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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Proč se těšit na předpouťové sousedské setkání?

Čeká vás nabitý program plný zábavy, 

hudby, tance, zabrousíme i do historie a sa-

mozřejmě jsme mysleli i na naše nejmladší. 

Letošní sousedské setkání se ponese v roz-

manitém duchu. Program je sestaven tak, 

aby si zde každý našel ten svůj šálek kávy. 

„Po valašsky od země, kdo mi kozy zaže-

ne…“, ale my nepůjdeme pro písničku a tanec 

až na valašské kotáry. My jsme si valachy po-

zvali pěkně na pódium. Představí se vám děti 

z místního folklórního souboru Jarášci. Ti vám 

zatancují vše, co se za celý rok v kroužku na-

učili. A protože na Horní Bečvě nezahálejí ve 

folklóru ani dospělí, soubor Haferka také při-

spěje svou hrstkou do mlýna. Tanečníkům do 

skoku a návštěvníkům k  poslechu bude hrát 

cimbálová muzika Od Mezříča, která potěší 

nejedno valašské ouško. 

Program se ponese ještě chvíli v  tradičním 

duchu a zavděčíme se zejména jedlíkům a mi-

lovníkům haferových knedlíků. 

Po dobrém jídle je třeba trošku zvolnit a od-

počinout si u dobré hudby. Na pódium zamíří 

kapela Tabásek & Partyja z Jasenné, která nám 

navodí folkrockovou atmosféru. Jak sami uvá-

dějí na svém webovém portále, jejich písnič-

ky mají mnoho podob – od latinskoamerické 

hravosti až po rockový drive. Možná to s  tím 

odpočinkem nebude tak horké. 

A prostor dostanou dechové nástroje. Ka-

pela Záhořané z Valašska vám zahrají na ve-

selou notu a pro radost, jak píší na svých in-

ternetových stránkách. Charakteristický je pro 

ně široký repertoárový záběr, převážně z jižní 

Moravy a Valašska. 

A stejně jako nám pokročí hodina, tak i my 

pokročíme k  úplně jinému žánru. Pod vede-

ním Ivanky Huňařové vtrhnou na pódium 

Dance Rebels. Tato taneční skupina zaměřená 

na street dance vás určitě zvedne z laviček. 

Hudební a taneční scénu nám uzavře ABBA 

revival. Známé písničky švédské popové sku-

piny nenechají chladným snad nikoho. Na 

webu se tato skupina prezentuje takto. ABBA 

revival je skupinou čtyř hudebníků, jimž uča-

rovala hudba této fenomenální a nadčasové 

kapely, která v 70. a 80. letech pravidelně ob-

sazovala žebříčky světových hitparád. „ABBA 

revival show vždy dokáže zaujmout díky pre-

cizním pěveckým výkonům všech hudebníků, 

ale také díky naší snaze o zapojení publika do 

společné zábavy. Je to zkrátka show plná po-

zitivní energie s cílem dobře naladit a hlavně 

pobavit publikum.“

V  programu jsme mysleli samozřejmě i na 

děti. Úsměv na tvářičkách jim vykouzlí dětský 

klaun, který je ještě navíc naučí tajná klaunská 

kouzla. A kdo bude mít neposedné nožičky, 

může se vydovádět v  nafukovacím hradu, 

nebo si odpočinout od kulturního programu 

na kolotočích a jiných atrakcích. 

Nejen pro děti je pak připraven program 

z  vojenského prostředí z  2. světové války. 

S klubem vojenské historie se dostaneme 

rázem o 70 let zpět. Jeho členové nám ukáží 

dobové, vojenské tábory s dobovými arte-

fakty, technikou, výbavou a výstrojí. Zvídaví 

nadšenci se mohou bez ostychu dotazovat 

a pátrat po faktech. 

Členové sdružení Ohlá klika nachystali pro 

fyzicky i psychicky zdatné návštěvníky rozma-

nité disciplíny z valašského prostředí. 

Nyní nám, milí čtenáři, zbývá jen čekat a tě-

šit se na poslední sobotu před prázdninovými 

měsíci.
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O Bečvanskej půti
Kdysi sa na půť cho-

dilo ne edem do kos-

tela, pro turecký med 

a odkolotočovať dro-

botinu. Chodily sa tam 

domlůvať aj všelijaké 

obchody a důležité zá-

ležitosti. Tož to víte, šlo 

sa poseděť do hospody 

a tam sa všecko patřič-

ně probralo.

Aj náš staříček kterýsi rok přišli z půti se smlu-

venů zakázků. Oni mšili chalupy. Teho roka za 

ním přišel jakýsi sedlák z Karlovic, jestli by mu 

staříček umšili nový domajšek. Práca to nebyla 

nijak lehká a za umšení celej chalupy bylo pět-

set korun. A včil si představte, že za korunu sa 

daly pořídiť štyry kila můky. Možná už dneskaj 

všeci nevíte, co to mšení bylo. Tož mezi trámy ve 

srůbené dřevěnici sů ďůry a ty sa musely čímsi 

zacpať – umšít. Nejčastější sa mšilo dřevěnů 

vatů, ale dalo sa aj mechem, dneskaj konopným 

provazem, nebo vlnů. Náš staříček mšili dřevěnů 

vatů, která sa musela namotať na prst a udělať 

sa z ní bělka. Ta sa pak nacpala do ďůry mezi trá-

my a utlůkla sa číslem od pluha. Vedla ní sa na-

cpala druhá, potem třetí a tak dalej až do konca 

trámu. Postupně sa totak umšila celá chalupa.

