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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY

Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné babí léto, které nám trošku vykompenzovalo 

deštivé a chladnější léto. Nicméně, jak se říká, všechno zlé je pro něco 

dobré a tak nám vydatné srážky stabilizovaly hladinu podzemních i po-

vrchových vod. Dostatek vody je důležité téma nejen na lokální či regi-

onální úrovni, ale stává se i tématem globálním. Važme si proto relativ-

ního dostatku pitné vody, neboť na mnohých místech České republiky 

se stále potýkají s nedostatkem, či sníženou hladinou podzemních vod. 

Buďme proto k  vodě shovívaví, tolerujme, že dodržuje fyzikální záko-

ny a  teče dolů, mnohdy ne zrovna tam, kam bychom chtěli a ne vždy 

se nám jí podaří udržet v příkopě či na komunikaci. Dost ale přemítaní 

o vodě – nejvzácnější to surovině.

Rád bych se krátce ohlédl za uplynulým rokem, zhodnotil a seznámil 

vás se stavem rozvojových aktivit a projektů. Vedení obce – rada a zastu-

pitelstvo se snaží maximálně plnit priority svých programů a zlepšovat 

život všech občanů naší obce. Z  hlediska rozvoje obce je důležité po-

ukázat na dvě sociologické skupiny, které si dle mého názoru zaslouží 

podporu a pomoc. Jedná se o mladé rodiny, nebo rodiny s malými dětmi 

a  seniory. Tyto dvě skupiny spojují a  defi nují jednak naši budoucnost 

a jednak úctu ke stáří a právo na důstojné prožití podzimu života.

Rád bych začal u našich rodičů a dětí. Ve spolupráci se ZŠ TGM v Horní 

Bečvě se nám podařilo navýšit kapacitu mateřské školy o téměř jednu 

třetinu. Proběhlo rozšíření družiny a rozšířila se kapacita školního klubu. 

Ve spolupráci s některými okolními obcemi se nám podařilo zajistit fun-

gování školek i v průběhu prázdnin. Dále se snažíme zlepšovat prostře-

dí v naší škole, zlepšujeme kvalitu sociálního zařízení, proběhly drobné 

opravy malé tělocvičny a také opravy v mateřské škole. Vážíme si našich 

školáků, a proto jsme letos poprvé prvňákům poskytli fi nanční příspěvek 

ve formě tzv. „pastelkovného“.

Také pro naše seniory zlepšujeme a  zkvalitňujeme život a  dostup-

nost služeb. V  pilotní fázi je projekt přepravy seniorů k  lékaři - rádi se 

pokusíme v této fázi zapracovat vaše připomínky a náměty k této službě. 

V plném běhu je i příprava projektu na výtah ve zdravotním středisku, 

který zlepší dostupnost zdravotní péče pro osoby s omezenou hybností. 

Obec je zapojena do projektu na poskytovaní sociálních služeb, který 

funguje na bázi mikroregionu Rožnovsko. Podzim života je spojen i se 

vzpomínkami na naše blízké, kteří nás již opustili. I zde se snažíme, aby 

místa jejich odpočinku byla důstojným připomenutím památky našich 

nejbližších. Proběhly a dále budou probíhat drobné opravy na hřbitově 

a jeho bezprostředním okolí.

Letošní rok nebyl ve znamení větších investičních akcí, jednak z důvo-

du absence vhodných projektů z minulosti, jednak z důvodu výrazného 

zpoždění jednotlivých dotačních titulů. Využili jsme tento rok nejen na 

přípravu projektové a dotační dokumentace k několika rozvojovým pro-

jektům, ale pokusili jsme se i částečně zlepšit kvalitu a vzhled veřejných 

prostranství a budov. Investovali jsme do oprav obecních komunikací, 

a to nejen do povrchů, ale i do příkopů, propustků, zábradlí a svodnic. 

Nový povrch mají odstavné a manipulační plochy v okolí Jednoty, byly 

osazeny nové zastávky a nové osvětlení v centru obce.

Dále byly provedeny opravy v kulturním domě, především zázemí pro 

vystupující, elektroinstalace, podlahy a oprava zatékající střechy.

Byla dobudována kanalizace v centru obce.

Mohu Vám slíbit, že v příštím roce budeme v tomto úsilí dále pokračo-

vat, neboť ke zlepšení je toho stále ještě dost. Do souladu s legislativou 

se nám podařilo vyřešit parkoviště u přehrady v lomu. Každoročně pro-

bíhají drobná zlepšení kolem přehrady (např. nová lávka), zde je klíčo-

vým omezením pro obec skutečnost, že většinu pozemků nemá ve svém 

vlastnictví. Přesto zde plánujeme na jaro příštího roku brigádu, které by 

se měli zúčastnit zástupci spolků čerpajících dotace. Daří se nám díky 

Službám HB kvalitně pracovat s  obecní zelení, rádi bychom centrum 

obce oživili ještě lepší květinovou výzdobou, novými záhony s trvalka-

mi či dřevinami. Jako důležité téma se jeví uspokojivé řešení dopravní 

situace před kulturním domem, kde především ráno dochází k složitým 

dopravním situacím. Nerezignovali jsme ani na bezpečnost silničního 

provozu, a to nejen na státní páteřní I/35, ale připravujeme ve spolupráci 

s Vámi doplnění dopravního značení na místních a účelových komuni-

kacích.

