
A léta běží, vážení…
     …opět  pozvání na set kání 
                        pět asedmdes átníků!

Milí  spolužáci, rodáci a ostatní občané z ročníku 1939, 
i ti, kteří se narodili na konci roku 1938 a chodili do školy s naším ročníkem. 
Od posledního našeho setkání uplynuly již tři roky a tak bychom se měli opět setkat.

Sejdeme se v sobotu 20. září 2014 v 15 hodin 
ve Valašském šenku (vedle restaurace Zavadilka).
Tak jako před třemi lety konzumaci jídla a pití si každý zaplatí dle vlastního 
výběru z jídelního lístku a příspěvek na hudbu vybereme na místě.

Přijďte určitě a vezměte případně i svého partnera či partnerku. 
Doufám, že nezklamete a všichni se opět uvidíme 
a společně zavzpomínáme na léta našeho mládí.

Zdenka Bártková, tel. 737942551, Horní Bečva 533.

září

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Dne 2. září 2014 

v 16.30 hod.
znovu začíná

CVIČENÍ JÓGY

Obec Horní Bečva a Jóga 

v denním životě Ostrava 

Vás srdečně zvou na

setkání 
u Stromu míru

Dne 21. září 2014 

v 15.00 hod. 

vedle Obecního úřadu.

Pozvánky na str. 7.

Pozvánka 
na zájezd 

do Olomouce
Zahrádkáři a důchodci 

Horní Bečvy zvou své členy 

a další zájemce 

na zájezd do Olomouce. 

Ve čtvrtek 

2. října 2014. 

Odjezd od Obecního úřadu 

v Horní Bečvě v 6,30 hod., 

cena zájezdu 200,- Kč.

Více informací o zájezdu 
na str. 5.

Milí prvňáčci, 
dnes poprvé přicházíte do školy 

jako její žáci, proto vítejte! 

Doufám, že jste vykročili tou správnou nohou, 

aby se vám po celý školní rok dařilo, v čemž vám 

samozřejmě budou pomáhat nejen učitelé, ale i rodi-

če, starší sourozenci nebo kamarádi. Letošním rokem 

jste odstartovali své vzdělávací turné, které potrvá 

celých devět let. 

Během těchto devíti let se seznámíte s novým 

prostředím, novými spolužáky, učiteli a dozvíte se 

spoustu zajímavých věcí. Školní rok trvá deset měsíců 

a v té první desítce se naučíte číst, psát a počítat. Na 

jejím konci uvidíte, že Vaše námaha nebyla zbytečná. 

Ale ve škole přivítáme také starší spolužáky, kte-

ří již mají své první zkušenosti se školou dávno za 

sebou, kteří už vědí, že se bez usilovné práce dobré 

výsledky samy nedostaví.

Vítejte tedy ve škole a ať se Vám všem daří vybojovat 

co nejlepší známky. Potom Vás opět čekají dva měsíce 

zasloužených prázdnin a příští první zářijový den… 

a nebojte se, všechno uteče jako voda. Hodně štěstí!                                          

Marcela Školová, knihovnice

Milí prvňáčci, 
dnes poprvé přicházíte do školy jako její žáci, 

proto vítejte! 
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Motto: 

„Každý den má svoje dary.“
Martialis

Blahopřání
V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Michal Kysučan   

František Solanský 

Marie Ondruchová   

Marta Ondruchová    

Pavel Minarčík      

Zdenka Bártková   

Jindřiška Mazáčová  

Ludmila Kretková   

Božena Šajnohová

  

Dne 16. září 2014 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé  Peter a Šárka  V i z v á r y o v i.

Všem jubilantům i stříbrnému manželskému páru 
přejeme do dalších let především pevné zdraví 

a hodně lásky. 