Zpátky k  temu půťovému obchodu. Staříček 

přikývnul a domluvili sa, že nekdy na podzim, 

až bude meněj roboty na poli to umší. Jak řekli 

a slíbili, tak udělali. No a včíl došlo na placení 

a to sa Karlovjan krůtil, jak starý krpec. A že za-

platí edem půlku, že to zas taká práca nebyla 

a že pětset korun je moc. Tož staříček si šli posbí-

rať vercajk a jak přišli zpátky k sedlákovi pravjá 

mu: „Jak chceš, nedáš, tož nedáš, ale pravím ti 

v tej chalupě sa nebude dať bývať.“ A odešli přes 

Kotlovů zpátky na Bečvu.

Rok sa s rokem sešel a sme zasej na bečvan-

skej půti. Stařenka, jak bylo jejich zvykem, šla na 

mšu do kostela a staříček si to šmárovali rovnů 

do hospody ke Dvořáčkom. Eště ani neseděli 

a už mu chlapi hlásili, že sa po nich scháňal jaký-

si Karlovjan, ale nechcel řécť proč. Staříčkovi ne-

spadla ani pěna u piva a naráz sa rozletěly dvéři 

a do hospody vpálil sedlák z poza kopca a hneď 

ke staříčkovi „Idu vám doplatiť ten zbytek.“ Staří-

ček edem mávli ruků a pravili „Nechaj byť, já už 

sem na to aji zapomněl.“ Edemže sedlák sa nene-

chal odbýť a že zaplatí aji s úroky. Prosil staříčka, 

že mu všecko doplatí, edem aby ho teho trápení 

zbavil. V chalupě prý to húkalo, kvílelo a pískalo, 

že sa jim mohla z teho lebaňa rozkočiť. Staříček 

sa edem zasmáli pod fúsy a odvětili „Já cizí nech-

cu, ale svoje nedám. Ale tož když chceš zaplatiť, 

daj ně zbylů půlku za mšení a celej hospodě po-

ruč po velkej.“ Tož co sedlákovi zbylo. Staříčkovi 

zaplatil dluh, hospodě kůpil třílitrovku režnej 

a když si spolem štrngli staříček mu praví „Vylez 

na žebř, na severní straně chalupy, pod posled-

ním trámem je zamšitá prázdná plucka hrdlem 

ven. Tož ju vytáhni a budeš měť v chalupě svatý 

pokoj.“

Totiž, jak staříček viděli, že sa sedlák nemá 

k placení, zamšili mu mezi trámy prázdnů pluc-

ku. Tu umšili tak šikovně, že jak zafůkal větr, 

v chalupě to hůkalo, kvílelo a pískalo. Tož, neda-

lo sa tam ubyť.                                                                | TŠ | 

STAŘÍČEK POVJEDALI

Folklórní soubor Haferka

Taneční skupina Dance Rebels

Tereza Šrámková
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně lásky, štěstí a spokojenosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. června 2015 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu

manželé Vlastimil a Anna O N D R U C H O V I

18. června 2015 oslaví 55 let manželství – smaragdovou svatbu

– manželé Pavel a Anežka K R E T KO V I

– manželé Antonín a Marie B A M B U Š KO V I

– manželé Josef a Marie O N D R U C H O V I

23. června 2015 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu

manželé Petr a Dagmar KO Ň A Ř Í KO V I .

Ruku v ruce jdete spolu životem, 
rozdáváte dobré srdce, lásku vnoučatům a dětem. 

Ať vám na společné cestě slouží zdravíčko 
a vždy svítí sluníčko.

Dne 18. června 2015 oslaví 55 let společného života naši rodiče 

Josef a Marie O N D R U C H O V I

Ke krásnému životnímu jubileu vám do dalších let 

blahopřeje syn Jarek a dcera Eva s rodinou, 

vnuci David, Martina, Michaela, Petr a Lenka 

a pravnuci Terezka, Adámek a Eliška.

Motto: 

„Životní zkušenost se nedá získat jinak než účastí na životě.“
Zora Jesenská

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

Oldřich CV E R N A    Eliška J I N D R O VÁ

Marie M A R Š Á L KO VÁ  Jan M A L I N A

Veronika O N D R U C H O VÁ     Vlasta K YŠ Á KO VÁ

Marta K Ř E N KO VÁ   

Antonín VÁ L E K       

Františka B A M B U Š KO VÁ  

Ludmila M A S A Ř O VÁ  

Anna H A J D U Š KO VÁ  

Jarmila KO Č Í B O VÁ

Jan K YŠ Á K

Hedvika J A N Í Č KO VÁ

Vzpomínka

Čas plyne – vzpomínky zůstávají.

Dne 7. června 2015 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí              

pana  Cyrila  S olanského   

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Zdenka, Marie, Eva a Ivana s rodinami.

 Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal…

Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal, 

osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází, 

nejtěžší však poslední, když zpátky nepřichází.

Dne 10. června 2015 

vzpomeneme patnácté smutné výročí 

úmrtí našeho milovaného manžela, 

tatínka a dědečka               

pana  Ing. Dalibora Valentu CSc.  