V měsíci červnu v naší obci proběhlo velké dotazníkové šetření, které-

ho se zúčastnilo téměř 30 % občanů obce. Přiznám se, že jsem očekával 

vyšší účast, zvlášť s ohledem na velkou pravděpodobnost výhry v dotaz-

níkové loterii. Upřímně děkuji všem, kteří si našli čas a dotazník vyplni-

li, koneckonců i ona 30 % účast je velkým úspěchem, neboť obvykle se 

u  podobných průzkumů pohybuje účast mezi 10 až 20 %. V  minulých 

dnech byly na webové stránky obce umístěny tabulkové výstupy z šetře-

ní. V současnosti se zpracovává základní shrnutí z dotazníkového šetření, 

které Vám bude doručeno do schránek. Kvalitně zpracované dotazníko-

vé šetření je základním kamenem strategického plánu, jehož zpracování 

je naším cílem. Neméně důležitým dokumentem je územní plán, který 

je těsně před podáním na Krajský úřad, kde bude posuzován z hlediska 

metodiky a formálnosti. Následně bude posunut do další úrovně schva-

lování – společného projednání.

Jak jsem již výše uvedl, letošní rok nebyl ve znamení větších investič-

ních akcí. To ale neznamená, že se v tomto směru nic neděje – naopak 

letošní rok je ve znamení projektových příprav a  následného dotační-

ho managmentu. Samozřejmě během celého roku funguje provoz od-

padového hospodářství obce, kde pravidelně dochází k  legislativním 

změnám, většinou k horšímu a povinností dále přibývá. Velmi důležitý je 

provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku obce. 

Provozování vodovodů, úpraven, vodojemů, kanalizace, ČOV klade na 

provozovatele (Služby HB s.r.o.) nemalé technické, legislativní a odborné 

nároky. Je skvělé, že se nám to daří, neboť v současné době je spíše pra-

vidlem, že provozování této infrastruktury zajišťují soukromé fi rmy s pri-

mární motivací generovat zisk. Je proto nabíledni, že mnohé obce a měs-

ta se snaží opětovně získat kontrolu nad provozem této infrastruktury.

Níže uvádím stav a fáze jednotlivých „tvrdých“ rozvojových projektů.

•  Rekonstrukce vodovodu Mečůvka + propojení s Bučkovým – fi nalizace 

územního rozhodnutí + příprava žádosti o dotaci

•  Dokončení cyklostezky – vydáno stavební povolení + příprava žádosti 

o dotaci do SFDI

•  Revitalizace zeleně v centru obce – žádost zamítnuta (část bude realizo-

váno bez dotace)

•  Veřejné sportovní hřiště za budovou školy – vydáno stavební povolení, 

I. etapa – podána žádost v rámci přeshraniční spolupráce s Lietavskou Lúč-

kou. Projekt je posuzován na ministerstvu školství.

•  Zateplení + oživení sálu Sokolovny – dotace schválena, probíhá stavební 

řízení. Na revitalizaci sálu se hledá vhodný dotační titul.

•  Dětské hřiště u  Přehrady  – pozice náhradníka MMR, na rok 2017 bude 

podána nová žádost

•  Studie na budovu bývalé lékárny – zahájena příprava projektové doku-

mentace, dle studie předložené zastupitelstvu 22.  9.  2016. v  průběhu říj-

na 2016 realizace demolice budovy.
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•  Stezka kolem přehrady (od hráze k čerpačce pod CHERRY) – vyřizování 

stavebního povolení + vynětí z lesního půdního fondu.

•  Rozšíření hasičárny + veřejné WC  – připravena studie, dle dotace Zlín-

ského kraje.

•  Projektová příprava na revitalizaci prostoru bývalé pily – zahájena spo-

lupráce s Vysokou školou Báňskou – stavební fakulta, projektový úkol stu-

dentů – návrh studie

•  Oprava veřejného osvětlení – bude realizováno v centru obce a k hřbito-

vu, zbytek v součinnosti s opravami chodníků

•  Oprava chodníků v  centru a  okolí přehrady  – dotace IROP zamítnuta 

- zpracován projekt, nová žádost o dotaci do SFDI (Státní fond dopravní 

infrastruktury)

• Senior a babytaxi – zkušební provoz

• Výtah k lékaři v kulturním domě – zadána realizace (T:12/2016)

•  Sachova studánka (přesun) – studie, příprava projektová dokumentace 

pro územní a stavební řízení

•  Bezpečný přechod v centru obce včetně zpomalovacího semaforu – vy-

řizování stavebního povolení (bylo nutno zapracovat připomínky účastní-

ků řízení)

•  Zklidnění dopravy na silnici I/35 v  centru obce včetně vyřešení neu-

spokojivé dopravní situace před kulturním domem  – příprava studie, 

vyřizování územního souhlasu.