Společenská kronika

Život se nezastaví, jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 1. září 2014 by se dožil 80 let 

náš manžel, tatínek, dědeček 

a pradědeček               

pan  Zdeněk  J u r e č k a   

Stále vzpomínají manželka,

synové a dcery s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál,
 jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 5. září 2014 vzpomeneme druhé 

smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a dědeček               

pan  František  P o l á c h   

Nezapomínají manželka Růžena 

a vnuci Jakub a Rostislav.

Odešla, ale v našich srdcích zůstává.

Dne 26. září 2014 by se dožila 100 let                

paní  Božena  P a p š o v á   

S láskou vzpomíná Tonička s rodinou.

Kdo žije v našich srdcích, 
žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 8. srpna 2014 jsme vzpomněli 

první smutné výročí úmrtí našeho 

drahého manžela, tatínka a dědečka                

pana  Jaroslava  V a v ř í n a   

S láskou stále vzpomínají manželka,  

dcery s rodinami a celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají

Dne 7. září 2014 by se dožil 100 let                  

pan  Jan  B l i n k a

a 25. dubna uplynulo 35 let od jeho úmrtí.  

Dne 10. května 2014 jsme vzpomněli 25 let od úmrtí

paní  Boženy  B l i n k o v é  

S láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 28. listopadu 2014 vzpomeneme 9. výročí úmrtí jejich syna

pana  Jiřího  B l i n k y  

S láskou vzpomíná dcera s rodinou a sourozenci s rodinami.Vzpomínka

Motto: 

„Jde-li o lidské věci, nic tu netrvá věčně …“
(Plautus)

 1.9. 7.30 za zemřelou rodinu Jurečkovu

 2.9. 7.30 na úmysl dárce

 3.9. 7.30  za zemřelého Pavla Folvarčného, jeho rodinu 

a rodinu Solanskou

 4.9. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny Kociánovy

a rodiče Macečkovy

 5.9. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Veroniku Juroškovy, 

syny Josefa, Jana a Michala, dcery Zdenku a Františku, 

zetě a duše v očistci

 6.9. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny, zetě a snachu

 7.9. 10.00  za zemřelého Jana Blinku k nedožitým 100. narozeninám, 

manželku Boženu, syna Jiřího, zetě Oldřicha Kysučana, 

Jana Vašuta a duše v očistci

 8.9. 7.30  za zemřelou Anežku a Matouše Martinákovy, zemřelou 

rodinu z obou stran a za zemřelou rodinu Hamplovu

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

září 2014
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 9.9. 7.30  za zemřelou Marii Kubáňovou, bratra Metoděje 

a jeho manželku Elišku

 10.9. 7.30  za zemřelého Miroslava Macečka, rodiče z obou stran, 

rodinu Ondruchovu a duše v očistci

 11.9. 7.30 za zemřelou Marii Kretkovou, manžela a duše v očistci

 12.9. 7.30  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 13.9. 7.30. za zemřelou rodinu Bernátkovu, Klepáčovu a Fidrichovu

 14.9. 10.00  za zemřelého Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny, 

dvě dcery, snachu Milenu a zetě Vladimíra

 15.9. 7.30 za zemřelou Alžbětu  a Františka Juříkovy a rodiče

 16.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu a Josefa Cviklovy, Annu Ondruchovou 

a rodinu

 17.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dceru, dva syny 

a dva vnuky

 18.9. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora

 a rodiče z obou stran

 19.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, 

živou a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské a duše v očistci

 20.9. 7.30  za zemřelého Jana Kubáně, jeho otce a živou a zemřelou 

rodinu

 21.9. 10.00  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky, dceru Ludmilu  

a celou zemřelou rodinu

 22.9. 7.30 za zemřelou rodinu Olšinovu

 23.9. 7.30 na úmysl dárce

 24.9. 7.30 na jistý úmysl

 25.9. 7.30 za zemřelého Josefa a Jindřišku Janíčkovy

 26.9. 7.30  za zemřelého Václava Slížka, manželku Annu, 

syna Stanislava a duše v očistci

 27.9. 7.30 za zemřelou Anastázii a Petra Minarčíkovy 

 28.9. 10.00  za zemřelou Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny, rodiče, 