S láskou vzpomínají 

manželka Alena a dcera Dana s rodinou.

 Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 

zmlkla ústa, která slovy hladívala a oči, které se tak jasně dívaly, 

navždy se již zavřely.

Dne 16. června 2015 vzpomínáme

dvacáté výročí úmrtí                

pana  Metoděje  Janíčka 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

synové Vladislav, Karel a dcera Marie, 

snacha Eva, zeť Ladislav, 2 vnučky, 

3 vnuci, 4 pravnučky a 4 pravnuci.

Už jen kytičku květů a svíčku na hrob

Vám můžeme tatínku a maminko dát, v duchu se pomodlit a tiše vzpomínat.

Za Vaši lásku a všechny Vaše oběti, přijměte velikou úctu a vděk od dětí. 

Dne 5. června 2015 vzpomeneme desáté smutné výročí úmrtí               

pana  Jana  K  ř  e  n  k  a 

a dne 14. července 2015 vzpomeneme sedmé 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.



Dne 25. července 2015 

vzpomeneme na 42. výročí úmrtí              

pana  Sebastiana  R ainera  

S láskou vzpomínají přátelé a známí. 

Nechť má jeho duše klid a přijde k lásce. 

Na krásná léta s Tebou prožitá 

nezapomeneme do konce života.

Dne 22. června 2015 vzpomeneme 

čtrnácté smutné výročí úmrtí               

pana  Petra  Ondrucha  

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Marta, synové a dcery s rodinami.

Kdo byl milovaný, není zapomenut.

Dne 26. června 2015 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí               

pana  Pavla  Š eb est y  

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Věrka a dcery Petra a Pavla s rodinami.

Neplačte, že jsme odešli, ten klid a mír nám přejte, 

jen v srdcích věčnou vzpomínku si na nás zachovejte. 

Dne 13. března 2015 uplynulo pět let od úmrtí               

pana  Jaroslava Tovar yše 

a dne 21. června 2015 tomu bylo 10 let co nás opustila               

paní  Milada  Tovar yšová 

Kdo jste je znali vzpomeňte s námi. 

Děkuje rodina Tovaryšova a Machýčkova.

4.6.  17.00  za zemřelého Josefa Machálka, otce Josefa 

a rodiče z obou stran

 5.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 6.6. 7.30  za zemřelou Františku Randovou, manžela, 

rodiče z obou stran a sourozence

 7.6. 10.00  za zemřelého Rudolfa Kantora, zetě  Františka, 

za zemřelé rodiče z obou stran a duše v očistci

 8.6. 7.30  za zemřelého Ondřeje Křištofa, dvě manželky, 

dva syny a dva zetě

 9.6. 7.30  za zemřelé Marii a Bohuslava Kretkovy, staříčky 

z obou stran a celou živou a zemřelou rodinu Kretkovu, 

Bělůnkovu a Bernátkovu

 10.6. 7.30  za zemřelé rodiče Macečkovy, manžela Oldřicha a syny 

Kociánovy

 11.6. 7.30  za zemřelého Pavla Vašuta, manželku Miroslavu, 

dvě dcery a zetě

 12.6. 7.30  za zemřelé Marii a Antonína Machálkovy, syna 

a rodiče z obou stran

 13.6. 7.30  za zemřelého Jana Solanského, rodiče, bratry 

a zemřelou rodinu

 14.6. 10.00 za zemřelého Antonína Pastorka a rodiče z obou stran

 15.6. 7.30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Solanské, rodiče 

a sourozence z obou stran a duše v očistci

16.6. 7.30  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

17.6. 7.30 za zemřelou Miladu Tovaryšovou a manžela Jaroslava

18.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Hrstku, otce Františka, 

vnuky Romanka a Radušku, prarodiče Hrstkovy a Šírovy 

a duše v očistci

19.6. 7.30  za zemřelé rodiče Bernatské, zemřelé děti, čtyři zetě 

a duše v očistci

20.6. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

21.6. 10.00  za zemřelého Petra Ondrucha, sourozence, rodiče 

z obou stran a zetě Pavla

22.6. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, 

syna Miroslava a rodiče z obou stran

23.6. 7.30 za zemřelé Josefa a Františku Křištofovy a jejich děti

24.6. 7.30  za zemřelého Jana Blinku, jeho otce, dědečka 

a duše v očistci

25.6. 7.30 za zemřelého Jana Ondrucha, manželku a čtyři zetě

26.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava 

a duše v očistci

27.6. 7.30  za zemřelého Josefa Chovance, sourozence, 

dceru Janu a rodiče z obou stran

28.6. 10.00  za zemřelého Stanislava Polácha, manželku, 

syna Stanislava a celou zemřelou rodinu

29.6. 8.00  za zemřelé Cyrila a Emilii Macečkovy, rodiče z obou 

tran, sourozence a duše v očistci

30.6. 7.30  za zemřelé staříčky Plucnarovy, rodinu Křenkovu 

a Petřekovu

 1.7. 7.30 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní

 2.7. 7.30  za zemřelou Marii Tomanovou, manžela, sourozence 

a rodiče

 3.7. 7.30 za zemřelou Hermínu Bordovskou

 4.7. 7.30 za celou zemřelou rodinu Gašparovičovu

 5.7. 10.00  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu

a celou zemřelou rodinu Křenkovu a Sobkovu

 6.7. 7.30 za zemřelého Josefa Machálka a celou zemřelou rodinu

Obětovány budou:

 1.6. 7.30 na úmysl dárce

 2.6. 7.30  za zemřelé Jindřišku a Jana Poláchovy, rodiče 

a sourozence

 3.6. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 4.6. 8.00  za zemřelého Stanislava Mikeše, Jana a Markétu 

Mikešovy

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

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 Horní Bečva (H Labyrint, Podlízaná)
 vypínání el. energie dne 

3. a 19. 6. 2015 od 7:30 do 17:00 hod.