Život obce, to ale není jen beton, sklo a železo. Život obce je přede-

vším o  lidech, kteří v  obci žijí a  aktivně i  pasivně se podílejí na spole-

čenském životě. O kultuře, cest. ruchu, společenském životě a „měkkých“ 

projektech v některém z dalších zpravodajů.
Rudolf Bernát, starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ŘÍJEN 2016

Vítám Tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámino štěstí…

Narození děťátka je vždy mimořádnou udá-

lostí v  rodině, která přináší velkou radost, ale 

i povinnost a zodpovědnost.

V  neděli 23.  října  2016 bylo v  obci Horní 

Bečva uskutečněno slavnostní vítání občán-

ků do života. Do  obřadní místnosti Obecního 

úřadu Horní Bečva se dostavili rodiče se svými 

dětmi a  přivítáno bylo šestnáct nejmladších 

občánků obce, narozených v  období duben 

až srpen 2016, tedy osm chlapečků

a osm holčiček, což je nejvíce dětí za posled-

ních několik let.

Při obřadu, za účasti starosty obce a  mat-

rikářky se rodiče podepsali do pamětní knihy 

obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky 

na památku.

Vítání nejmladších občánků je obohaceno 

malým kulturním vystoupením dětí z mateřské 

školy, pod vedením paní učitelky Radky Bolc-

kové.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání 

a přišli se svými dětmi na toto slavnostní vítá-

ní občánků. Především jim děkujeme za trpě-

livost, kterou museli zvládnout, zejména při 

fotografování.

Dětem a jejich rodičům přejeme do života 

jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví!

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografi e z vítání 

občánků dle náhodného výběru.

Miminka zleva: Jan Mikač, Gabriela Třetinová, Gabriela Kretková, Adriana Galiová, Tomáš Hatlapatka, 

Eduard Ludvík, Petr Křenek a Tea Němcová.

Miminka zleva: Štěpán Vašut, Tereza Křenková, Vendula Křenková, Vojtěch Miškařík, 

Emílie Grenarová, Jana Starůstková, Vojtěch Vaníček a Adam Solanský.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. 

Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Seneca

Blahopřání

V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Václav Ondruch

Marie Poláchová

Božena Martináková

Františka Poláchová

Stanislav Polách

Františka Opálková

Anastazie Tovaryšová

Bedřiška Černotová

Marie Solanská

Jaroslav Martinák

František Chovanec

Milada Fiurášková

 V měsíci listopadu oslaví jubilejní sňatky:

50 let manželství – zlatou svatbu

Josef a Miroslava Juříkovi

25 let manželství – stříbrnou svatbu

Bedřich a Anna Malinovi

Všem listopadovým oslavencům 
i manželským párům přejeme do dalších let hodně lásky, 

štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Manželský slib po padesátipěti letech společného života 

obnovili a smaragdovou svatbu oslavili dne 28. 10. 2016 

manželé František a Marta Říhovi.

 

Oslavenci se za přítomnosti starosty obce a matrikářky 

podepsali do pamětní knihy obce.

Smaragdovému manželskému 

páru děkujeme za pozvání a přejeme hlavně pevné zdraví, 

spokojenost, rodinnou pohodu a ještě hodně 

společně prožitých let v kruhu svých nejbližších.

Vzpomínky

V neznámý svět jste odešla spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád. 
Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 27. října jsme vzpomněli čtrnácté výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky

paní Miroslavy Samešové 

S láskou vzpomínají Maruška, Karel, Pavel, Petr, Sonička s rodinami 

a všichni, co Vás, maminko, měli rádi.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, 
tak rád měl život, práci a nás. 
Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není naděje.

Dne 2. listopadu uplyne 

sedm let od úmrtí 

pana Karla Ondrucha 

S láskou vzpomíná maminka, 

děti a sourozenci s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, 
  kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá, 
  vzpomínat se sem vrací.

Dne 2. listopadu 2016 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

pana Jaromíra Machálka 

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera 

Jana a synové Radek a Jarek s rodinami.

Tak jako voda v potoce čas neúprosně letí
a nutí nás stále více zpět k ohlédnutí.
Za všechnu Tvoji lásku, práci i oběti,

přijmi vřelý dík a úctu od manželky a od dětí.

Dne 3. listopadu 2016 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček, pradědeček

pan Emil Vala 

S láskou vzpomínají: manželka Anna, 

dcera Eliška s rodinou, syn Emanuel 

s rodinou, sourozenci s rodinami, 

ostatní příbuzní a známí.
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Těžké je každé loučení, když druhý 
z očí schází, nejtěžší však poslední, 
když zpátky nepřichází.

