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Březnový rozhovor se zástupkyní ředitele, paní Mgr. Danielou 

Křištofovou se nesl v  duchu vzdělání, ale také kultury, přesněji 

divadla. To patří k jejímu velkému koníčku, a jak sama v následu-

jících řádcích uvádí, je jím ovlivněna již od dětství.

V mé první otázce, bych vás poprosila o krátké představení.

Jmenuji se Daniela Křištofová a  už od narození bydlím na Horní Bečvě. 

Po absolvování ZŠ jsem vystudovala SZTŠ v Rožnově pod Radhoštěm a na-

stoupila jako skupinová vedoucí na naši školu, později jsem pracovala jako 

vychovatelka v  družině. Dálkově jsem vystudovala Ostravskou Univerzitu 

– 1. stupeň ZŠ a začala učit. Od roku 2013 jsem zástupkyní ředitele.

V současné době působíte tedy jako zástupkyně ředitele ZŠ 

a v minulosti jste byla učitelkou na 1. stupni ZŠ. 

Zajímalo by mně, jestli je to pro vás velká změna?

Určitě je to změna, jako učitelka na 1. stupni jsem se více věnovala dětem, 

a to nejen ve vyučování, ale i ve volném čase. Teď se více věnuji papírování, 

ale snažím se být i s dětmi. Mám dva kroužky pohybových her, ale jen 1x za 

14 dnů. Letos mi vyšel čas a napsala jsem scénář nového muzikálu.

Všude se teď mluví o vzdělávání dětí všeobecně, o nových výukových 

metodách atd. Jakou osvědčenou metodu jste vy, jako učitelka použí-

vala a ještě používáte?

Vždycky jsem chtěla, aby moje třída byl dobrý kolektiv, kde se navzájem 

respektujeme. Samozřejmě, že ne vždy to bylo jednoduché, protože jsem 

většinou učila 4., nebo 5. třídu a žáci už měli zažité některé zlozvyky. Myslím, 

že jsme je společně zvládli odstranit a žáci se chovali v rámci normy. V tom mi 

vždycky pomohl sport, kde se hraje na „férovku“ a hlavně jsem se snažila být 

spravedlivá, ke všem jsem se chovala stejně. Ve výuce jsme vždycky, pokud 

to šlo, vyrazili ven do přírody, pracovali jsme ve skupinách, které se obměňo-

valy. Také ve výuce jsme měli dobré výsledky. Myslím si, že nejvíce bavil děti 

asi tělocvik, ale měli rádi i matematiku a přírodovědu. Zapojovali jsme se do 

různých her a soutěží. Reprezentovali jsme velmi dobře školu v minikopa-

né, fl orbalu, atletice, ale také v matematické olympiádě, různých výtvarných 

soutěžích atd. Chtěla jsem, aby si připravovali referáty a učily se prezentovat 

samy sebe. Náš školní výlet byl 2-denní a bylo tam zařazeno jak poznávání 

hradů, zámků, jeskyní, tak i nějaká tělesná aktivita.

Je myslím všeobecně známé, kolik jste pro děti, ale taky pro dospělé 

hornobečvany vykonala v oblasti kultury (divadla, dětských muziká-

lů, scének). Na které z těchto dílek vzpomínáte nejraději?

Jak se to vezme, už ve školní družině jsem nacvičila se všemi divadlo „Vče-

ličky pod lípou“, ale největší úspěch měl Valašský betlém, který hráli žáci 

v krojích. Když jsem začala učit, paní Hrstková z místní knihovny, mimořádný 

člověk, mě požádala o spolupráci při výročí narození spisovatele Jana Karafi -

áta, který napsal Broučky. Začala naše doba lampionových průvodů, Brouč-

kových stezek odvahy a samozřejmě divadel. Nejprve jsme hledali už hotové 

scénáře her, ale bohužel žádná hra nebyla pro 30 - 35 dětí, proto jsem začala 

psát scénáře. Myslím si, že všechny hry byly dobré nejen proto, že se líbily 

divákům, ale hlavně proto, že divadlo děti bavilo. Každé divadlo mělo nějaké 

zaměření, např. Beruška byla protivná a zjistila, že když se chová normálně, 

tak má kamarády. Brouček Sedmihlávek měl rád špínu, ale chtěl krásnou mo-

týlici Emilku a začal se věnovat hygieně. Ve hře „Jak Ferda pomohl mamin-

kám“ se všichni seznámili s historií olympijských her. A když se při závodě 

jeden brouček zranil, neběželi všichni jen za umístěním, ale pomohli mu. 

Každá hra byla jiná, nemám žádnou více nebo méně oblíbenou. Velkou roli 

u muzikálů hrála i Dita Gužíková, která měla na starosti hudební část, vybrala 

pokaždé písně, které celé divadlo velmi vhodně doplnily. Za což jí děkuji.

Chystáte i v letošním roce nový kus a můžete naznačit, o čem bude?

Ano, letos chystáme novou hru. A o čem bude? Nechte se překvapit.

Co vás v této mimoškolní aktivitě nejvíce baví a z čeho máte největší 

radost?

Já jsem jako žákyně 4. třídy hrála zlou královnu ve Sněhurce, kterou s námi 

nacvičily paní učitelky Petřeková a Malenovská. Byl to pro mě a jistě i ostat-

ní velký zážitek, a proto chci zprostředkovat tyto zážitky i ostatním dětem. 

Myslím si, že každá příležitost by se měla využít. Bečvanský skřivánek, letos 

už bude myslím 16. ročník je příležitost, kterou nemají žáci na jiných školách. 

Zazpívat do mikrofonu, moderovat nebo zatancovat na jevišti je velká odva-

ha, ale také velká zkušenost. Tady bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu, 

který postupně vylepšil kinosál (je nové osvětlení, nové jeviště, vymalováno, 

opraveny sedačky apod.). Myslím si, že máme kinosál, který nám spoustu lidí 

závidí.

Jaký divadelní žánr máte vy osobně ráda?

Divadlo mám ráda. Baví mě klasika, ale nepohrdnu i modernou.

 
|TB|

NA SLOVÍČKO 
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Všem březnovým oslavencům a stříbrnému 

manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, zdraví a životní pohody.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky

Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají. 

Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten žije v našich srdcích dál.

Dne 3. března 2016 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí 

pana Aloise O N D R U C H A  

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

syn Vlastimil s rodinou a syn Miroslav.

Odešel jsi jak osud si to přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 4. března 2016 připomeneme 

třetí výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka a dědečka  

pana Vlastimila B R A D Á Č E 

S láskou vzpomínají manželka, 

syn Vlastimil a synové Pavel, Milan 

a Bronislav s rodinami.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, 

i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 17. února 2016 jsme si připomněli 

třetí smutné výročí úmrtí naší maminky 

paní Růženy O N D R U C H O V É  

S láskou vzpomínají dcery Martina, 

Michaela, syn David a rodiče.

Není pravda, že čas bolest zahojí … 

V srdci zůstává rána, která nikdy nepřebolí.

Dne 1. března 2016 si připomeneme 

třetí smutné výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustila manželka, 

maminka, babička a prababička

paní Milada B Á R T K O V Á 

S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a synové Václav a Petr s rodinami, 

dcera Milada s rodinou, sedm vnoučat 

a šest pravnoučat.

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich 

srdcích a vzpomínkách žiješ s námi dál …

Čas plyne jako voda, 

jen smutek a vzpomínky zůstávají.

Dne 3. března 2016 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí úmrtí 

pana Františka B O R D O V S K É H O 

S láskou vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou a dcera Alenka 

s rodinou.