část obce Horní Bečva (u přehrady, U Skřítků, 
Pod Šorstýnem, Mesit, V Ondrových, 

Na Radlickém, Kudlačena, Kladnatá, a okolí)  
vypínání el. energie dne 

4. 6. 2015 od 7:30 do 19:00 hod. 
a dne 17. 6. 2015 od 7:30 do 17:00 hod.

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou 
pracovníci energetiky. 

Děkujeme za pochopení 

Martin Válek, technik, ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8,405 02 Děčín 4

http://www.cez.cz

Plánované vypínání el. energie

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

POZOR ZMĚNA!!!
Příspěvky do následujícího čísla zpravodaje 

posílejte prosím na e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz
Děkuje tým zpravodaje.

Obec Horní Bečva 

hledá aktivního občana, možno i důchodce, 

na občasné zednické práce.

Bližší informace na tel. 603 320 096

VÝZVA PRO AMATÉRSKÉ FOTOGRAFY

Prosíme zapálené nadšence 

a neúnavné fotografy o pomoc. 

Máte-li doma v šuplíku, nebo na jakémkoliv 

modernějším nosiči fotografi e z Horní Bečvy 

a jste ochotni je poskytnout k dobrému účelu, 

můžete tak učinit a využít e-mail: 

fotazbecvy@seznam.cz. 

Vaše dílka budou použita především ve zpravodaji, 

webových stránkách a facebooku obce. 

Děkujeme za Vaše pixely.

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. 

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

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    26. 6. 2015
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Poprvé s panem starostou Horní Bečvy
V  prvním rozhovoru této nové rubriky „Na slovíčko“ jsem vy-

zpovídala našeho pana starostu Bc. Rudolfa Bernáta. Jako téma 

rozhovoru jsem zvolila především rozvoj naší obce v  nejrůzněj-

ších oblastech. 

První otázka byla, přiznávám, trochu těžká. 
Pane starosto, jak se vám navazuje na práci minulého vedení obce? 

Navazuje se mi celkem dobře, protože obec jako taková celkem fun-

govala. V mnoha ohledech by se samozřejmě daly najít nějaké rezervy. 

Tím, že byla zachována jakási kontinuita a post místostarosty zůstal 

beze změn, je má práce o něco jednodušší. Vytvořili jsme fungující 

tým, který v sobě spojuje jak zkušenosti z minula, kdy se mnohé po-

vedlo, tak i snahu o změnu spojenou s novou dynamikou a rozvojem 

obce. Co se týká předání agendy od bývalého starosty, proběhla bez 

problémů a naše vztahy jsou korektní. Převzal jsem i projekty určené 

k realizaci. U některých se vyskytly menší problémy, ale ty se nám po-

dařilo překonat. Jedná se především o zateplení mateřské školy a vý-

stavbu nového hřiště u tohoto objektu. Tyto projekty budou v nejbližší 

době realizovány.

Co se týče požadavků ze strany občanů, snažím se vytvořit jejich 

novou databázi - nový utěšeně se rozrůstající sběrný arch. Některé žá-

dosti jsou již staršího data, je důležité je začít postupně řešit. Chce to 

hlavně trpělivost a čas.

Velkým problémem byl odprodej budovy pošty soukromému maji-

teli, který jsem bohužel převzal ve fázi, kdy už neexistoval nástroj, jak 

problém uspokojivě řešit.

Jakým způsobem sbíráte databázi požadavků?                              

Některé požadavky chodí e-mailem, některé poštou a některé do-

ručí občané osobně. Některé žádosti jsem převzal od bývalého staros-

ty. Mým cílem je většinu těchto požadavků během volebního období 

zrealizovat.

Můžete prozradit, co všechno plánujete letos vybudovat na Horní 
Bečvě? Na webových stránkách obce se již objevil dlouhý seznam 
aktivit, ale přesto Vás prosím o shrnutí, upřesnění, či rozšíření.

Samozřejmě aktivit máme v plánu mnoho, ale vše je bohužel vázá-

no fi nančními prostředky. Podali jsme řadu žádostí o fi nanční dotace, 

díky kterým by se mohla řada plánů realizovat. Zatím, ale nemáme jis-

totu, že nám dotace schválí.   

Jinak jsou tady samozřejmě aktivity řekněme každoroční, jako na-

příklad opravy částí komunikací. Ve spolupráci s místními sdruženími 

se nám již podařilo zkulturnit okolí přehrady. Dále máme podanou žá-

dost o dotaci na revitalizaci centra, žádost o kompostéry pro občany, 

kde čekáme na vyjádření. V plánu jsou také úpravy místní školy, kde 

by mělo dojít k zateplení jednoho pavilonu a opravě havarijního sta-

vu sociálního zařízení. Spousta projektů je prozatím v přípravné fázi. 