Dne 9. listopadu 2016 

si připomeneme třetí výročí úmrtí 

pana Aloise Macečka 

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

na pana Bedřicha Čubu 

Dne 12. listopadu 2016 

uplyne deset let od jeho úmrtí.

Vzpomínají 

manželka Daniela s maminkou, 

syn Bohdan s rodinou a švagr.

Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává, 
slzy v očích tě neprobudí, 
domov prázdný zůstává.

Dne 27. listopadu vzpomeneme 

první smutné výročí od úmrtí

pana Radima Ondrucha 

S láskou vzpomínají rodiče, bratři, 

babička a ostatní příbuzní.

Čas prý rány hojí, 
je to jenom zdání, v srdcích máme bolest, 
zůstalo jen vzpomínání.

Dne 9. listopadu 2016 vzpomeneme 

35. výročí úmrtí 

pana Antonína Janíčka 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Hedvika a dcera Jana s Pepíkem 

a vnučky Markéta, Katka a Barbora.

Kdo ztratil na světě to nejdražší, 
ví kolik žalu a bolesti v srdci zůstává.

Dne 3. listopadu bude tomu 25 let, kdy zemřela 

naše dobrá a milá maminka, babička, prababička a teta  

paní  Štěpánka Pavlicová

z Horní Bečvy Kněhyně 

Dne 27. července uplynulo 37 let od úmrtí jejího manžela, 

našeho tatínka, dědečka, pradědečka a strýce

 pana Jaroslava Pavlice 

z Horní Bečvy Kněhyně

S láskou a úctou na ně vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcery Věra, Marie, Jiřina a Pavla, 

snachy Fanka a Věrka s rodinami.

Již nic se nezmění, jen ve vzpomínkách se vše ocení.

Dne 25. 4. 2016 jsme vzpomněli dvanácté smutné výročí úmrtí 

paní Anežky Martinákové

a dne 13. 11. 2016 vzpomeneme desáté smutné výročí úmrtí

pana Matouše Martináka 

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Odešla jsi do nebe, 
zůstaly však krásné vzpomínky na tebe.

Dne 20. listopadu 2015 uplynou dva roky 

ode dne, kdy nás navždy opustila naše 

manželka, maminka a babička

paní Ludmila Křenková 

S láskou vzpomínají manžel, 

synové s rodinami a sourozenci s rodinami.

Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl. 
Šťastná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života. 

Scházíš mi, scházíš nám.

Dne 20. listopadu 2016 vzpomeneme desáté smutné výročí úmrtí 

mého manžela, našeho tatínka a dědečka

pana Metoděje Červeného 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Anna a děti Jana, Roman a Hana s rodinami.
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VÝZVA
Jezdíte na kole? 

Podpořte dobrou věc!
Cykloturistika je v poslední době stále rozšířenější a oblí-

benější. Stále častěji vidíme na kolech jednotlivce, dvojice, 

ale i celé rodiny. Zdravý pohyb v přírodě na čerstvém vzdu-

chu je možno spojit s  návštěvou významných atraktivních 

míst, jako jsou hrady a  zámky, různé zajímavé atrakce pro 

děti, rozhledny, skanzeny anebo „jen“ krásná malebná zá-

koutí přírody.

Vyhledávané turistické cíle jsou dostupné poměrně snad-

no za pomoci žlutých směrových tabulek, které při jízdě na 

kole potkáváme na každém rozcestí. Málokdo si však uvědo-

mí, že toto cyklistické značení je nutno průběžně kontrolo-

vat. Neboť se železnou pravidelností se stává, že značení je 

poškozeno, zničeno anebo úplně chybí. Odstranění těchto 

nedostatků zajišťuje KČT za pomoci ochotných dobrovolní-

ků. Jedním z  nich byl donedávna úžasný člověk, pracovitý 

a  obětavý člen pan Vladimír Ondruch. Bude se jen těžko 

nahrazovat, byl všestranný. Kontrola cyklotras byla jen jed-

nou z jeho mnoha aktivit. A já se na vás obracím s prosbou: 

Zamyslete se, jestli vy sami, anebo někdo z  okruhu vašich 

přátel a známých by byl ochoten nám pomáhat při kontrole 

cyklotras a dělat tak něco pro ostatní i pro sebe.

Věřím, že se mezi vámi najdou ochotní lidé se sportovním 

duchem a láskou k přírodě. 

