám chodil dělat dříví. Celá místnost - lam-

párna - byla okamžitě v jednom ohni. Hořící benzín se rozstříkl na strop a 

po celé místnosti. Lampárna byla hned u vchodu. Když paliči začali křičet, 

že hoří, bylo už pozdě na útěk dveřmi. Nikdo nemohl ven, požár se rychle 

šířil na chodbu a do poschodí, kde bylo obložení stěn čerstvě nalaková-

no. Všichni museli utéci okny. Studenti i členové personálu vyskakovali 

z oken, v chodbách byl oheň. Nejhůře na tom byli ti, kteří byli ubytováni 

v patře. Došlo jen ke dvěma zraněním, jedna dívka měla poraněnou ruku 

a jeden student měl naštípnuté tři obratle. Kadleček stačil zavolat hasiče 

a komu ještě, nevím. S  hasiči dorazil i starosta z  Bílé a příslušníci Sboru 

národní bezpečnosti. Utíkala jsem do našeho pokoje, kde spala naše malá 

Hanička. Vzbudila jsem ji, utíkala k oknu a opatrně ji vyhodila z okna do 

sněhu. Bylo tam mnoho lidí a někdo ji chytal. Já jsem skočila za ní, jen 

v nazouvácích, které skončily zabořeny v hlubokém sněhu. Zůstala jsem 

bosa jako všichni studenti. Chatu jsme opouštěli jen v  lehkém oblečení, 

nebyl čas něco hledat v pokojích. Byl to strašný zmatek. Hasiči nás hna-

li dál od ohně, neboť očekávali výbuch benzínu, kterého bylo ve sklepě 

800 litrů. Ten způsobil, že požár sahal hodně vysoko. Obrovský oheň bylo 

vidět až ze střechy hotelu Palace v  Ostravě. Zpráva o požáru tam došla 

během několika minut. Všem byla zima, neboť jsme museli jít daleko od 

hořící chaty. Celý požár trval jen hodinu. Hasiči nemohli nic dělat, jen 

hlídali, aby se požár nerozšířil na noclehárnu. SNB odvezlo Kadlečka na 
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Cyklobusy ČSAD Vsetín

Vláček Rožnováček

Autobusy provozovny Rožnov p. R. jsou v cyklistickou sezónu na vy-

braných linkách vybaveny nosiči na jízdní kola (kapacita 7 jízdních kol). 

Odjezdy autobusů s cyklonosiči z AN v Rožnově p. R:

Pondělí až pátek

08:15 - Pustevny 

08:15 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá 

10:05 - Pustevny

10:00 - Velké Karlovice přes Soláň

10:40 - Horní Bečva, Bečvice

12:23 odjezd z V. Karlovice, Léskové směr Rožnov

11:45 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá 

12:15 - Pustevny

14:20 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá

14:20 - Pustevny

14:20 - Velké Karlovice přes Soláň

16:12 odjezd z V. Karlovice, Léskové směr Rožnov

Sobota, neděle a svátek

08:15 - Pustevny

08:15 - Velké Karlovice přes Soláň

10:25 odjezd z V. Karlovice, Léskové směr Rožnov

10:05 - Pustevny

10:00 - Velké Karlovice přes Soláň

12:23 odjezd z V. Karlovice, Léskové směr Rožnov

12:15 - Pustevny

12:15 - Velké Karlovice přes Soláň

15:20 odjezd z V. Karlovice, rozc. Soláň směr Rožnov

14:20 - Pustevny

ČSAD Vsetín a.s. si vyhrazuje právo nasazení autobusu bez cyklono-

sičů v případě technické závady.

Jízdní kola ve výše uvedených nosičích se nepřepravují z autobuso-

vých zastávek, kde není samostatný zastávkový pruh nebo záliv!

Samostatný cyklobus pouze pro cyklisty jezdí od 1. května v  so-

botu neděli a ve svátky na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radh. 

- Pustevny – Bumbálka vždy v 8.15, 12.15 a 14.20 z Rožnova pod Rad-

hoštěm. 