Chystáme řešení problému ukončení cyklostezky, dále máme v plánu 

výstavbu lesoparku u přehrady, revitalizaci okolí Sachovy studánky, 

komplexní řešení prostorů Sokolovny, a mnoho dalších. Je důležité již 

mít projekty zpracované „v  šuplíku“ a čekat na vhodnou výzvu spo-

jenou s dotací. Chtěli bychom také dotáhnout dílčí úseky kanalizace 

a připravuje se oprava vodovodu v části Mečůvka. V neposlední řadě 

jsou zde menší opravy v  obci, jako třeba opravy a nátěry zábradlí, 

drobné opravy komunikací, nová zeleň, atd. 

Dalším důležitým tématem je udržení mladých lidí v obci. 
Jaké kroky obec podniká, aby v tomto ohledu dosáhla výsledků?

Úbytek obyvatel je jedním z hlavních problémů obce. V současné 

době nám mnohem víc lidí umírá, než se rodí. Naštěstí počet přistě-

hovaných občanů na Horní Bečvu převyšuje počet lidí vystěhovaných. 

Tím se nám situace mírně zlepšuje. I přes toto mírné zlepšení, demo-

grafi cký vývoj na Horní Bečvě není příliš pozitivní. Čili naším úkolem 

je jednak mladé lidi do obce nalákat, ale také zde udržet místní omla-

dinu. Naším cílem tedy zůstává vytvořit zde takové podmínky, aby se 

zde mladým lidem líbilo a mohli zde začít svůj životní příběh. To je 

spojeno hlavně se stavebními pozemky a s brzkým přijetím územního 

plánu. Máme zde krásnou přírodu, naproti tomu v obci je minimum 

pracovních míst v průmyslu, jisté rezervy dřímají v službách a cestov-

ním ruchu. Dále by zde měl fungovat kulturně – společenský život 

a v neposlední řadě také škola a mateřská školka, které již nyní mají 

vysokou úroveň.

Pro seniory chystáme především projekty bezbariérového typu 

a pokusíme se inspirovat v okolních obcích. 

Pojďme k infrastruktuře na Horní Bečvě. 
Myslíte, si, že nám na Horní Bečvě v tomto ohledu něco schází? 
A jste nakloněn případným novým službám?

Zázemí zde máme standardní, samozřejmě vše je na podnikavosti 

lidí a záleží také na tom, zda si daná služba najde své místo pod hor-

nobečvanským sluncem. Problémem nově vznikajících služeb, mohou 

být prostory, kterých v obci není mnoho. Snažíme se tuto situaci do 

budoucna změnit. Cestou by mohlo být využití budovy staré lékárny, 

kde počítáme do budoucna i s komerčním využitím prostor. Vzhledem 

k rozlehlosti a členitosti obce je jedním z největších problémů zajiště-

ní srovnatelné infrastruktury pro všechny občany obce. Komunikace, 

chodníky či osvětlení jsou největším problémem, který musíme v nej-

bližších letech řešit. Bohužel právě v  této oblasti, na rozdíl třeba od 

zateplování, není jednoduché získat dotaci. 

Tím se trošičku dostáváme k turistickému ruchu. 
Jaké kroky podniká obec k tomu, aby se turistickému ruchu 
v naší obci dařilo?

Tak turistický ruch je dalším velkým tématem a je v něm jakýsi skrytý 

potenciál obce. Opatření ze strany obecního úřadu je celá řada, ať už 

fyzické zlepšení vzhledu obce, což jsme započali např. prací na přehra-

dě. Toto je, ale běh na delší trať, nelze vše stihnout za jeden rok. Dalším 

krokem je příprava nových webových stránek obce, kde se budeme 

snažit o zpřehlednění a zatraktivnění. Možným krokem je i jednotný 

informační systém. Dále rozšíření turistických tras a cyklotras v obci. 

Dalším důležitým aspektem je spolupráce se sousedními obcemi a ak-

tivní přístup majitelů stávajících hotelů, penzionů, restaurací atd.

Poslední otázkou bych ráda zabrousila k novému zpravodaji. 
Čtenáři tohoto čísla si jistě všimli jakési změny. Proč k ní dochází? 

Tak především jsme chtěli zpravodaj po všech stránkách zkvalitnit, 

zatraktivnit a dodat mu novou tvář. Z našeho zpravodaje se postupem 

času stal spíše inzertní plátek a to se snažíme nyní změnit. Rozhod-

li jsme se, že do budoucna, bychom fi nanční prostředky věnované 

Rožnovskému spektru přesunuli do našeho zpravodaje. Doufáme, že 

si zpravodaj najde kromě věrných čtenářů i nováčky. Stále věřím, že 

jsou lidé, kteří dají přednost tištěné verzi našeho plátku, před virtuální 

podobou. Nehledě na to, že musíme myslet na občany, kteří přístup 

k internetu nemají. Vše je dnes o informacích a tak si myslím, že i náš 

zpravodaj by neměl pokulhávat, případně pouze přešlapovat na místě.

| TŠ | 

NA SLOVÍČKO



Děti, na co se nejvíce těšíte na pouti? 