 Božena Sukovitá
 předsedkyně Krajské komise cykloznačení

Zájemci se mohou přihlásit 

na e-mail: sukovitabo.zena@seznam.cz, 

nebo na tel.: 736 754 194

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

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice

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:  25. 11. 2016

Výsledky hlasování 
volebního okrsku  č. 1 v obci HORNÍ BEČVA

Volby do ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE, 

konané ve dnech 07. 10. 2016 - 08. 10. 2016

Počet osob zapsaných v seznamu voličů  ..................................  2 035

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  ........................ 691

Počet odevzdaných úředních obálek  ........................................... 691

Počet platných hlasů ve volebním okrsku  ................................... 678 

Účast voličů v procentech  .....................................................  33,96 %

Číslo 

hlasovacího

lístku
Název politické strany, PH, K

Počet 

platných 

hlasů

2 ODS 38

12 ČSSD 114

24 KDU - ČSL 182

26 Koruna Česká 2

30 ANO 2011 126

32 TOP 09 8

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 30

37 KSČM 49

41 Národní demokracie 0

45 Moravané 4

48
Svoboda a přímá demokracie 

T. Okamura
66

52 Svobodní a Soukromníci 20

67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI 2

68 Nezávislí 3

70 Koalice republikánů Miroslava Sládka 2

71 Strana Práv Občanů 6

75 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2

76 Otevřený kraj 20

81 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU 0

89 Úsvit - Národní Koalice  4

INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU
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Motto: 

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, 

spánek a smích.“

Immanuel Kant 

 1.11. 8.00 za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu

 2.11. 7.30 za zemřelého syna Karla Ondrucha, bratra Jaromíra a otce

 3.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.11. 7.30  za zemřelého Jaromíra Machálka, rodiče z obou stran, 

staříčky Vaníčkovy, Bártkovy a duše v očistci

 5.11. 7.30 za zemřelé rodiče Machálkovy, šest dětí a rodiče Bártkovy

 6.11. 10.00  za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy, živou a zemřelou 

rodinu a všechny věrné zemřelé

 7.11. 7.30 na úmysl dárce

 8.11. 7.30 za živou a zemřelou rodinu

 9.11. 7.30  za zemřelého Josefa Bordovského, dvě manželky Reginu 

a Annu

 10.11. 7.30  za zemřelého Martina Ondrucha, manželku, dvě dcery 

a zetě

 11.11. 7.30  za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodinu a rodinu 

Provázkovu

 12.11. 7.30  za zemřelé Leopolda Valu, manželku, syna Emila a celou 

zemřelou rodinu

 13.11. 10.00  za zemřelou Ilonu Tymonovou, Dr. Jindřicha Tymona, 

Annu Janečkovou, Dr. Adolfa Janečka, Františku 

a Jindřicha Tymonovy

 14.11. 7.30  za zemřelého Františka Hrstku, rodiče z obou stran 

a vnuky Romanka a Radušku

 15.11. 7.30 za zemřelou rodinu

 16.11. 7.30 na úmysl dárce

 17.11. 7.30  za zemřelé Jindřicha a Františku Veselé a rodiče 

z obou stran

 18.11. 7.30 za zemřelého Františka Solanského, čtyři dcery a čtyři zetě

 19.11. 7.30  za zemřelého Josefa Kubáně, manželku Boženu, 

sourozence a rodiče z obou stran

 20.11. 10.00  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 21.11. 7.30 na dobrý úmysl

 22.11. 7.30 za zemřelé Karla a Vlastu Diatkovy, rodiče a sourozence

 23.11. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 24.11. 7.30 na úmysl dárce

 25.11. 7.30 za duše v očistci

 26.11. 7.30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 27.11. 10.00  za zemřelého René Vaňka k nedožitým čtyřicátým pátým 

narozeninám

 28.11. 7.30 na dobrý úmysl

 29.11. 7.30 na úmysl dárce

 30.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče, sourozence, 

celou zemřelou rodinu a duše v očistci

 1.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 2.12. 7.30 za dobrodince

 3.12. 7.30  za zemřelého manžela Konráda Maršálka, rodiče z obou 

stran a sourozence

 4.12. 10.00  za zemřelé rodiče Marii a Karla Poláchovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA – LISTOPAD 2016

Klub důchodců Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 
- neziskovou organizací, která poskytuje sociální 

služby pro občany z okraje společnosti – materiální 

pomoc sociálně potřebným, 

azylové ubytování i pracovní příležitost.

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 odřezky a 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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola 

a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech:
8., 9., 10. a 11. listopadu 2016

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

v prostorách u Místní knihovny 

v Horní Bečvě.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů  či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc, Klub důchodců Horní Bečva
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NA SLOVÍČKO 

K dnešnímu dni máme zapsáno 74 dětí a zbývá poslední volné místo
Do listopadové rubriky na slovíčko mi rozhovor věnovaly hned dvě dámy. Obě si ve svém životě hodně hrají, jsou velmi kreativní, 

energické a především strašně hodné. Poslední z vyjmenovaných vlastností je moc důležitá hlavně pro ty, se kterými obě pracují. 

Ano, jsou to děti v naší mateřské školce. 

Paní Bolcková, prozraďte čtenářům i něco ze současnosti.
Radka Bolcková: Od roku 2014 probíhá v mateřské škole generační výmě-

na pedagogů. Mou snahou je vytvořit kvalitní pedagogický kolektiv, který 

spolupracuje a má zájem na neustálém zlepšování kvality nabídky pro děti 

i rodiče. 