Motto: 

„Žít, to je nejvzácnější věc na světě, 

neboť většina lidí jenom existuje.“ 
Oscar Wilde

Blahopřání

V březnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Libor  H O L U B Ludmila  Z Á V O R K O V Á

Gertruda  H O L U B O V Á Jenovefa  C A B Á K O V Á

Vladimír  M A C H Á L E K Jan  M A L I N A

Josef  O N D R U C H Josef  K Ř E N E K

Josef  V A N Í Č E K Stanislav  S K Ý P A L A

Marie  O N D R U C H O V Á

Jiřinka  J U Ř Í Č K O V Á

Drahomíra  O N D R U C H O V Á

Františka  S O L A N S K Á

Věra  M A L I N O V Á

Helena  S K A L Í K O V Á

Irena  Š V E C O V Á

Dvacet pět společných let, stříbrnou svatbu, oslaví 

manželé  Zdeněk a Eva P E T Ř E K O V I

Dne 9. března oslaví své krásné 75 narozeniny

náš milý manžel, tatínek a dědeček

pan Josef  V A N Í Č E K  

Čas letí jako bláznivý, nevěříme ani my, 

že máš tak hezký věk, krásných 75 let.

Přejeme Ti hodně zdraví, ať se Ti pořád daří,

ať vypadáš stále skvěle a spolu se sejdeme u stovky celé.

Lékařům se vyhýbej a v přírodě pobývej.

Ať máš radost ze včeliček, o které se pěkně staráš.

Aby se Ti dařilo, zdravíčko Ti sloužilo, a něco krásného se Ti splnilo.

Ať anděl Tvůj Tě stále hlídá,

ať co nejvíce ve Tvé tváři, štěstí, smích a radost září.

Z celého srdce přeje manželka, děti a vnoučátka.

Dnnnnnnnnnnnnnne eeeeeeeeeeee 9. března oslaví své krásné 75 narozeniny

náš milý manžel, tatínek a dědeček

pan Josef  V A N Í Č E K 

Čas letí jako bláznivý, nevěříme ani my,

že máš tak hezký věk, krásných 75 let.

Přejeme Ti hodně zdraví, ať se Ti pořád daří,

ať vypadáš stále skvěle a spolu se sejdeme u stovky celé.

p

a něco krásného se Ti splnilo.

tále hlídá,

tí, smích a radost září.

lka, děti a vnoučátka.
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Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Kytičku květů 

na hrob dát a potichu vzpomínat…

Dne 7. března 2016 

by se dožil 95 let náš tatínek, dědeček, 

pradědeček, švagr a strýc 

pan Oldřich O N D R U C H  

z Horní Bečvy č. 602

S láskou vzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jindřiška s rodinami.

Odešel jak osud si přál, 

však v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 18. března 2016 vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí  

pana Oldřicha K Y S U Č A N A  

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Už nikdy se nebudeš na nás smát, 

už nikdy Ti nebudem Mirečku 1. března k narozeninám blahopřát. 

Prázdná jsou místa, kde zněl Tvůj hlas, 

však vzpomínky na Tebe zůstanou navždy v nás.

Dne 19. března 2016 vzpomeneme 

třetí smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil můj milovaný, manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček  

pan Miroslav J U R O Š K A  

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, Péťa, Pavlík, 

Sonička s rodinami, bratr Karel a Vašek.

Kdo s Tebou žil, ten ví co ztratil.

Dne 10. března 2016 uplyne devět let, 

co navždy opustila své nejbližší a nejdražší naše maminka

paní Božena M I N Á R Č Í K O V Á, rozená Vaníčková  

I když jsi na věčnost odešla spát, budeme Tě vždycky milovat.

Usnula jsi navždy, zbyla jen vzpomínka, 

v srdcích jsi pro nás navždy nejdražší maminka.

Dne 18. března by se dožila 46 let. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti Honzík, Kubík 

a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je 

bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 21. března 2016 

uplyne deset let od úmrtí 

pana Jiřího D I A T K Y 

S láskou vzpomínají manželka, děti, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Dne 22. března 2016 

vzpomeneme třicáté výročí úmrtí 

pana Václava P O L Á C H A

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie a celá rodina.

Umlkla ústa, oči se zavřely, 

srdce Tvé přestalo bít. Vzpomínky živé 

na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

V březnu vzpomeneme třinácté výročí, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 

manželka, maminka, babička, sestra a teta 

paní Anna Š K O R Ň O V Á  

Zemřela 10. března 2003 

ve věku nedožitých sedmdesáti tří let. 

Stále vzpomínají manžel a děti. 

Co osud vezme, nevrací 

i když nám srdce krvácí, ta rána v srdci 

stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 17. března 2016 

vzpomeneme bolestné páté výročí úmrtí 

pana Radka Š V E C E 

S bolestí v srdci vzpomínají mamka 

a sourozenci Vlasta a Josef s rodinami.

Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 23. března 2016 

vzpomeneme první výročí úmrtí  

pana Zdeňka M A N E T H A

Vzpomínají manželka, dcera Květa, 

syn Zdeněk a dcera Blanka s rodinami.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

BŘEZEN 2016

Motto: 

„Nad hroby roníme ty nejtrpčejší slzy, 

pro nevyřčená slova a nevykonané činy…“
Elizabeth Harriet Beecher Stoweová

 1. 3. 7.30  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

 2. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Marii a Metoděje Solanské, 

syny Metoděje a Karla a zetě Pavla a Jaroslava

 3. 3. 7.30 za zemřelé Josefa a Františku Kyšákovy

 4. 3. 7.30  za zemřelou Anežku Solanskou, manžela, 

sedm dětí a rodinu

 5. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 6. 3. 10.00  za zemřelé rodiče Františka a Anežku Liďákovy, 

syna Františka a rodiče z obou stran

 7. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syny a snachu

 8. 3. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího 

 9. 3. 7.30  za zemřelé Františka, Jana a Josefa Macečkovy, 

jejich manželky, dva syny a rodiče z obou stran

 10. 3. 7.30  za zemřelého Bohumíra Vaníčka, manželku Aloisii, 

dva syny, dceru a vnučku Boženu

 11. 3. 7.30 za zdraví, štěstí a pomoc Boží pro celou rodinu

 12. 3. 7.30  za zemřelého Rudolfa Závorku, pět bratrů, sestru, 

synovce, švagra, celou rodinu a duše v očistci

 13. 3. 10.00 za zemřelé rodiče Solanské, syny a zemřelou rodinu

 14. 3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmar a rodiče 

z obou stran

 15. 3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

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

 17. 3. 7.30 za zemřelé Tomáše a Františku Ondruchovy od zvoničky

 18. 3. 7.30  za zemřelé Josefa a Josefu Malinovy, syna, 

snachu a vnuka

 19. 3. 7.30  za zemřelého Josefa Macečka, manželku Marii, 

syna Josefa, snachu Danu, zetě Julia Solanského, 

Rudolfa Fárka, Jaromíra Ondrucha a duše v očistci

   20. 3. 10.00  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa, Františku 

a Josefa Bártkovy a duše v očistci

 21. 3. 7.30 za zemřelého Josefa Vančuru, manželku a syna Josefa

 22. 3. 7.30  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, 

syna Oldřicha a manželku Martu a duše v očistci

 23. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Emílii a Cyrila Solanské, jejich rodiče, 

sourozence a zetě Vláďu

 24. 3. 7.30 za uzdravení duše i těla pro celou rodinu

 25. 3. 7.30 Velký pátek

 26. 3. 7.30 za zemřelého René Vaňka a staříčky z obou stran

 27. 3. 10.00   za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy a celou 

zemřelou rodinu

 28. 3. 8.00  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, 

synovce P. Michala, rodiče z obou stran a duše v očistci

  10.00  za zemřelé Annu a Karla Ondruchovy, dceru Ludmilu, 

syna Karla, dva zetě Miroslavy, Albínu a Metoděje 

Křenkovy a duše v očistci

 29. 3. 7.30  za zemřelého manžela Karla Ondrucha, dva syny 

a rodiče z obou stran

 30. 3. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 31. 3. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a oboje rodiče

 1. 4. 7.30 za zemřelého Josefa Kantora, sourozence a rodiče

 2. 4. 7.30  za zemřelého Václava Polácha, rodiče, sourozence 

a celou zemřelou rodinu

 3. 4. 10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy 

a zetě Jaroslava Trtíka

 4. 4. 7.30  za zemřelé rodiče Jiřího a Martu Tančínovy, 

živou a zemřelou rodinu a všechny věrné zemřelé

 5. 4. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské, 

syna Bedřicha a celou zemřelou rodinu

Odešli od všeho, co měli rádi, aniž stačili někomu sbohem dát…

Dne 20. ledna 2016 by se dožila osmdesáti let

paní Jindřiška V A Š U T O V Á

a 19. ledna 2016 si připomeneme třicáté výročí jejího úmrtí. 