Další společností, která přes Rožnov jezdí s  cyklobusy je Veolia 

Transport Morava a.s. Ta pro sezonu 2013 nasadila dvě linky, z nichž 

jedna jezdí z Rožnova pouze do Frenštátu pod Radhoštěm (denně od 

1.7. do 1.9.2013 a o víkendech a svátcích od 1.5. do 29.9.2013 v časech 

9:41, 12:41 a 16.50 od restaurace Eroplán). Druhá linka bude jezdit 

o víkendech od 15.6. do 30.6.2013 a následně denně od 1.7. do 

1.9.2013. S touto linkou se mohou cyklisté v čase odjezdu v 8:52 hodin 

vydat ze zastávky u Hotelu Eroplán na Soláň, do Velkých Karlovic nebo 

na Bílou.

Rondel na ulici Nádražní, Masarykovo náměstí, Valašské muzeum 

v přírodě, koupaliště, hudební altán u Společenského domu. To jsou 

prozatím plánované zastávky výletního silničního vláčku Rožnová-

ček, který vyjel na svou 4,7 km dlouhou trať napříč Rožnovem poprvé 

ve středu 1. května.

Vláček je určen především malým i velkým návštěvníkům Rožnova, 

kteří se budou chtít svézt netradičním dopravním prostředkem napří-

klad z centra města k Valašskému muzeu v přírodě nebo z náměstí na 

koupaliště. Kapacita vláčku se dvěma vagonky je 64 osob.

Rožnováček bude jezdit v květnu, červnu, září a říjnu pouze o víken-

dech a svátcích od 9.00 do 16.50 hodin. V prázdninových měsících pak 

od úterý do neděle a o svátcích od 9.00 do 17.50 hodin. Vláček bude 

vyjíždět v hodinových intervalech od pokladen Valašského muzea v pří-

rodě.

Bílou k výslechu a potom do Frenštátu do vězení. Byla jsem úplně bezrad-

ná. O studenty se postaral jejich profesor. Až později jsem se dozvěděla, 

jak se dostali domů. S dvouletou Haničkou bez prostředků, bez oblečení a 

bot jsme zůstaly na Beskydě. V té hrůze jsem neviděla žádné východisko. 

Nevěděla jsem kam jít, co dělat. Najednou se tam objevil vedoucí chaty 

z Ostravice Vilém Šeliga s plnou náručí oblečení. Vůbec jsem ho neznala. 

Nabídl ubytování a jídlo a tak jsme měli první týden střechu nad hlavou. 

Byli to úžasní lidé. Jejich pomoc byla nedocenitelná. I když jsme měli byt 

v Luhačovicích, musela jsem zůstat v blízkosti chaty pro případ, že by vy-

šetřovatelé potřebovali nějaké informace…

Soudruzi se snažili z požáru udělat sabotáž. Jelikož chata vyhořela 7. 

března, na narozeniny a jmeniny prezidenta Masaryka, domnívali se, že 

ji zapálil Kadleček. Nechápu, jak na takovou myšlenku přišli, když jsme se 

tam tolik nadřeli. Ale tenkrát se dalo očekávat cokoliv. Ani jeden jsme ne-

měli pozitivní kádrový posudek. Vedení družstva nám však věřilo, chatu 

nám svěřili i bez posudku a při kontrolách bylo vždy vše v pořádku.

Když byl manžel vzat do vazby, nastaly problémy s Haničkou. Hanič-

ka byla zvyklá na tátu, hodně na něm lpěla, pořád plakala a asi ze žalu 

dostala vysoké teploty. Na doporučení lékaře jsem ji vzala za Kadlečkem, 

ale po příchodu nás bachař nechtěl pustit, i když viděl plačící dítě. Chodi-

la jsem po všech možných kancelářích, až se našel člověk, který nám ná-

vštěvu zařídil. Hanička byla na manželovi závislá, protože na Masarykově 

chatě se o ni staral on. Měl méně práce než já. Na výpomoc jsme měli dvě 

děvčata, která mi pomáhala v kuchyni. Protože byla příliš mladá, pořád 

jsem je musela kontrolovat, aby bylo všechno v pořádku. Na chatě jsme 

uklízeli, topili, prali, nosili dříví, uhlí, popel, v zimě i vodu. Nebyly myčky ani 

pračky, všichni jsme měli dost práce.