V posledních třech letech byla do naší školky investována nemalá částka 

za celkovou rekonstrukci všech sociálních zařízení a rozvodů vody. Částečně 

hrazen z dotací, byl projekt na zateplení budovy a výměny oken. Náš zřizova-

tel, Obecní úřad byl velmi vstřícný k dalším investicím mimo projekt, jako za-

střešení vstupů, zrekonstruování schodišť, venkovní osvětlení a zabezpečení 

vstupu do budovy. Dalším dotovaným projektem bylo vybudování školní za-

hrady s ekologickými prvky pod názvem PÁSLI OVCE VALAŠI. O prázdninách 

2016 zrealizovala paní Vašková „můj projekt“ na malbu na schodištích, která 

navazuje na valašské a současně ovečkové téma.

V letošním roce jste otevřeli po dlouhé době třetí třídu. 
Byla to náročná akce? A co bylo největším impulsem?

Radka Bolcková: Impulsem byl samozřejmě vysoký počet nepřijatých dětí 

(16) pro šk. rok 2016/2017. Také zkušenost z loňského roku, že nově přícho-

zím na Horní Bečvu, nebylo možno během roku přijmout děti do MŠ. I letos 

již takoví byli a mohlo jim být vyhověno. K dnešnímu dni máme zapsáno 

74 dětí a zbývá poslední volné místo. Myslím, že nikdo nelitujeme vložené 

energie a investic. Třída sice ještě není vybavena, jak bychom chtěli, ale děti 

mají potřebný prostor, nic důležitého nechybí. A všechny fi nanční prostřed-

ky, kterými disponujeme, míří k jejímu dovybavení. 

Naše školka se zapojuje a sama pořádá spoustu zajímavých akcí 
pro děti. Prozradíte o jaké akce jde? 

Radka Bolcková: Jejich výčet je opravdu velký. Část je určena jen dětem 

v posledním roce docházky. Jsou to nejrůznější kurzy (lyžařský, plavecký, 

in-line bruslení), je to péče logopedické asistentky, jsou to akce náročnější 

na samostatnost dětí (výlety veřejnou dopravou - skanzen, hvězdárna, spor-

tovní soutěže) a závěrečné spaní v mateřské škole. Pro všechny děti máme 

cca 1x měsíčně nabídku divadelních představení, koncert dětí ZUŠ, výlet 

do ZOO, do zábavního parku, nebo na přehradu. Dále jsou to všechny svá-

teční aktivity - mikulášské, vánoční, velikonoční, ke Dni Matek, ke Dni Dětí 

a např. karneval. 

Jmenuji se Radka Bolcková. 

Od 12 let jsem měla jasno, že chci být 

učitelkou v mateřské škole. Po studiu 

na SPgŠ Přerov jsem pracovala dva 

roky v MŠ Zubří. Po dvou mateřských 

dovolených (mám tři syny) mi bylo 

nabídnuto místo v mateřské školce 

tady, na Horní Bečvě, kde už jsem 

zůstala. Pocházím z Prostřední Bečvy, 

bydlím na Dolní Bečvě, ale nejraději 

mám Horní Bečvu. Je tu už tolik dětí, 

se kterými jsem se potkala ve školce, 

někteří už vozí kočárky a jejich mimin-

ka vítáme na Obecním úřadě s další 

generací školkových. 

Školka se stala mým druhým 

domovem. A to zvlášť, když mi bylo 

v březnu 2014 svěřeno její vedení. 

Mám nesmírnou radost z každého 

jejího pokroku a modernizace.

Mé jméno je Jana Kurková, pocházím z Valašského Meziříčí, 

kde jsem studovala SUPŠ sklářskou. Pedagogiku pro mateřské školy 

jsem vystudovala v Praze, kde jsem i učila. Po třech letech se mi splnil 

sen, mohla jsem se opět vrátit do svého rodného kraje a plnými douš-

ky vychutnávat krásy přírody Valašska a Beskyd. Nastoupila jsem na 

uvolněné místo v naší mateřské škole. Do Prahy se ale vracím ráda.

Můžete čtenářům prozradit něco málo z historie mateřské školy
na Horní Bečvě?
Radka Bolcková: Z kroniky jsem se dočetla, že první mateřská škola v obci 

vznikla 17. 2. 1958 přestavbou hostince. Měla jednu třídu a pro nás již ne-

představitelně složité podmínky fungování. Nová mateřská škola byla zpro-

vozněna od září  1986 a  fungujeme tedy 30 let. Jen první rok byly využity 

její tři třídy, jedna na polodenní provoz. Pak ještě ve šk. roce 1990/91 před 

velkými změnami ve školství, které přišly se změnou režimu. V devadesátých 

letech zažívala předškolní zařízení období nestability, nejistoty a  hledání 

svého místa ve vzdělávacím systému. Ve šk. letech 93/94 a 94/95 byla v ma-

teřské škole dokonce jen jedna třída. V ostatních letech fungovala jako dvou-

třídní. Velkou změnou bylo její sloučení se základní školou, ke kterému došlo 

1. ledna 2003. Naše mateřská škola však v té době měla zajištěn vyhovující 

provoz a tato změna nijak neovlivnila její kvalitní nabídku výchovně vzdělá-

vací práce. Naopak se prohloubila spolupráce se základní školou.  
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Dá se říct jestli je mezi nimi nějaká NEJ jednak pro vás a jednak pro děti?
Radka Bolcková: Každé dítě i rodič si najde své „NEJ“. Já si moc užívám sau-