Dne 24. března 2016 si připomeneme 

dvacáté druhé smutné výročí úmrtí 

pana Lukáše V A Š U T A  

S láskou vzpomínají synové s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije 

v našich srdcích dál.

Dne 26. března 2016 

vzpomeneme smutné šesté výročí úmrtí   

paní Cecilie O N D R U C H O V É

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jindřiška a syn Zdeněk s rodinami.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

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

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:  1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6. 2016

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

prazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem za-

jištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. 

Oznámení daňového úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm
Finanční úřad Rožnov p. R. přijímá 

vyplněná daňová přiznání za rok 2015 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Bečvě

ve středu 16. března 2016 

od 8.00 do 11.00 hod. 

a odpoledne 

od 12.00 do 16.00 hod.

INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Průzkum zájmu

o domácí kompostéry – rok 2016
V loňském roce Obec Horní Bečva poskytla svým občanům 

v rámci dotace z EU domácí kompostéry 

za účelem zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem.

Jelikož počet kompostérů byl omezen a další občané 

projevili zájem až po ukončení akce, 

vyhlašuje Obec průzkum zájmu občanů 

o kompostéry i pro letošní rok. 
Jedná se opět o kompostéry o objemu 1000 l, 1400 l a 2000 l.

Evidence zájemců – občanů Horní Bečvy 

a majitelů nemovitostí v Horní Bečvě bude probíhat 

na Obecním úřadě do konce března 2016, 
výzva se netýká občanů, 

kteří již obdrželi kompostér v loňském roce.

STAŘÍČEK POVJEDALI

V jednej chalupě na Bečvě bývali nejací Fjuří. Měli syna Janka, ogara 

jinač šikovného na prácu, ale vzrostem sa moc nepoved. Staříček dyž ho 

chcéli poštenkrovať, tak mu pravili: „Janku, ty dyž sa postavíš na špičky, 

móžeš sa smělo podívať kuře do očí.“

Jankovy rodiče, aj samot-

ného Janka to velice trápilo. 

Ogar už byl skoro na ženění 

a nevěsty furt nigde. V kostele 

při mši sa dycky poohlédal po 

cérečkách, ale všecky vzros-

tem najmeněj tři pídě navrch. 

Je pravda, že jednej by tam 

bylo, vzrostem akorát a do prá-

ce byla jak oheň. Celý deň jak 

na obrtlíku. Jednu chybu, ale 

měla. Kerési písmenka jí nešly 

vyslovovať, tak jak by chcéla. 

Dyž vařila polévku, dávala do 

ní čibulu a  čeler a  do kurníku 

chodívala pro vajča.

To ale Jankovi od Fjurých ne-

vadilo, šak též nebyl akorátní. 

Blížil sa čas šmigrustu a to byla 

příležitost, jak sa dostať do 

chalupy k Marýnce. Večer před 

buďačkú byla u Dvořáčka tancovačka a tak sa Janek vypravil mezi oga-

ry. Ti si z něho edem utahovali a dělali škláby: „A tož Jane, máš-li nejakú 

gořalku na buďačku?“

Janek vytáhl z  bočnice plaskačku Pradědu a  praví: „Tož, baže mám!“ 

Položil jú na stúl a dál vedli řeč.

A jestli prý má ohlédnutú nejakú cérku na obudění. „Tož, baže mám!“ 

odpověděl Janek. A ogaři hneď, že si musá na to vypíť. Šikovno Janka vy-

lákali od stola. Praděd mu ti ostatní vypili a napustili jinéj tělní tekutiny, 

stejnej barvy.

Blížilo sa ráno a tak Janek stanúl od stola, strčil plucku za ňadra a, že 

musí už jíť, že to má kus cesty. Marýnka bývala s rodiči v malej chalúpce 

pod Ratúzem a to byl kus ces-

ty. Po cestě si uřezal kúsek ja-

lovca a pomály došel až k ma-

lej chalúpce, přičupenej pod 

lesem.

Sklopcem vlezl na húru a po 

schodoch do přístěnka. Přidvih 

peřinu a Marýnku pořádně vy-

švihal. Tetka v kuchyni rožla šk-

lébik a tak tým jalovcem přibral 

aj ju. Za chvilku sa tetka vytratila z izby, aby mladých nechala o samotě. 

Janek vytáh z kredenca štamprlku, zpoza ňader plaskačku a nalél Marýn-

ce teho líkéra. Marýnka vzala a už by sa byla napila, ale potem položila 

štamprlku a praví: „Janku to je moč.“ „Ale není, šak mám dosť, vypij, eště 

ti naleju!“ „Ale to je moč.“ Praví zasej Marýnka. A Janek na to: „Není, není, 

edem pij!“ Marýnka sa začervenala a praví: „Janku to sú čúrky.“

Do Janka jak dyž hrom uderý. Tož to mňa ogaři tak častovali a nalévali 

mně. V hlavě už sa mu rodila strašná pomsta.

Ale nakonec to všecko dobře dopadlo a  Janek s  Marýnkú žili spolu 

dlúhé roky a eště hodně velikonoc.

 
Pavel Bártek

O buďačce 
pod Ratúzem
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Na toto období se lidé těšívali asi nejvíce. Zima už se jim, jak se říká-

valo, přejedla, a když sluníčko zasvítí a u potoka se chundelátí bílí ko-

cúři, hned se volněji dýchá. Jarní období tak v lidovém prostředí patřilo 

k významným předělům celého roku. Souviselo především s nástupem 

nového zemědělského roku, kdy bylo třeba zajistit budoucí úrodu. A tak 

jen co si Josefek naostřil pilu a pustil se do posledního ledu, hospodáři 

hned vyjeli na oračku.

Hospodyně pak gazdovi přinese vydatnou svačinu, povětšinou vaječ-

nici s dobře vyuzenou klobásou, kterou celou zimu střežila na půdě na 

hambálku. Dobytek zapřažený do pluhu dostane košík sena, nebo jateli-

ny. Jak se gazda vrátí domů z první oračky, hospodyně ho obleje vodou, 

to aby bylo dost vláhy.

O svatém Jiří (nezáleželo, jestli už byly velikonoce) se říkalo: „Před Ju-

řím kdybys trávu ze země kleščámi vytahoval, nevytáhneš! Po Juřím kdy-

bys kyjem zatlúkal, nezatlučeš!“

Po Juřím už se ovečky vyháněly na pastvu a pravilo se, že kdo o Juřím 

uvidí poletovat žlutého motýla, má ho chytit, usušit a dát do soli pro krá-

vy, to aby měly žluté máslo.

Smrtná neděle pak znamenala konec nadvlády zimy – Moreny, která 

se vynášela do potoka. U toho se volalo:

Mařena, Mařena, pro keho umřela?

Pro…(jméno nejakého ogara), 

že jí nechtěl kúpiť na svátky 

fěrtocha nového.

Velikonoce, šmigrust, buďačka
Začátek velikonočních svátků býval spojený s  gruntování, kdy celé 

Modré pondělí, Žluté úterý a Černá středa se věnovala právě této čin-

nosti.

Na Zelený čtvrtek nebylo nikde slyšet zpívat a běda tomu, kdo by za-

halekal. Taky zvony v kostele se zavázaly a byly znovu slyšet až na Bílou 

sobotu. Na kopcích i v údolích panovalo ticho, ani železem „sa nesmělo 

klepnúť„ a  dobytku se taky zvonce odebraly. Takové bylo všude ticho 

a klid, až se člověk zajíkal.