A víte, co je to turecký med?
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PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Gabča: 
Těším se, až u nás na Horní 

Bečvě bude loď. 

Je to med, 

který sebral medvěd.

Tamarka: 

Může tam být skákací slon.

Může ho papat 

jenom medvěd.

Izabelka: 

Já se těším na šaška. 

Já myslím, že je to nebezpečné, 

protože je tam 

schovaná past.

Šimonek: 

Jo, na veliký kolotoč. 

Je to med pro medvěda.

Kubík: 

 Nejlepší jsou bourací auta. 

Je to med, 

na kterém někdo sedí.

Co nového ve školce …
Počátkem května se v MŠ konala velice poutavá a poučná beseda 

pro děti. Vedly ji naše dvě těhotné maminky, které děti seznámily s tím, 

jak se miminko v bříšku vyvíjí a roste, jaký vliv má maminka na jeho ži-

vot, atd. Největší zážitek měly děti ale z toho, když na vlastní oči viděly 

vlnění bříška, jak se miminko uvnitř protahovalo.

 Odpolene 13. 5. přicházeli do MŠ maminky, babičky i tatínci a přá-

telé školky, avšak nikdo si své ratolesti neodváděl domů, místo toho si 

posedali v herně Zajíčků na židličky a lavičky. Slova se ujala vedoucí 

učitelka Radka a zahájila besídku pro maminky, kterou jsme tak jako 

každý rok připravili k  jejich svátku. A protože jsme s  dětmi opravdu 

pilně trénovali a cvičili, byla by škoda ukončit to jen jedním představe-

ním. Další den se přišly na besídku podívat děti z 1. třídy.

A navíc v pátek jsme se 14ti dětmi ukázali zkrácenou verzi Horno-

bečvanským babičkám z Klubu Důchodců. Ty si společně s námi i za-

zpívaly k tanečku dětí ,,Černá vlnka“.  

19. 5. dorazily všechny děti do školky s batohy a natěšené na výlet 

do ZOO Ostrava. Počasí nám vyšlo, opice nikomu nic neukradly a lev 

s tygrem zůstali hladoví. 

Maminkám, které s nově přijatými dětmi využily tzv. ,,Zvykací pon-

dělky“, děkujeme. Tuto možnost jsme nabídli poprvé, aby se nové děti 

seznámily s prostředím, do kterého v září přijdou. Jsme moc rádi, že 

jste se k nám vraceli a věříme, že vaše děti budou mít jednodušší adap-

taci v září.   
Zapsala Jana Kurková



Projekt je zaměřený na spolupráci dvou základních škol v oblasti in-

formačně komunikačních technologií. Jedna škola je z České republiky 

– Horní Bečva, okres Vsetín a druhá ze Slovenska – Lietavská Lúčka, 

okres Žilina.

Do projektu bylo vybráno deset žáků z každé školy a ti se podíleli 

na tvorbě společných webových stránek. V  rámci projektu proběhly 

3 IKT workshopy v základní škole v Horní Bečvě a žáci se pod vedením 

Ing. Jiřího Sumbala seznámili s tvořením webových stránek. Výsledkem 

bylo vytvoření domény s online knihovnou s názvem „knihoskola.com“. 

Název domény vymyslela žákyně 7. B Barbora Cholevíková z Horní Bečvy. 

Na Slovensku v Lietavské Lúčke proběhly 2 workshopy, kde se žáci 

podíleli na přípravě společné knihy „Z minulosti …“.

Žáci v obou školách získávali informace o tom, jak to vypadalo za 

II. světové války u nich ve vesnici, a získané informace zpracovali do 

krátkých příběhů. Příběhy, které sesbírali z vyprávění pamětníků, si děti 

upravily většinou do povídek nebo básniček. Svá vyprávění autoři pře-

psali na počítači a upravovali pro tisk. Tato literární dílka a ilustrace se 

staly součástí společně vydané knihy.

Ve výtvarné výcho-

vě kreslili žáci ilustrace 

k těmto příběhům. Na ti-

tulní stránku byl vybrán 

obraz od Dominika Ka-

nioka z 9. A z Horní Bečvy.

Žáci pracovali pod 

vedením Mgr. Andrey 

Hanasové – Horní Beč-

va a Ing. Andreje Roz-

koše – Lietavská Lúčka. 

Na přípravě podkladů 

pro společnou knihu se 

podílely paní učitelky 

Mgr. Dagmar Benková, 

Mgr. Silva Vašková, Mgr. 

Jitka Bordovská, Mgr. 

Dita Gužíková a Mgr. 

Jindřiška Růžičková.

Během jednotlivých workshopů dostali všichni občerstvení a ti, kteří 

dojeli na workshop z jiné školy, oběd a svačinu.

Velkou výhodou projektu byla modernizace a dovybavení obou 

školních knihoven. Byl nakoupen nový nábytek, počítače, knihy atd.. 

Dále si školy nakoupily hardware a software potřebný pro tyto aktivity.

Smyslem tohoto projektu je podpořit zájem dětí o čtení, naučit se 

jazyk našeho partnera a prostřednictví e-knih se seznámit s  historií, 

kulturou a současností partnerského státu. 