Začal soud. Viníci byli propuštěni a vina byla uvalena na Kadlečka. 

Vypadalo to, že dostane sedm let za nedbalost. Navrhl to při prvním stá-

ní prokurátor. Bylo to hrozné, vždyť přece nic neudělal. Všechny peníze a 

cenné věci nám shořely na chatě. Žila jsem v hrůze, kdo mě zaměstná, za 

co já a děti budeme žít. Nezbylo než čekat, co bude dál. Další stání bylo za 

tři měsíce. Líčení vedl jiný člověk, který měl k případu úplně jiný přístup a 

rozsudek zněl nevinen. 

Po Kadlečkově propuštění jsme se vrátili do Luhačovic. Přes všech-

ny trampoty, které jsme na Masarykově chatě prožili, na ni vzpomínám 

s láskou. Z druhého patra byly za měsíční noci vidět štíty Malé Fatry. Je to 

nezapomenutelná vzpomínka na chatu ještě dnes. Ráda se tam vracím, 

dnes už jen většinou ve vzpomínkách. Velice jsem si toto místo zamilova-

la, byla to přece chata Masarykova.
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•  Od čtvrtka 30.5. do neděle 2.6. v 17.00 hodin 

RYCHLE A ZBĚSILE 6

Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy 

podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo 

gang v čele s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vyhledat Dominica 

Toretta a jeho tým. USA, 2013, režie: J. Lin, mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtka 30.5. do neděle 2.6. ve 20.00 hodin

PAŘBA NA TŘETÍ

Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem ne-

věsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému Alanovi 

totiž zemře otec, a tak se partička, která téměř položila město hazardu 

na lopatky, vrací, aby mu vymyla mozek pořádnou porcí alkoholu. 

USA, 2013, režie: T. Philips, mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 3.6. do středy 5.6. v 18.00 hodin

TÍSŇOVÁ LINKA

Jordan je operátorka tísňové linky, které změní život volání dívky, oběti únosu. 

Pro ni je telefonické spojení jedinou nadějí a slova pronášená klidným hlasem 

na druhém konci telefonu ji dodávají odvahu. Operátorka se rozhodne na 

vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi.

USA, 2013, režie: B. Anderson, mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 3.6. do středy 5.6. ve 20.00 hodin

KŘÍŽ CTI

Válečné drama rozehrává emocionálně nabitou a sofi stikovanou hru muž-

ských charakterů s rozdílným původem, vzděláním, životními postoji a hlavně 

s různým vojenským výcvikem v uzavřeném klaustrofobním prostoru dřevěné 

chaty, ze které není úniku, pokud chtějí přežít. Švédsko, Norsko, 2012, 

režie: P. Načas, mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtka 6.6. do středy 12.6. v 18.00 hodin

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

Příběh věčného boje dobra, které chrání přírodu se silami zla, které chtějí pří-

rodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném 

tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček 

pokusit zachránit jejich tajný svět... vlastně i náš svět.

USA, 2013, režie: C. Wedge, mluveno česky, mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtka 6.6. do neděle 9.6. ve 20.00 hodin

STAR TREK: DO TEMNOTY

Poté co došlo k útoku na Hvězdnou fl otilu posádka Enterprise se nabídne, že 

dopadne pachatele, intergalaktického teroristu Harrisona. Půjde o její dosud 

nejnáročnější misi, protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice mezi 

kamarádstvím a nepřátelstvím, pomstou a spravedlností, klidnou budoucností 

a ničivou válkou, jež může zničit celý náš vesmír. USA, 2013, režie: J.J. Abrams, 

mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 10.6. do středy 12.6. ve 20.00 hodin

JEN BŮH ODPOUŠTÍ

Před deseti lety Julian zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. Když Julianův 

bratr zabije prostitutku, policie si pozve na pomoc Changa – Anděla pomsty, 

který dovolí otci zavražděné, aby ho osobně zabil. Tím však rozpoutá peklo, 

protože do situace se vloží Julianova matka, šéfka jedné z nejmocnějších 

kriminálních organizací, která Juliana vysílá pomstít svého bratra.