A naráz se ozval veselý klapot a hrkot. To „hrkači“ nahrazují zvonění. 

Ogaři se rozeběhli po celé dědině s hrkačkami, klapačkami a dřevěnými 

tragačky s ozubenými kolečky.

Největším půstem v  roce je pak Velký pátek, kdy se ani ryba nepo-

zře. Ten den se vstávalo ještě před východem slunce, otevíraly se dveře 

a chasa i z nejvýše položených kopců scházela dolů do udolí k potokům. 

Tam se umyli, aby byli celý rok zdraví. Gazděna pak vykropila tou vo-

dou stavení i chlévy, aby se nedržel hmyz. Slámou smočenou v té vodě, 

pak vytřela tlamy kravám, aby neochořely. Na Velký pátek se taky říkalo: 

„Když omrzne stromový květ, nebude ten rok ovoce, a když na Velký pá-

tek prší, bude žíznivý rok.“ V lese se pak prý otevíraly poklady, ketré tam 

zbojníci nechali.

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

 O modrém plaménku
O jednem hlubokém lese, kdesi pod Kladnatů, sa pravilo, že sů tam 

velké poklady. Prý jich tam nechali zbojníci a sů poschovávané pod ob-

rovskými kameni.

Jednú šla chudá vdova okolo húšťa, bylo to právě o velikonocách na 

Velký pátek. V rukách nesla malého ogárka, který eště neuměl ani mluviť 

ani capkať.

Robka sa zadívala do lesa a vidí u jedneho kameňa malý modrý pla-

mének. Mihotal sa jak malý modrý ptáček.

Pravila si: „Co to edem može byť? Že by to byly ty poklady, které sú tu po 

zbojníkoch?“

Zvědavost ju táhla k temu mihotavému plaménku bližej a bližej. Jak 

přišla rovnú ke kameňu, plamének začal svítiť věcej až sa rozhořel tak, 

že robka naráz neviděla vlevo ani vpravo. Zrazu sa před ňú rozestúpila 

jeskyňa a ona opatrno s ogárkem na rukách vlezla dovnitř. Šla furt dalej 

a dalej až do také zářivé izby. V tej izbě sa zdálo, že ju šálí zrak. Všude bylo 

tolkého zlata a drahokamú, že nechcéla věřiť vlastním očím. Tož posadila 

milého ogárka u tých pokladů a sama nabírala do zástěry, co ji do očí 

padlo. Sotva měla plnú zástěru, utekla rovnú ven a přímo dom.

Dyž sa vrátila, po plaménku, kameňu a  jeskyni ani památky. Najprv 

myslela, že sa spletla, ale dyž blúdila furt dokola až do tmy s  brekem 

a velkú bolesťú sa vrátila do chalúpky.

Čas sa táhnul jak nudla z polévky, ale nic sa s tým nedalo delať.

Jak uplynul rok a bylo zasej před buďačkú vdova sa vydala na stejné 

místo znova.

Dyž viděla modré světélko, srdéčko sa ji po dlúhem roce zaradovalo 

a jak sa kameně rozestúpily, poskočilo jí jak kozlátko na lúce. Vběhla bez 

rozmyslu dovnitřku a už vidí ogárka furt na tem samém místě, jak spo-

kojeně přebírá ligotavé kaménky. Tož jak dyby sa tu čas zastavil. Už si 

ničeho nevšímala a na nic nečekala, drapla ogárka a rovnú ven.

Edem stačili vyběhnút, kameně sa semkly a po ďúrách ani památky.

Od tej doby už tam žadný modrého plaménku neviděl.
|TB|

Na Bílou sobotu se zvony vrátily. Cérky si zavázaly copy, které si o Ze-

leném čtvrtku zapletly a  běžely do sadu zatřepat mladými štípky, aby 

dávaly ovoce:

Gloria, gloria, gloria

aby ta trnečka rodila!

Postění končí o Hodu velikonočním. Po obědě už cérky malovaly vajíč-

ka a ogaři pletli tatary, nebo aspoň nekde ulomili kůsek jalovca.

V noci na velikonoční pondělí toho moc cérky nenaspaly, ogaři cho-

dívali už po půlnoci (většinou rovnou ze zábavy) a měli nejrůznější fígle, 

jak se do stavení dostat. Právem se u nás na Rožnovsku říká šmigrustu 

buďačka. Žádná cérka se koledování nevyhla a tak jí alespoň ogaři naléli 

z fl aštičky „čehosi na bolesť“, ona se pak vykoupila malovaným vajíčkem.

Po velikonocích, šmigrustu, či buďačce už jaro nic nezastaví. |TB|

NA VESNO
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Jan Kubáň
Pověsti z Horní Bečvy

Úvodem o autorovi

S  Janem Kubáněm (*25.  květ-

na  1893 †22.  srpna  1970) jsme se 

na stránkách Zpravodaje obce se-

známili už před patnácti lety. Ne-

bude na škodu si znovu připome-

nout jeho osobnost, jeho písemně 

zachycené poznatky z Horní Bečvy, 

které po sobě zanechal, a  více si 

všimnout i jeho hornobečvanských 

rodinných kořenů. Narodil se v  ro-

dině Josefa Kubáně na půlpasekář-

ské usedlosti čp. 214 v horském sed-

le mezi Křenkovým grúněm a stejně 

vysokým vrchem nad údolím Liš-

čího potoka. Jeho matka Anna Kubáňová, roz. Martináková z  Grapy 

čp. 64 (1850-1895), se tu provdala už v r. 1870 a neměla lehký život. Když 

se s ní o třináct let mladší otec Josef Kubáň z Radinova čp. 229 v roce 

1889 oženil, stal se jejím už třetím manželem, protože předtím dvakrát 

ovdověla. Jan se narodil jako její třinácté dítě a když mu byly dva roky, 

maminka po porodu jeho mladších sester dvojčat zemřela. Ovdovělý 

otec se po roce znovu oženil a Janovi postupně přibývalo šest mladších 

nevlastních sourozenců. Protože polovina hospodářství čp. 214 dědicky 

připadla Janovu nevlastnímu bratru Jiřímu Pavlicovi z matčina první-

ho manželství, stal se z  otce Josefa Kubáně čtvrtpasekář. Jan vyrůstal 

s ostatními sourozenci v nuzných poměrech. Než začal chodit do obec-

né školy, pokusil se jeho otec uživit rodinu po několik let jako hostinský 

u kostela (v hospodě u Malinů, známé pak U Dvořáčka) a později při své 

čtvrtpasekářské usedlosti čp. 270 získal práci hajného. Farář Pavelčík 

rozpoznal ve škole Janovo nadání a přemluvil otce, aby ho dal studo-

vat. A tak se Jan stal studentem gymnázia ve Val. Meziříčí. Po maturitě 

v r. 1913 odešel studovat na fi lozofi ckou fakultu Karlovy univerzity v Pra-

ze, obor latina – francouzština. Ovšem v roce 1916 musel narukovat do 

světové války a bojoval na italské frontě. Po vzniku Československé re-

publiky v  r. 1920 dokončil studium na univerzitě a  jako středoškolský 

profesor nastoupil do Nového Mesta nad Váhom. V roce 1936 odešel ze 

Slovenska na reálné gymnázium v Kutné Hoře a po 2. světové válce se 

nechal přeložit na první české gymnázium v Karlových Varech, kde své-

ho času byl také ředitelem. Zemřel v Praze u své dcery Aleny Kaderkové 

a je pohřben na Horní Bečvě.

V době nacistické okupace se Janu Kubáňovi podařilo na Horní Beč-

vě od starých pamětníků sebrat cenné informace o  zanikajících zvy-

cích a obyčejích při valašské svatbě a zpracoval je do národopisné črty. 