Projekt vyvrcholil křestem knihy „Z minulosti…“ v  Lietavské Lúčke 

29. 4. 2015 za účasti autorů příběhů, ilustrátorů, všech účastníků jed-

notlivých workshopů, pěveckých sborů z jednotlivých škol, představi-

telů obcí, kteří byli garanty projektu, a hostů.
Mgr. Daniela Křištofová

Tento projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov Európskej únie 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.
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UDÁLO SE

Projekt: „Spolupráca cez monitor“



4. května, v  den 70. výročí osvobození Horní Bečvy, uspořádala 

ZŠ TGM závod v přespolním běhu Macurův memoriál, kterého se zú-

častnilo 111 běžců z Horní a Prostřední Bečvy. Závodilo se ve 12 kate-

goriích, podle věku byly zvoleny různé délky tratí. Běželo se za ideální-

ho počasí, i divácká kulisa byla početná. Běžce bouřlivě povzbuzovali 

rodiče i spolužáci. Ženy a muži běželi až z Martiňáku. Nejlepšího času 

dosáhl vítěz mužské kategorie Libor Mikuda, který trať dlouhou 6 km 

uběhl za 21 min. a 15 sec. a stejnou trať absolvovala za 22 min. a 23 sec. 

vítězka mezi ženami Petra Sobková. 

A tady jsou výsledky jednotlivých kategorií:

1. - 2. tř. chlapci 

 1. Tomáš Riegel

 2. Lukáš Macura

 3. Jakub Kubeša

1. - 2. tř. dívky  

 1. Vanessa Valová

 2. Linda Pavelková

 3. Michaela Jurečková

3. - 4. tř. chlapci  

 1. Pavel Holzer

 2. Richard Kretek

 3. Radek Malina

3. - 4. tř. dívky  

 1. Zuzana Podešvová

 2. Michaela Mikudová

 3. Bára Kačmariková

5.-6. tř. chlapci  

 1. Tomáš Křenek

 2. Jakub Macura

 3. Daniel Němec

5. - 6. tř. dívky  

 1. Radka Žitníková

 2. Aneta Mikudová

 3. Denisa Petřeková

7. - 8. tř. chlapci  

 1. Jakub Němec

 2. Filip Rybár

 3. Matěj Juřík

7. - 8. tř. dívky  

 1. Karolína Kubáňová

 2. Tereza Barabášová

 3. Veronika Pšenicová

9. tř. chlapci  

 1. Richard Žitník

 2. René Kretek

 3. Tomáš Měrka

9. tř. dívky  

 1. Šárka Otepková

 2. Kristýna Kubešová

 3. Karolína Matušíková

Muži: 

 1. Libor Mikuda

 2. Pavel Blažek

 3. Svatopluk Divín

Ženy: 

 1. Petra Sobková

 2. Vladimíra Dorňáková

 3. Iveta Rybárová

První tři v každé kategorii byli odměněni diplomy, medailemi a věc-

nými cenami, které závodníkům předával starosta Horní Bečvy Rudolf 

Bernát. Macurův memoriál se určitě vydařil a budeme se těšit opět za 

rok.
Marie Němcová, foto: Zbyněk Kocurek
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Macurův memoriál
7. května se vypravilo 11 členů turistického kroužku při Klubu dů-

chodců Horní Bečva na výlet k pomníku obětem II. světové války na 

Kladnaté. Letos to bylo u příležitosti 70. výročí ukončení této války. 

Tentokrát jsme vyjeli autobusem na Bečvici, vyšli na Radlické a dostali 

jsme se k pomníku na Kladnaté, kde jsme si připomněli historické udá-

losti. 17. listopadu1944 byla na těchto místech zatčena Kamila Tkáčo-

vá, která později zahynula ve vězení, byl tu i silný partyzánský odboj. 

K pomníku jsme položili květiny a zapálili svíčky. Dopoledne zde byli 

i žáci ZŠ TGM a starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát s pamětnicí událostí 

Annou Závorkovou. Ti připomněli dětem, co se v těchto místech událo 

za války.

Turisté se vraceli zpět přes Kladnatou, Kudlačenu a Živnost k Valašce, 

kde bylo malé občerstvení. Výšlap se vydařil, přálo nám i počasí, byly 

krásné výhledy do okolí.

Turistický kroužek při Klubu důchodců Horní Bečva pořádá každý 

čtvrtek túry po okolí naší vesnice. Přijďte mezi nás. Informace nalezne-

te ve vitríně u pošty a na prodejně COOP.

Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Výšlap na Kladnatou 

V  pátek 15. května uspořádal Klub důchodců Horní Bečva oslavu 

Dne matek pro své členy v sále Motorestu Bečvan. Předsedkyně Klubu 

důchodců Jana Pospíšilová seznámila přítomné s  programem oslav. 

Velmi hezké vystoupení předvedlo 14 dětí z hornobečvanské mateř-

ské školy pod vedením svých učitelek Radky Bolckové a Jany Kurkové. 

Pásmo básniček, říkanek, písniček, tanečků a baletního vystoupení 

zpestřilo oslavy Dne matek. Po kulturním vystoupení Jana Pospíšilová 

informovala přítomné členy o dalších akcích Klubu důchodců – vaje-

čina v Retasu, soutěže v bowlingu a pétanque, hovořilo se i o činnosti 

turistického kroužku. Po velmi chutném občerstvení obdržela každá 

žena růži od České strany sociálně demokratické a potom si senioři 

ještě popovídali mezi sebou o tom, jak jde život. Oslava dne matek se 

vydařila a budeme se opět těšit za rok na setkání.