bratry, sestry a vnučku Janu

 29.9. 7.30 na úmysl dárce

 30.9. 7.30 za zemřelou rodinu

 1.10. 7.30 za zemřelého Josefa Bordovského a jeho dvě manželky

 2.10. 7.30 na jistý úmysl

 3.10. 7.30 za zemřelé příbuzné a přátele

 4.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava 

a celou zemřelou rodinu Fárkovu a Křenkovu

 5.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy, 

sourozence a rodiče z obou stran

 6.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny, 

dceru Zdenku a dvě snachy

 7.10. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Zdenka Solanské, 

jejich dcery Ludmilu a Marcelu, zetě Zdenka, rodiče 

a sourozence z obou stran a duše v očistci

Informace obecního úřadu

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

 Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané 

odvézt do sběrného dvora.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

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

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:     26.9., 31.10., 28.11., 19.12. 2014 

a 30.1. 2015

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 vysypání.
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Oznámení

Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce a.s. 

Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. 

oznamuje, že z důvodu práce 

na vedení vysokého napětí bude přerušena 

dodávka elektrické energie pro: 

část obce Prostřední a Horní Bečva 

(údolí Kněhyně, Bukoviny, Podstupně, Na Skále, 

V Jámě, V Huti, a okolí) 

vypínání el. energie 

dne 2. a 10. září 2014 

od 7:30 do 19:30 hod. 

viz orientační mapa vypínání: 

 Oznámení formou letáků 

v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. 

Děkujeme za pochopení 

Martin Válek 
http://www.cez.cz 

Peníze z  Evropské unie pomůžou obnovit zarůstající pastviny na 

Radhošti. Bude se řezat a kosit, ale i přes to v dalších letech borůvky 

na Radhošti budou! 

Radhošť je oblíbeným cílem mnoha výletů jak místních obyvatel, 

tak turistů z  celé republiky. Tisíce lidí se každým rokem projdou po 

hřebeni z  Pusteven na Radhošť. Za pěkného počasí obdivují daleké 

i blízké výhledy do kraje. V  létě se po cestě někteří osvěží fi alovými 

borůvkami, které rostou podél cesty. Za krásnou procházku s fascinu-

jícími výhledy vděčíme vlastně ovcím. Zakládání salaší a pastva ovcí 

a koz bylo důvodem k odlesnění hřebene. Na Radhošti byly ještě něko-

lik let po válce rozsáhlé pastviny, kde se páslo od května do září. 

Poslední salaš byla opuštěna v polovině padesátých let dvacátého 

století a od té doby pastviny žijí vlastním životem. Dřív velké pastviny 

zarůstají náletem a zmenšuje se jejich plocha. Mizí vzácné druhy rost-

lin a hmyzu. Postupně se omezují výhledy do krajiny a mnohde vysoká 

tráva dusí drobné kvítky pro pastviny typické, jako je modrý rozrazil, 

voňavá mateřídouška nebo růžové hvozdíky. V ohrožení je také velmi 

vzácná vratička měsíční nebo mochna zlatá.

Horské pastviny (smilkové trávníky) jsou prioritním stanovištěm 

soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Po dlouhém 

období, kdy ležely ladem a zarůstaly, Správa Chráněné krajinné oblas-

ti Beskydy v posledních několika letech nejcennější místa nechávala 

vypást. Jsou tady ale mnohá další místa, která po letech, kdy ležela 

ladem, potřebují razantnější obnovující zásah.  