Při sbírání svatebních písní objevil dokonce text celé nábožné písně 

„O  Theofi lovi“, která se na starodávných valašských svatbách zpívala 

jako vstupní píseň. A co Kubáně k této záslužné činnosti podnítilo? Kro-

mě jiného už zážitek z dětství a vzpomínka na studijní léta. Když dostali 

na gymnáziu téma na kompozici z němčiny „Der schoenste Tag in me-

inem Leben“, chvíli musel pátrat v paměti, protože šťastných dnů bylo 

v jeho životě poskrovnu, až ho napadlo vylíčit svatbu své starší nevlastní 

sestry Verunky Hatlapatkové s Františkem Mužným z Ostravice, na které 

byl 30. července 1901 jako žák obecné školy. Svatba to byla veliká ur-

čitě i zásluhou jeho otce, který měl v té době už čtvrtým rokem u kos-

tela hostinskou živnost. Práci o  kráse starodávné valašské svatby Jan 

Kubáň dokončil v  smutném roce 1942, kdy mu o  letních prázdninách 

na Horní Bečvě zemřel otec Josef Kubáň (1864-1942) a pro odbojovou 

činnost v koncentračním táboře v Osvětimi zahynul jeho jediný vlastní 

bratr Antonín Kubáň (1890-1942). Hudební odborníci, mezi nimi profe-

sor pražské konzervatoře a hudební skladatel Jaroslav Křička, který na 

Horní Bečvě rád pobýval jako letní host, mu hudebně zachytili nápěvy 

písní. Po dalších odborných posouzeních měl jeho spisek vyjít v r. 1947, 

ale sešlo z toho. Díky jeho dceři Aleně Kaderkové, která po padesáti le-

tech jeho vtipně, jazykově čistě a  fundovaně zpracovanou črtu znovu 

objevila, nakladatelství Triton v r. 2000 jeho práci vydalo pod názvem 

Kouzlo Valašska. Valašská svatba na Horní Bečvě.

Vedle tohoto cenného dílka, které vzešlo z  Kubáňovy lásky k  jeho 

rodné obci, se nám zcela náhodně podařilo objevit jím zaznamenané 

pověsti z Horní Bečvy. Zapsal je v době po první světové válce, kdy jako 

šestadvacetiletý klasický fi lolog a romanista dokončoval univerzitní stu-

dia. Byly otištěny 29.  listopadu 1919 ve valašskomeziříčském týdeníku 

Palacký. Jde o nedělený sled pěti pověstí, kterým pro větší přehlednost 

redakčně přidělujeme názvy. Z  dnešního pohledu je můžeme vnímat 

jako určitý doklad lidového vypravěčského umění před sto lety na Horní 

Bečvě a svým sevřeným tvarem, hutným obsahem a  jazykovou boha-

tostí se pro nás mohou stát osvěžením. Vzhledem k jejímu nejmenšímu 

rozsahu uvádíme nejprve závěrečnou pátou pověst.
Karel J. Malina

Prameny: KUBÁŇ, Jan: Kouzlo Valašska. Valašská svatba na Horní Bečvě.

Triton, Praha 2000; Pověsti z Horní Bečvy. Palacký, roč. 13., 19. 11. 1919, č. 43, s. 2-3; 

Zemský archiv Opava, matriky a pozemkové knihy Horní Bečvy.

Světlonoši
Též o světlonochoch u nás moc vykládajú. To sú světélka, co skáčú 

po močáloch, a to edem v adventě.  Hdo světlonocha vidí a naň zavolá, 

s  tým je amen. Světlonoch sa přižene, popadne takového opovážlivca 

a vláčí ho po trňú a po kameňákoch, až mu rozgvantuje nohy a dušu 

z něho vytřepe. Ale pod střechú je každý proti němu jistý, protože tam 

nemá práva vstúpiť. Dyby naň z chalupy nehdo zavolál, přiskáče k chalu-

pě, ale jak vkročí pod okap, rozplyne sa ve vodu. 

 (pokračování příště)

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Současná podoba Kubáňova rodiště z pohledu směrem k Mečové.
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UDÁLO SE …

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co se děje v hornobečvanském Klubu důchodců?

V pátek 29. ledna se v Motorestu Bečvan konala výroční členská schů-

ze Klubu důchodců Horní Bečva. Malý sál Bečvanu byl celý zaplněn se-

niory, které přivítala předsedkyně KD Jana Pospíšilová, ta celou schůzi 

i  řídila. Nejdříve přečetla zprávu o  činnosti klubu za rok 2015, potom 

Marie Němcová informovala členy o činnosti turistického oddílu (za rok 

2015 se uskutečnilo celkem 20 výšlapů – ušlo se 152 km), pak následova-

la zpráva kontrolní a revizní komise, o stavu členské základny(67 členů) 

informovala Drahomíra Třeštíková, Marie Bambušková přednesla zprávu 

o hospodaření za minulý rok a členka výboru KD Marta Svobodová in-

formovala členy o připravovaných zájezdech (svíčkárna v Rožnově p/R., 

Štramberk, Lysá hora). Předsedkyně přečetla návrh dalších akcí na rok 

2016 (sběr šatstva pro Diakonii Broumov, Den matek – 6. května, Vaječi-

na v Retasu+Den pro zdraví – 17. května, Kohútka – Bezhraniční valašení 

– 29. května, pravidelné turistické vycházky ve čtvrtky, propagace spor-

tovních aktivit, rozšíření o mladodůchodce nad 55 let atd.). Jana Pospíši-

lová poděkovala za spolupráci s Obecním úřadem, Zahrádkáři a Klubem 

seniorů v Rožnově p/R.

V  diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, který infor-

moval seniory o plánech činnosti Obecního úřadu (Senior taxi, bezba-

riérovost komunikací, záměry se starou lékárnou, Spektrum Rožnovska). 

Starosta poděkoval výboru KD za akce, které pořádají pro starší občany 

a  byl mile překvapen, jak se základna KD zvětšuje na rozdíl od jiných 

složek v obci, kde je tomu někdy naopak.

V  závěru předsedkyně poděkovala za hojnou účast na této výroční 

členské schůzi, pozvala členy na všechny akce KD. Potom se už podáva-

la svíčková, senioři si ještě mezi sebou popovídali a pak se rozešli. Tato 

schůze se vydařila a společně se budeme těšit na další akce Klubu dů-

chodců Horní Bečva.

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA 

A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

HORNÍ BEČVA

Tel. 571 645 085, e-mail: msbecva@seznam.cz

Oznamuje termín

zápisu do mateřské školy

pro školní rok 2016/2017

Proběhne dne 10. a 11. března 2016 
v době od 10.00 do 16.00 hod. 

v MŠ Horní Bečva.

Formulář k vypsání a potvrzení lékařem 

si vyzvedněte předem v MŠ, 

vždy ráno do 8.00 hod. nebo odpoledne od 14.00 hod.

K zápisu pak přijďte s dítětem,

 s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Přijďte se zapsat i v případě, 

že zvažujete nástup např. od ledna 2017.

Těšíme se na Vás …
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Třetí únorovú sobotu měly cérky napilno, aby stihly vyběliť 

a nažehliť ogarom košele a sobě narychtovať rukávce a fěrto-

chy na večer. Zasej po roce sa chystali na Valašský bál.

Valaši sa začli scházať kolem sedmej večer a hneď u vchodu jich 

přivítali slivovičků a cérky dostaly kvítečko do kordulky. Dyž si vše-

ci zaplantali švihle u krbcú kolem noh, začlo sa hnedkaj tančiť, jak 

o dušu. A není sa čemu diviť, nebo celý večer nám hrála do noty 

cimbálová muzika Radhošť, pod vedením Katky Niklové. O, už 

možu napsať tradiční taneční vystúpení, sa postarali ogaři a cérky 

z bečvanského souboru Haferka.

Během večera mohli valaši, ale aj valašky změřiť síly v třech sou-

těžích. V první sa prosadili hlavně valaši, kteří občas prohoďá krbce 

za kopačky, sútěžilo sa, kdo věckrát kopne kuru do kurníka. V dru-

hé bylo třeba přejeť takú vyrychtovanú koloběžkú odměřený úsek. 