Francie, Dánsko, 2013, režie: N. Winding Refn, mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 13.6. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – RENOIR

Film založený na skutečném příběhu stárnoucího impresionistického malíře 

Augustea Renoira a začínajícího fi lmaře Jeana Renoira. Snímek je vyprávěn 

nádhernými obrazy, ponořenými do zlaté barvy a vyvolávajícími atmosféru 

samotné Renoirovy malířské tvorby. Francie, 2012, režie: G. Bourdos, mládeži 

do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 14.6. do středy 19.6. v 18.00 hodin

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE

Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán 

na expedici do Peru. S pomocí Jeff a - svého věrného psa, neohrožené arche-

oložky, němého papouška a podvodníčka Freda, se pokusí zachránit bájné 

Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů. Španělsko, 2012, 

režie: E. Gato, mluveno česky, mládeži přístupný. 

•  Od pátku 14.6. do neděle 16.6. ve 20.00 hodin

PODFUKÁŘI

Team iluzionistů se kromě přípravy show zabývá také organizací bankovních 

loupeží zaměřených proti zkorumpovaným fi nančníkům. Během vystoupení 

pak nejenže loupež  v přímém přenosu provedou, ale následně nechají „zaba-

vené“ peníze pršet na ohromené diváky... USA, 2013, režie: L. Leterrier, mládeži 

do 12 let nevhodný. 

•  V neděli 16.6. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE V.

Rákosníček – malý velký pes, Rákosníček – střelec, Křemílek a Vochomůrka 

– bedlový les, Křemílek a Vochomůrka – dělali houpačku, Víla Amálka 

– jak se udělala ptáčkem, Víla Amálka – odešla do jara, O Makové panence 

a dvou Emanuelech, O Makové panence a tropickém motýlu, 

Rumcajz – včely kartouzy.

•  Od pondělí 17.6. do středy 19.6. ve 20.00 hodin

HURÁ NA FRANCII!

Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu…malé zemičky ve střední 

Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne 

se ji syn prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich 

životní misi: zničit Eiff elovu věž! Francie, 2013, režie: M. Youn, mluveno česky, 

mládeži do 12 let nevhodný.

•  Od čtvrtka 20.6. do neděle 23.6. v 17.00 hodin, 

od pondělí 24.6. do středy 26.6. ve 20.00 hodin

MUŽ Z OCELI

Příběh a charakter Supermana je jedním z nejúznávanějších superhrdinů 

všech dob. Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který 

je na Zemi poslán z planety Krypton. Clark se musí stát hrdinou známým jako 

Superman, nejen aby byl poslední nadějí záchrany, ale také aby ochránil své 

milované. USA, Kanada, Velká Británie, 2013, režie: Z. Snyder, mládeži do 12 let 

nevhodný. 

•  Od čtvrtka 20.6. do neděle 23.6. ve 20.00 hodin, 

od pondělí 24.6. do středy 26.6. v 17.30 hodin

BABOVŘESKY

V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až 

neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které zamotají hlavu hlavním 

aktérům příběhu v obci Babovřesky… ČR, 2013, režie: Z. Troška, mládeži do 12 

let nevhodný. 

•  Od čtvrtka 27.6. do neděle 30.6. v 18.00 hodin

TRANS

„Šílený thriller“, tak charakterizuje svůj nejnovější počin oscarový britský 

režisér Danny Boyle (Milionář z chatrče, 127 hodin), který tentokrát vyzval ke 

spolupráci scenáristu Johna Hodge, s nímž v minulosti realizoval spíše drama-

ta: kultovní Trainspotting a úspěšný debut Mělký hrob. Velká Británie, 2013, 

režie: B. Boyle, mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtka 27.6. do neděle 30.6. ve 20.00 hodin

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. O nic menšího ve 

výpravném thrilleru Marca Forstera nepůjde. Že se jedná o jeden z největších 

fi lmů letošního roku, potvrzuje nejen obsazení Brada Pitta do hlavní role, ale 

především vyjádření režiséra, mimo jiné tvůrce bondovky Quantum of Solace, 

který prý nic tak velkého dosud netočil. USA, 2013, režie: M. Foerster, mládeži 

do 12 let nevhodný. 
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e Účetní služby

pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí:

vedení účetnictví, daňová evidence, 

mzdy, daňová přiznání

tel. 603 269 037