Český svaz ochránců přírody Salamandr získal z nástroje Evropské 

unie LIFE podporu projektu na záchranu a obnovu horských pastvin 

v Beskydech. Bude ve spolupráci s místními hospodáři pět let pečo-

vat o celkem 45 hektarů horských pastvin rozesetých po celých Bes-

kydech. Mezi ně patří také 16 hektarů na Radhošti. Vzhledem k tomu, 

že pastviny na Radhošti leží už řadu let ladem, může se první zásah 

zdát nepřiměřeně hrubý. V jarních měsících už došlo k výřezu někte-

rých stromů. Letos se budou pastviny kosit a v některých, zejména od 

cesty odlehlejších místech, se budou vyřezávat i borůvky. To proto, aby 

nezabraly všechen prostor jiným rostlinám. Vyřezávat se bude jen zlo-

mek celkové rozlohy borůvčí. Borůvky i v dalších letech na Radhošti 

budou. Na zachovalejších místech se letos pásly ovce. 

V dalších letech se budou horské pastviny kosit a nadále pást. Práce 

budou probíhat do roku 2018. Území, kde bude Salamandr s hospo-

dáři pečovat o pastviny, je označeno žlutými tabulkami ve tvaru ovce. 

Všechny zásahy byly naplánovány odborníky na botaniku a ochranu 

přírody. Součástí projektu je také sledování a průběžné vyhodnocová-

ní péče s ohledem zejména na rostliny a hmyz. 

(Barbora Krupová, ČSOP Salamandr)

Radhošťský hřeben 

dostane nový kabát
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Zahrádkáři a důchodci Horní Bečvy zvou své členy a další zájemce 

na jednodenní kulturně-poznávací zájezd do Olomouce.

Termín zájezdu:     čtvrtek 2. října 2014.

Program zájezdu:  odjezd v 6.30 hodin 

od Obecního úřadu Horní Bečva.

Dopoledne – prohlídka nejvýznamnějších historických památek 

města, včetně arcibiskupského paláce /vstupné 60.- Kč, důchodci 

30,- Kč/. Prohlídkovou trasu navrhla a zajistila paní Marcela Švajdová, 

renomovaná průvodkyně.

Odpoledne – návštěva výstaviště Flora Olomouc, podzimní za-

hradnické trhy Hortikomplex v  pavilonu G. Výstava ovoce, zeleniny 

a školkařských výpěstků. Nebude chybět vinařské posezení a odborná 

poradna. / Vstupné 100.- Kč, důchodci 80.- Kč, děti  6 - 15 let 30.- Kč./

Návrat kolem 21.00 hodin.
Cena zájezdu: záloha 200,- Kč na osobu.
Přihlásit se a zaplatit zálohu můžete každý všední den od 8.00 

hodin u paní F. Michlíkové v prodejně květin na Horní Bečvě, telefon 

721 283 696.

Pokud zálohu na zájezd nezaplatíte, jste vedeni jen jako náhradník. 

Pokud zrušíte svou účast v době kratší jednoho týdne před odjezdem 

a nezajistíte si náhradníka, vaše platba propadá. 

Další informace na tel. 605 214 717. 

Srdečně vás zve a těší se na vaši účast výbor ZOČZS Horní Bečva.

V  sobotu 9. srpna žila Horní Bečva fotbalem. Dopoledne zahájili 

muži A svoji soutěž - okresní přebor zápasem s Prlovem, který skončil 

vítězstvím domácích až po penaltách 3:1 (v normální hrací době byl 

stav 1:1). Odpoledne uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Turnaj 

údolí, kterého se zúčastnila 4 družstva. Ta hrála systémem každý s kaž-

dým a v úmorném vedru se z vítězství radoval tým složený ze 2 údolí 

- Hluboké a Liščí, druhou příčku obsadili fotbalisté z těchto údolí - Buč-

kové, Bečvice a Horní konec, bronz si vybojovali sportovci z Mečůvky, 

Lúk a Valašky a čtvrtí skončili hráči Kobylské, Dolního konce a Kostela-

ni. Zpestřením pro diváky byl i zápas žen, ve kterém se utkaly Horno-

bečvanské střely s Vítkovicemi. Hornobečvanky zvítězily jednoznačně 

7:0. Sportovní sobota se vydařila, diváci viděli hezký fotbal a také si 

pochutnali na dobrém guláši, klobáskách a pivu. Večer pokračoval ta-

neční zábavou v místní sokolovně.
Marie Němcová

Pozvánka na zájezd do Olomouce

Turnaj údolí



6

V sobotu na Horní Bečvě v okolí místní přehrady jste se mohli rych-

le vrátit do dětství. Spolek Bečvánek Beskydy zde pořádal od svého 

založení již počtvrté akci Pohádkový les a letos se může pyšnit velkou 

účastí - startem prošlo přes 170 dětí.