Tota disciplína si žádala kopu šikovnosti a jak sa nakonec ukázalo, 

vítězka musela měť aj pod čepicú. Jak sa praví, kde nestačá svaly, 

musá přijíť čáry. Nakonec má přijíť to najlepší a v totem případě, 

nevím, jestli najlepší, ale rozhodně najveselejší. Ono tež prasnuť 

balónek, který má přivázaný ogar, či cérka na zadku bez ruk, to sa 

to potem tym ostatním směje a řehoce.

Kdo má ščestí v lásce, nebo ve hře, mohli všeci vyzkůšať v pře-

bírání papírků. A že byly ceny lákavé, po losoch sa edem zaprášilo.

Mysím, že pak už, jak sa praví, organizované zábavy bylo dosť 

a všeci sa bavili, jak uměli. A, že majú valaši pevný kořínek, to sme si 

též odskúšali. Tančilo a hópalo sa až dokuď ogaři neodnesli cimbál.

Nakonec bysem chcéla moc poděkovať všeckým, kteří na bál 

přišli, kteří nám nalévali a uvařili a hlavně všeckým, kteří přilo-

žili ruku, a pomohli nám bál udělať. Dík patří aj štědrým sponzo-

rom, bez kterých by sa tota tradica vytratila. Tož, děkuju, děkuju 

a ještě jednú děkuju.

 Za sdružení Šorstýn Tereza Bártková

Poděkování
Děkujeme všem 

za hojnou účast na KONČINOVÉM BÁLE, 

za štědrou podporu sponzorům 

a členům za organizaci.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva

Valaši na začátku roku 
opět štědřejší!

O víkendu po svátku Tří králů již tradičně vyrazily kolednické skupinky 

do ulic všech měst a obcí. Pro Charitu Valašské Meziříčí koledovalo letos 

333 skupinek. Počasí letos přálo a fi nanční výsledek se ukázal být velmi 

příznivý.

V  pátek a  v  sobotu 8. a  9.  ledna  2016 probíhala v  našem děkanátu 

každoroční Tříkrálová sbírka. Tato akce by nikdy nemohla být úspěšná, 

pokud by se do ní nezapojily spousty dobrovolníků, kterým nevadí obě-

tovat čas a napnout síly, aby pomohli těm, kteří pomáhají. Po celé repub-

lice se do koledování zapojují desetitisíce koledníků. Tříkrálová skupinka 

čítá jednoho vedoucího a tři koledníky, většinou děti a to různého věku 

– od nejmenších až po mládežníky. Letos se v  celé oblasti působnosti 

Charity zapojilo celkem 333 skupinek, což čítá odhadem 1 300 koledníků.

V loňském roce se podařilo posbírat fi nanční prostředky v celkové výši 

1 927 315 Kč. Jelikož štědrost na Valašsku je rok od roku vyšší, panovalo 

během počítání výtěžku napětí, zda se podaří překonat částku 2 miliony 

korun. Už ve čtvrtek 14. ledna dopoledne bylo jasné, že se toto očekává-

ní naplní. Podařilo se vybrat částku 2 036 380 Kč. „V předvečer Tříkrálové 

sbírky se rozšířila fáma, že velká část výtěžku poputuje na pomoc uprch-

líkům. To ale dle pravidel rozdělování výtěžku není možné. Jako každý 

rok se 58% výtěžku vrátí místní Charitě,“ řekl ředitel Charity Jiří Gavenda 

a  doplnil, že v  případě Charity Valašské Meziříčí půjde o  částku okolo 

1 200 000 Kč. Tato suma bude využita na pomoc potřebným v regionu 

působnosti Charity Val. Meziříčí. V plánu je zakoupení kompenzačních 

pomůcek pro střediska v Rožnově p. R. a Kelči. Část výtěžku bude opět 

vyčleněna na pomoc lidem v  akutní nouzi, kteří potřebují přímou po-

moc. „Pro zlepšení dostupnosti našich služeb je třeba též doplnit vozový 

park. Sehnat peníze na automobily je velice obtížné, a tak nám nezbývá 

jiná možnost než pořídit je právě z výtěžku Tříkrálové sbírky“, vysvětlil 

ředitel.

„Těší nás, že ze strany dětí i dospělých je o koledování stále větší zájem. 

Oproti roku 2015 přibylo 35 skupinek. Koledování by se ale neobešlo bez ko-

ordinátora, který působí v každé obci, a bez dalších pomocníků, kteří koled-

níkům zajistí potřebné zázemí, např. připraví pro ně svačinu, teplý čaj. Všem 

těmto lidem patří velký dík, byť i za každou malou pomoc, která přispěje ke 

zdárnému průběhu celého koledování. Této pomoci si velmi vážíme. Děku-

jeme též všem štědrým dárcům,“ shrnul Jan Lušovský, koordinátor Tříkrá-

lové sbírky v Charitě Val. Meziříčí.

Valaši v jednem kole
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Protože je počasí v letošním roce velice nestálé, rozhodl se pan ředitel, 

že lyžařský výcvik žáků 5. a 7. třídy se uskuteční v období od 21. 1. do 

27. 1. 2016. Toto rozhodnutí bylo velmi dobré. Vzhledem k počasí, které 

následuje i po jarních prázdninách, si dovolím říct, že jsme vybrali ten 

nejlepší termín, jaký jsme vůbec mohli zvolit.

Letošního lyžařského výcviku se zúčastnilo 39 žáků z celkového počtu 

45. O  lyžování je na Horní Bečvě velký zájem. Naučit se lyžovat chtějí 

i děti, které na lyžích stály poprvé v životě. Hned první den byli žáci roz-

děleni do tří výkonnostních skupin lyžařů a jedné skupiny snowboardis-

tů. O lyžaře se starali Mgr. Daniela Křištofová, Mgr. Dana Polášková, Mgr. 

Jitka Bordovská a  Mgr. Zbyněk Kocurek. Snowborďáky měli na starost 

manželé Lucka a Aleš Závorkovi. Mladí lyžaři si procvičovali různé lyžař-

ské techniky, a to od základních oblouků v pluhu, až po řezané, carvin-

gové oblouky. Pro ty je vhodné mít dobře upravený svah, který byl i letos 

skvěle upravený.

Naše úsilí vyvrcholilo středečními závody v obřím slalomu. Trať, která 

byla velmi rychlá, postavil Aleš Závorka. Monika Botková ji zvládla pro-

jet v nejlepším čase za 14.32 s. Každý závodník jel dvě kola, přičemž se 

mu počítal ten lepší čas. V závěru celého lyžařského kurzu jsme závody 

vyhodnotili. První tři z každé kategorie byli oceněni diplomem a malým 

dárkem. Všechny děti dostaly sladkost.

Na závěr bych chtěl poděkovat, jak mým kolegyním, tak Lucce a Ale-

šovi Závorkovým za perfektně zvládnutý kurz. Obrovský dík samozřejmě 

patří majitelům lyžařského vleku – rodině Tovaryšové, celému osazen-

stvu za příjemný přístup, skvěle upravenou sjezdovku a také personálu 

bufetu za pohodově strávené chvíle v době přestávek.

Mgr. Zbyněk Kocurek

Lyžařský výcvik páťáků a sedmáků 

na Sachovce

Výsledky závodů v obřím slalomu:

Kategorie 5. třída-dívky Kategorie 5. třída-chlapci

1. Hyklová Lucie 1. Kubáň Tomáš

2. Blinková Kateřina 2. Farník Vojtěch

3. Stromšíková Patricie 3. Vašut Marek

Kategorie 7. třída-dívky Kategorie 7. třída-chlapci

1. Botková Monika 1. Němec Daniel

2. Žitníková Radka 2. Gašparík Filip

3. Doležálková Viktorie 3. Křenek Tomáš

Kategorie snowboard 5. třída-dívky

1. Závorková Lucie

Kategorie snowboard 7. třída-dívky  Kategorie snowboard

1. Petřeková Denisa 7. třída-chlapci

2. Mikudová Aneta 1. Křenek David

3. Blinková Tereza 2. Janík Petr
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Sedmý ročník Želva Cupu

měl nebývale dramatickou koncovku
O  vítězi rozhodlo až poslední utkání, nakonec rozhodovaly sekun-

dy. Již posedmé se v hale ZŠ TGM v Horní Bečvě sešli přátelé a kamarádi 

tragicky zesnulého vynikajícího sportovce a  člověka Michala Romana, 

aby turnajem Želva Cup uctili jeho památku a společně tím nejlepším 

sportem – fotbalem – zavzpomínali. Turnaj údolí za účasti sedmi druž-

stev vyhrál podruhé v historii pro letošek sloučený tým Mečůvka – Va-

laška – Lúky.