Marie Němcová, foto: Zdenka Mládenková

Oslava Dne matek
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V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH INZERCE

Tj sokol Horní Bečva Vás srdečně zve 
na červnová fotbalová utkání

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI

Kolo Domácí Hosté Datum Začátek

25 Střítež A Horní Bečva A 06.06.  SO 16:30

26 Horní Bečva A Choryně A 14.06.  NE 16:30

15 Horní Bečva A Kelč B 20.06.  SO 15:00

 IV. TŘÍDA MUŽI SK. B

19 Zubří B Horní Bečva B 06.06.  SO 16:30

20 Jasenice Horní Bečva B 14.06.  NE 15:00

 OP DOROST SK. B

14 Vigantice Horní Bečva 07.60.  NE 10:00

15 Horní Bečva Dolní Bečva 13.06.  SO 14:00

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. ŽÁKŮ  SK. A

12 Horní Bečva Nedašov 07.06.  NE 11:15

13 Juřinka Horní Bečva 14.06.  NE 11:15

 KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ  SK. A

12 Horní Bečva Nedašov 07.06.  NE 09:30

13 Juřinka Horní Bečva 14.06.  NE 09:30

 MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN  SK. B

18 Nové Sady Horní Bečva 17.05. NE 12:30

19 Horní Bečva Veřovice 24.5. NE 14:00

Příroda trpí, ochranáři kreslí komiksy
Škody na zelí, které v loňském roce způsobil kriticky ohrožený mo-

týl modrásek černoskvrnný, paralyzovaly export zeleniny a způsobily 

propad koruny. Také počet zmijí, které letos hodlají ochránci přírody 

vysadit, mohou ohrozit produkci kravského mléka, na kterém si mla-

dé zmije rády přilepšují. 

Podobné mýty vyvrací sbírka komiksů s názvem Co se děje v Bes-

kydech. Ty s nadsázkou představují aktuální témata ochrany příro-

dy a parodují i samotné ochranáře. „Nebereme se smrtelně vážně a 

rozhodně si nemyslíme, že by ochrana přírody byla tím nejdůleži-

tějším v životě každého z nás,“ říká Vojtěch Bajer, z ČSOP Salamandr, 

který stojí za tvorbou této série. „Podstatné je, aby měli lidé povědo-

mí o tom, co přírodu Beskyd pálí doopravdy.“ Doplňuje Bajer. 

Komiksy na téma mrtvé zahrady, příliš světlá tma, nebo nele-

gální zalesňování, jsou volně ke stažení na stránkách ČSOP Sala-

mandr.

Sbírka komiksů Co se děje v Beskydech byla vydána za podpory 

Programu švýcarsko-české spolupráce. Více informací o projektu 

na: http://salamandr.info/projekty/lide-pro-prirodu-beskyd
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Předpouťový 
volejbalový turnaj 

Přijďte si zahrát volejbal 

do haly Základní školy v Horní Bečvě 

týden před poutí 

v pátek 19. června 2015. 

Sejdeme se v 15,00 hod. 
na Předpouťovém volejbalovém turnaji 

smíšených družstev. 

V týmu musí hrát 3 ženy a 3 muži, 

turnaj je tentokrát jen pro Bečvany.                             

Přihlášky zasílejte 

nejraději ihned nebo nejpozději 

do 10. června 2015 na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz . 

Těšíme se na vás.

MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY  1. ROČNÍK 
Obec Horní Bečva a Jóga v denním životě Ostrava, o. s. 
vás co nejsrdečněji zvou na společnou oslavu 
1. ročníku Mezinárodního dne jógy 

v neděli 21. června 2015 od 16.00 hodin.
Společně si zacvičíme u Stromu míru a pak bude následovat společenské setkání 

v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Ke cvičení doporučujeme si vzít podložku (karimatku, nebo deku).

V případě nepříznivého počasí se bude konat cvičení naproti v malé tělocvičně ZŠ TGM.

Cvičení i s malým občerstvením je zdarma.

Na vaši účast se těší cvičitelé Anna Valová, Karel Ondruch, cvičenci kurzu jógy na Horní Bečvě

POZVÁNKY
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PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ 
TECHNIKY

Štípačka dřeva 

Scheppach HL 1500

Benzínový 

zahradní drtič 

PROMA MZD-13/2

tel.: 
+042 737 579 378

INZERCE

V případě, že si nevíte rady s Vašim PC, 
neváhejte a zavolejte nám               

                           704 798 621
Provádíme:
Opravy a servis počítačů  /  Opravy a servis notebooků

Modernizace, repase, upgrade počítačů  /  Instalace a správa operačních systémů

Antivirová ochrana, zajištění bezpečnosti dat  /  Údržba, čištění HW, garanční prohlídky

Opravy a servis tabletů  /  Opravy a servis smartphonů 

Více informací naleznete na našem webu www.pocitacehornibecva.cz

Naši prodejnu naleznete v kulturním domě na Horní Bečvě 655.

Tel: 704 798 621        Info@pocitacehornibecva.cz         www.pocitacehornibecva.cz