Na děti na zhruba dvoukilometrové trase čekalo deset pohádko-

vých stanovišť s úkoly. Děti s nadšením pomáhaly Marušce se dvanácti 

měsíčky, princezně s tříhlavým drakem, v pekle si zahrály karty, s Kolo-

běžkou První a Králem si zajezdily na koloběžce, vodníkovi vychytaly 

všechny jesetery a pirátům pomohly najít poklad. 

„Nejvíc se mi líbilo u lišky a Budulínka a Spidermana, toho mám 

moc rád,” řekl spokojený účastník pohádkového lesa. „Mně se líbily ko-

loběžky a vodník s krásnými rusalkami, dostala jsem od nich perníček,” 

doplnila ho malá sestřička. 

Start i celé zázemí letošní akce bylo v Penzionu U Skřítků a po pří-

chodu do cíle děti dostaly balíček za odměnu a mohly si opéct špeká-

ček na připraveném ohni.

„Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, dnes je opravdu nádherně, i když 

tříhlavému drakovi fakt nezávidím,” řekla Jana Oleksowiczová za pořá-

dající spolek Bečvánek Beskydy. 

Pohádkové odpoledne si užili malí i velcí a už teď se pořadatelky 

těší na příští rok. 

Akci podpořili a spolupracovali: Obec Horní Bečva, Penzion u Skřítků, 
S.W.A.H, MIBO Scooters a Reklama Rožnov.cz.

Zdenka Vaníčková

Pohádkám přálo počasí, 

Pohádkovým lesem prošel 

rekordní počet dětí
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Obec Horní Bečva a Jóga v denním životě Ostrava Vás srdečně zvou na

slavnostní setkání 
u Stromu míru

u příležitosti dne míru, tolerance 
a nenásilí OSN

Dne 21. září 2014 v 15.00 hod. 
vedle Obecního úřadu

Program:
• Pro dobrou náladu zahraje 

dechová hudba pana Josefa Blinky • 
• Vystoupení dětského pěveckého sboru 

při ZŠ TGM – Skřivani vedeného Mgr. Gužíkovou •
• Slavnostní projev pana starosty •

• Státní hymna •
• Bhajan band Ostrava •

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle  systému světově uznávaného 

Mistra jógy z Indie Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 41 let a jsou vhodná pro každého bez rozdílu věku 

a zdravotního stavu.

Cvičíme stejně jako v předchozích osmi létech 

v úterý v 16.30 – 18.15 hod. v  malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva. 

Začínáme 2. 9. 2014

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.  Anna Valová a Ing. Karel Ondruch.
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce

Chcete věnovat svým blízkým 
netradiční dárek?

Překvapte je kresleným portrétem 
podle fotografi e.

Denisa Vašková
Bližší informace na:

e-mail: denisa.vaskova@volny.cz
tel.: 777 142 831

Formáty:
 A5 - 250 Kč, A4 - 400 Kč, A3 - 700 Kč

Inzerce

Prodám 7,5 m3 vysušených desek. 

Cena: 3500,- Kč/m3.  

Kontakt: Horní Bečva 656, 

tel. 603 510 792.

Truhlářství 
Karel Křenek

Výroba nábytku, kuchyní, dveří, oken, 

schodů, drobné tesařské práce.

Horní Bečva 664 ,tel.: 739 370 220 

www.dusedreva.cz