Souboj o prvenství a putovní pohár byl dramatický až do konce. Před 

posledním zápasem Hluboké – Inter Liščí byly karty rozdány jasně. Vý-

hra by na první místo katapultovala Hluboké a  tým Mečůvka  – Valaš-

ka – Lúky by skončil na 2. místě. Remíza či prohra celku Hluboké naopak 

posílala na první místo je. 40 sekund před koncem dal Dominik Opálka 

kýženou branku celku Hluboké na 2:1 a tajenka se zdála být vyřešena. 

Jenže pět sekund před koncem se míče zmocnil Hynek Bártek z celku In-

ter Liščí a chladnokrevně zakončil na konečných 2:2. Pohár putoval k cel-

ku Mečůvka – Valaška – Lúky. Inter Liščí se nakonec radoval díky remíze 

z historicky nejlepšího umístění v podobě třetího místa.

Konečné pořadí turnaje:

1. Mečůvka – Valaška – Luky  .........................13 b

2. Hluboké  ...........................................................13 b

3. Inter Liščí  .........................................................10 b

4. Dolní konec Kobylská .................................... 9 b

5. Bečvice Přehrada  ............................................ 6 b

6. Bučkové  ............................................................. 6 b

7. Kostelani  ............................................................ 4 b

Výsledky individuálních ocenění:

Nejlepší hráč: Martin Ondruch (Dolní Konec Kobylská)

Nejlepší střelec: Martin Zetocha (Hluboké) 9 branek

Nejlepší brankář: Petr Hatlapatka (Hluboké)

Nejstarší hráč: Oldřich Ondryáš (Mečůvka – Valaška – Luky)

„Účast lidí a hráčů byla letos slabší, ale byla super atmosféra. 

Vzpomínali jsme dlouho do noci,“ dodal k vydařenému sedmému 

ročníku hlavní organizátor Pavel Roman.

 Text: Martin Němec, foto: Iva Chovancová

POZVÁNKA

VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Zveme vás na tradiční

 Velikonoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev (3 muži a 3 ženy), 

který se uskuteční na Bílou sobotu 

26. března 2016 od 9 hodin 

v hale Základní školy TGM v Horní Bečvě.

Přihlášky zasílejte na 

e-mail: nemcova.marie@seznam.cz 

do 12. března 2016.

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás.

Vítězové Želva Cupu tým Měčůvka – Valaška – Lúky

2. místo Želva Cupu tým Hluboké

3. místo Želva Cupu tým Inter Liščí
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POZVÁNKY

Klub důchodců Horní Bečva 

a Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.org, 
www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU 

POUŽITÉHO
OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

• Látky 
(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám zbytky látek)

• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 
- vše nepoškozené

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

• Obuv – veškerou nepoškozenou

• Hračky – nepoškozené a kompletní

• Peří, péřové přikrývky a polštáře

• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

• Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických důvodů

• nábytek a znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
ve dnech:

29., 30., 31. března a 1. dubna  2016

v čase: 8:30 – 11:00, 14:00 – 16:00 hodin

v prostorách u Místní knihovny v H. Bečvě.

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

Děkujeme za Vaši pomoc, 

Klub důchodců Horní Bečva
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Program kina 
březen 2016

Telefon: 734 366 060

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  V pátek 4. 3. v 17.30 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA

Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrém-

ních zážitcích i sportech. Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová 

akce u nás. Více informací na www.tka.cz/kino. Vstupné na jednotlivé fi lmové bloky 

50 Kč, na celý festival 80 Kč.

•  V sobotu 5. 3. a v neděli 6. 3. v 17.30 hodin

BOHOVÉ EGYPTA

Starověký Egypt čeká epický souboj titánů. Magie, monstra, rozzuření bohové a ší-

lenství ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil! Osud starého Egypta a celého lidstva 

visí na vlásku. USA, 2016. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. 

Délka fi lmu 127 minut.

•  V sobotu 5. 3. a v neděli 6. 3. ve 20.00 hodin

OSM HROZNÝCH

Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník s osmi 

pasažery. Když jim silná vichřice zabrání pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat 

útočiště v dřevěnici u Minnie, která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích 

je však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě. 

Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, 

že se do města asi nedostanou. USA, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti 

do 15 let. Vstupné 90 Kč. Délka fi lmu 182 minut.

•  Od pondělí 7. 3. do středy 9. 3. v 18.00 hodin

CHŮVÁK

Děti Winnie a Theo jsou připraveny na všechno. Udělaly si totiž sport z toho, 

že se dokážou zbavit všech svých chův. A věřte, že neznají slitování – což nový 

Chůvák Rolf zjistí velice brzy. Německo, 2015. Český dabing. Nevhodné pro děti 

do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 110 minut.

•  Od pondělí 7. 3. do středy 9. 3. ve 20.00 hodin

THE BOY

Greta začne po svém příjezdu do Anglie pracovat jako chůva. Po nástupu zjistí, 

že chlapec, o kterého se má starat, je porcelánová panenka. Po řadě rušivých 

a nevysvětlitelných událostí si s hrůzou uvědomí, že panenka je naživu! USA, 2016. 

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 97 minut.

•  Od čtvrtka 10. 3. do neděle 13. 3. v 18.00 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

Čiperné veverky jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a naprosto 

šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý příběh, začíná tradičně: velkým nedorozumě-

ním. USA, 2015. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 

92 minut.

•  Od čtvrtka 10. 3. do neděle 13. 3. ve 20.00 hodin

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Příběh fi lmu je inspirován skutečným příběhem zrazeného lovce mířícího za po-

mstou a podle knižní předlohy Michaela Punkeho jej natočil režisér a držitel Oscara 

Alejandro González Iñárritu. USA, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 156 minut.

•  V neděli 13. 3. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – ANIMÁČKY 2

Pásmo krátkých animovaných fi lmů pochází z dílny studentů Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně, studentů pražské FAMU a UMPRUM. Vstupné 20 Kč. Délka 56 minut.

•  Od pondělí 14. 3. do středy 16. 3. v 18.00 hodin

AVE, CAESAR!

Někteří lidé mají úžasnou schopnost vyřešit i ten největší problém. Takový člověk 

je Eddie Mannix, jehož polem působnosti jsou hollywoodská fi lmová studia. Jenže 

i výjimeční lidé mohou mít své limity, což Eddie pozná, když vprostřed natáčení 

historického velkofi lmu unesou jeho hlavní hvězdu. USA, 2016. Film s titulky. 

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 106 minut.

•  Od pondělí 14. 3. do středy 16. 3. ve 20.00 hodin

POLEDNICE

Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, 

aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká 

i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního 

dávného neštěstí. ČR, 2016. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 

90 minut.

•  Ve čtvrtek 17. 3. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – TAXI TEHERÁN

Vítězný fi lm Berlinale 2015 z ilegální dílny Džafara Panahího triumfuje nad politickou 

represí. Tvůrce se ve svém snímku natočeném v rámci nuceného domácího vězení 

proměnil v taxikáře, který prostřednictvím rozhovorů s klienty nabízí vytříbeně 

kritický pohled na íránskou společnost. Írán, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti 

do 15 let. Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč. Délka fi lmu 82 minut.