nování. A  asi, že jsem teplomil, daří se mi přenést nadšení i  na děti, které 

tuto aktivitu zvládnou. Pokud by mělo mít dítě z pobytu v sauně strach nebo 

nepříjemné pocity, nikdo je nenutí. Všeobecně vítám, že na rozdíl od dob 

dřívějších, nejsou již děti k činnostem jim nepříjemným ve školce nuceny. Má 

to ale své hranice, které nazýváme pravidla třídy. Při jejich dodržování si mů-

žeme všichni užívat dny pohody. Je milé, když zaslechnu, jak těmito pravidly 

děti poučují i své rodiče…

Jana Kurková: Já bych ráda vzpomněla na loňské,Loučení s  předškoláky“ 

s ilustrátorem Adolfem Dudkem, které bylo opravdovým zážitkem. Jeho ži-

velná energie se okamžitě přenesla na děti a za tahy jeho tužky, šly jako za 

melodií z krysařovy fl étny.

Já osobně, jsem pak moc vděčná za veškeré sportovní aktivity a akce, jako 

je plavání, in - line bruslení, lyžování, ale i  závody, kterých se naše mateř-

ská škola účastní. Už to není jen potřeba, ale stává se povinností, že v dnešní 

době sedavé musíme v dětech probouzet kladný vztah ke sportu či pohybu 

a to jakémukoli.

Jaký je váš názor na, do dneška velmi diskutované, lesní školky?
Radka Bolcková: Nemám problém s respektováním alternativ k běžné mateř-

ské škole. Už jsem ale zmínila, že jsem velký teplomil, takže já osobně bych 

v takovéto školce mohla pracovat snad jen v létě.

Jana Kurková: Za nápad lesních školek jsem velmi ráda. Z vlastní zkušenosti 

z MŠ z Prahy na Vinohradech, kde nám paní ředitelka zakázala chodit mimo 

areál školy a veškerý čas s dětmi trávený venku se odehrával den co den jen 

na školní zahradě, vím, že pro děti je kontakt s přírodou nedocenitelný. Děti 

žily totiž v  domnění, že:,Jablíčko se samo udělá v  obchodě. Paní učitelko.“ 

A názornou živou ukázku, na které bych jim ukázala a vysvětlila, jak to v pří-

rodě funguje, jsem po ruce neměla. Tady si s  dětmi zajdeme na školní za-

hradu, kde pozorujeme jabloně a trnky a když chceme vědět, jak přijde na 

svět borůvka, zajdeme do lesa. Ve velkých městech, jsou lesní školky potřeba. 

Rodiče tak mají alespoň volbu, zda dětem dopřejí volný pohyb v přírodě, kde 

se děti učí chápat život, jako živoucí a budou si ho vážit, kde najdou ty nejú-

žasnější „hračky“, a nebo jestli je zavřou mezi čtyři ploty.

Zabrousila bych ještě do dalšího mediálně diskutovaného tématu
a tím je povinné očkování. Jak to vidíte vy?
Radka Bolcková: Jsem pro očkování, věřím medicíně, polemiky nechávám 

odborníkům.

Jana Kurková: Zda se řídit termíny v  očkovacím kalendáři, nebo očkování 

posunout třeba na třetí rok dítěte, kdy má již vytvořenou imunitu, nebo dítě 

neočkovat vůbec. V této otázce pluji mezi prvním a druhým bodem. Děti ne-

mám, takže jsem tento problém do hloubky ještě neřešila, ale již jsem četla 

pár článků a viděla dokumenty na toto téma. Jedno je ale jisté, nebýt očková-

ní, stále zápasíme s černým kašlem, TBC, obrnou, atd. Z čeho mně ale mrazí, 

je počet očkování a to vše s čím se musí dětský organismus vypořádat. Vě-

řím také, že chemické složení očkovacích vakcín, by se mohlo časem vyrábět 

z šetrnějších látek než je rtuť a hliník. 

Práce s dětmi vyžaduje celý výčet vlastností.
Jistě bychom našli vlastnost na každé písmeno z abecedy.
Co vás na této práci nejvíce baví a co je vám pak největší odměnou?
Radka Bolcková: Je to živá práce, každý den je jiný, každý človíček je jiný. My 

se snažíme o to, aby se učili své osobnosti respektovat, spolupracovat spolu, 

pomáhat si.