•  Od pátku 18. 3. do neděle 20. 3. v 18.00 hodin

KUNG FU PANDA 3

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí 

nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda Po. Jeho 

milovaný učitel Sifu jej seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit 

v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem. USA, Čína, 2016. Český dabing. Přístupné 

bez omezení. Vstupné 115 Kč. Délka fi lmu 94 minut.

•  Od pondělí 21. 3. do středy 23. 3. v 17.30 hodin

SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE

Systém frakcí je rozvrácený a rozhoří se souboj mezi vůdci. A svět za plotem obklopu-

jícím celé město je ještě nemilosrdnější. Pokud však Tris chce ochránit své blízké, 

musí se vydat právě za hranice města. A zde odhalí tajemství, které je ještě více 

šokující, než čekala… USA, 2016. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 

110 Kč. Délka fi lmu 120 minut.

•  Od pátku 18. 3. do středy 23. 3. ve 20.00 hodin

DVOJNÍCI

Honza je docela sympatický podvodník, zloděj a sukničkář. Jenže mu teče do bot. 

V hrsti ho má protřelý mafi án Vytloukal, kterému dluží peníze. Na Honzu se však 

nečekaně usměje štěstí. Do cesty se mu připlete dobrácký a stydlivý středoškolský 

profesor Richard Prospal, který je mu podobný jako vejce vejci. Náhodné setkání těm 

dvěma obrátí život naruby. ČR, 2016. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka 

fi lmu 103 minut.

•  Od čtvrtka 24. 3. do neděle 27. 3. v 18.00 hodin

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen tady žijí pospolu zvířata ze všech koutů 

světa. Když však do města dorazí strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být králíkem v poli-

cejním sboru není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po 

první příležitosti řešit náročný a záhadný případ. USA, 2016. Český dabing. Přístupné 

bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 109 minut.

•  Od čtvrtka 24. 3. do neděle 27. 3. ve 20.00 hodin

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou 

žlutých trabantů, polského Fiatu, Čezety, Jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků 

vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Vý-

chodní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. ČR, 2015. Režie: D. Přibáň. Přístupné 

bez omezení. Vstupné 80 Kč. Délka fi lmu 95 minut.

•  V pondělí 28. 3. a v úterý 29. 3. v 18.00 hodin

GRIMSBY

Sacha Baron Cohen je zpátky v nejbláznivější komedii roku! Tentokrát jako povedený 

bratr jednoho z nejlepších špiónů světa. Přihlouplý Nobby se po letech setká se svým 

bratrem Sebastianem, agentem MI6, aby společnými silami odvrátili teroristický útok. 

Velká Británie, 2016. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. 

Délka fi lmu 82 minut.

•  V pondělí 28. 3. a v úterý 29. 3. ve 20.00 hodin

ČARODĚJNICE

Rodina amerických kolonizátorů v 17. století zakládá svůj nový domov v pustině na 

okraji hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají čarodějnice. Brzy zjistí, 

že to nebyly jen povídačky. USA, Kanada, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti 

do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 92 minut.

•  Od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. v 18.00 hodin

KUNG FU PANDA 3

Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí 

nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda Po. Jeho 

milovaný učitel Sifu jej seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit 

v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem. USA, Čína, 2016. Český dabing. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 115 Kč. Délka fi lmu 94 minut.

•  Od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. ve 20.00 hodin

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI

Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis se najednou se nikdo necítí v bezpečí. 

V Gothamu mezitím Bruce Wayne znovu navrátí světu Batmana, aby dovedl Super-

mana k odpovědnosti a spravedlnosti. Netuší však, že tímto rozhodnutím započne 

cestu k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých. USA, 2016.

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 151 minut.
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POZVÁNKA INZERCE

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava - Montáž - Demontáž

Nájem 4 týdny, cena dohodou, 

5 a 6 týden nájem zdarma.

Konzultace a nacenění zdarma. 

Kontakt: 777 261 833

TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ

různých značek pro děti i dospělé:

trika, termotrika, jeansy, 
mikiny, termomikiny a další

ZA VELMI NÍZKÉ CENY
Ve čtvrtek 17. března 2016 

od 9.00 - 16.00 hodin

v restauraci Staré časy.

Pondělí 7. 3. 2016 SVČ – 15:30

Odpolední keramické tvoření

Středa 9. 3. 2016

ZŠ 5. května – 14:0015:00

Street dance a break dance s H2BSB – pro veřejnost

Sobota 12. 3. 2016

Považská Bystrica – 8:00-20:00

Prezentace H2BSB na taneční soutěži – pro členy H2BSB

Sobota 12. 3. 2016

taneční sál H2BSB, SVČ – 17:00-19:00

Flirt dance s Megy

Čtvrtek 17. 3. 2016 – SVČ – 18:00

Filatelisté zvou veřejnost

Pátek 18. 3. – SVČ – 17:00

Pohádkový pátek – O veselé notičce

Sobota 19. 3. 2016

Hala SPŠEIŘ Rožnov p. R., Kor. Paseky

4. závěrečný turnaj mladších přípravek v sálové kopané

Sobota 20. 3. 2016

taneční sál H2BSB, SVČ – 14:00-16:00

Orientální tanec s Maruškou

Neděle 20. 3. 2016 – Rožnov p. R. – 9:30

Nedělní výlet na díly

Pondělí 21. 3. 2016 – SVČ – 15:30

Odpolední keramické tvoření

Úterý 22. 3. 2016 – SVČ – 17:00-19:00

První pomoc pro dospělé 

– termická poranění (omrzliny, popáleniny)

Středa 23. 3. 2016

Základní umělecká škola Rožnov – 8:15

Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo

Čtvrtek 24. 3. 2016 – SVČ – 8:00-16:00

Velikonoční tvořivá dílna

Středa 30. 3. 2016

Tělocvična ZŠ 5. května Rožnov p. R.

Školní gymnastická přehlídka

Středa 30. 3. 2016 – SVČ – 16:15

Vernisáž výstavy „Motýli“

Čtvrtek 31. 3. 2016 – SVČ – 18:00

Filatelisté zvou veřejnost

Průběžně:

Prezentace činnosti H2B a SB, Line dance dle požadavků.

Středisko volného času, příspěvková organizace

Bezručova 293, Rožnov p. R.

Tel : 571 115 635, 571/115 636

svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz

FACEBOOK: SVČ Rožnov

LEDNOVÉ AKCE 
V STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU
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Bečvánek Beskydy srdečně zve všechny děti a jejich rodiče
v sobotu 12. března 2016 od 14:00 hodin do penzionu Staré časy na

Veselé sobotní odpoledne v maskách. 
Čeká na vás diskotéka, tombola, soutěže a kolo štěstí.
Přijďte se pobavit s námi!
Vstupné dobrovolné. Rezervace míst na tel. 777 026 464 nebo na FB stránkách Bečvánku.

p

Veselé sobotní odpoledne v maskách.

DĚTSKÝDĚTSKÝ

Pozvánka do divadla
V neděli 20. března 2016 v 16.00 hodin
vás zveme na představení karlovického KOSu

Starostou za zásluhy
Námět Václav Kliment Klicpera, textově upravila Ivanka Foralová

Veselohra pojednává o volbě starosty v městečku, 
kde kromě zásluh hrají roli intriky a lidská hloupost.

Hra se odehrává v první polovině minulého století. 
V městečku jednoho panství má být jmenován 

nový starosta. O úřad starosty se mohou uchazeči 
přihlásit formou dopisu, ve kterém uvedou své zásluhy 

o rozvoj městečka. Úřední knížecí komise pak rozhodne, 
který z nich se místo starosty zaslouží. Zájemci jsou zatím 

čtyři nejbohatší „podnikatelé“ v městečku. 
Všechny podporuje různými intrikami 

a podplácením manželka knížecího správce, 
která chce za budoucího starostu provdat dceru.

Vstupné 50,– Kč, 
předprodej od 1. března 2016 v Místní knihovně, 

rezervace na tel. čísle 571 645 249 
nebo na emailové adrese knihovna.becva@seznam.cz.