Odměnou jsou mi za práci maličkosti. Uvedu jeden příklad z  minulých 

dnů. Já: „Vendulko, ty máš krásné boty, takové bych taky chtěla, kde se kupu-

jí?“ Vendulka: „To mi donesl Ježíšek.“ Já: „Aha, tak to já jsem asi nebyla hodná.“ 

Nikolka: „Ale ty jsi hodná, ty jsi strašně hodná, ty ani nevíš, jak jsi hodná!“ 

To si řeknete, že své poslání asi neplníte špatně…

Jana Kurková: Nejvíce mě baví na mé práci to, s kým pracuji. A to jsou právě 

děti. Jsou to úžasné bytosti, čisté, upřímné, plné inspirace, dokáží žít přítom-

ností a naplno si ji užít. A to se od nich musíme učit. Ano, k roli dospělého 

patří řešení toho, co bylo a  bude, ale nesmíme zapomínat na přítomnost, 

na žití samotné.

A co je největší odměnou? Když se Vám uzavřené, zakřiknuté a bojácné 

dítě začne „otevírat“ a začne s vámi jakkoli komunikovat. Nebo, když si děti 

hrají na to, co jsme dělali v řízených činnostech a vůbec veškeré jejich krůčky 

a pokroky jsou pro nás odměnou.

Velkou část času ve školce věnujete hře, nebo hrám. 
Jaká je a byla vaše nejoblíbenější?
Radka Bolcková: Hrajeme si celé dny. Ze všech školkových učení by měly mít 

děti pocit, že si hrály. A každá hra, pro kterou se mi podaří děti nadchnout, 

přináší uspokojení i mně samotné.

Já si ve školce nejraději hrála s perličkovou mozaikou a „na lékaře“, protože 

nám tam paní učitelka Fanuška Minarčíková dávala, jako tablety bílé bon-

bónky. Jejich chuť si vybavím ještě dnes.

A poslední otázka je trochu ze soukromí. Hrajete si i doma?
Radka Bolcková: Asi to souvisí s věkem dětí, ty mé jsou na hry už staré, ale 

snad jako babička se jednou zase polepším. Teď všechny své hravé aktivity 

realizuji ve školce. A to je snad dobře, ne?

Jana Kurková: Doma si hraji taky. Někdy sice již nezbývá přes týden energie, 

ale o víkendu si občas najdeme čas na stolní hry jako je Splendor, Duch, Ak-

tivity, Scrabble, Bang a jiné. A pokud nemám náladu na organizovanou hru, 

jdu si hrát s barvami.

 |TB|
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V  r. 1974 byly na Horní Bečvě na půdě farské stodoly nalezeny dvě 

olejomalby na plátně. Oba obrazy stejné velikosti 100x70 cm byly ve 

velmi špatném stavu. Na rubu plátna byly signovány malířem, první

 „F. J. P. 1768“ a druhý „J. Pilz 1772“. Jejich objev tehdy obohatil nepříliš 

známé dílo rokokového (rokoko = umělecký směr představující pozd-

ní baroko) malíře J. F. Pilze. Silně poškozené a  frenštátským malířem 

J. Harabišem už v r. 1863 zčásti přemalované obrazy byly přemístěny do 

Slezského zemského muzea v Opavě a tam odborně restaurovány.

Nakolik významným malířem Josef František Pilz byl a kdy a jak se jeho 

obrazy dostaly na Horní Bečvu?

Malířské dílo J. F. Pilze představují tři kvalitativně odlišná vývojová ob-

dobí. První spadá do 40. – 50. let 18. století. Narodil se v rakouském Retzu 

jako syn zdejšího malíře Jana Kryštofa Pilze, který patřil k méně význam-

ným druhořadým malířům. Otec se s rodinou přestěhoval do Brna, kde 

jako malíř nedosáhl uspokojivého postavení a  rodina žila v  obtížných 

hmotných podmínkách. Josef František byl patrně žákem brněnského 

malíře J. J. Etgense a v r. 1740 se jako hotový malíř usadil v Olomouci, kde 

se stal pomocníkem tehdy nejvýznamnějšího olomouckého malíře Jana 

Kryštofa Handka. Následujícího roku se oženil s Marií Paulínou Pichlero-

vou z měšťanské rodiny, k níž měl malíř Handke velmi blízký vztah. Na-

rodilo se jim deset dětí. Pilzova tvorba v  Olomouci představovala nej-

progresivnější výtvarný názor se zaměřením na benátsky orientovanou 

rokokovou malbu, ale více ho ovlivnilo konzervativní prostředí Olomou-

ce, v jejíž malbě byly slučovány prvky barokního klasicismu a vrcholného 

baroka. Jsou to např. jeho hlavní oltářní obrazy pro farní kostely v Cho-

lině, Bystřici p. H. a pak velký umělecký podíl v podobě obrazů a fresek 

na realizaci uměleckých a  stavebních záměrů holešovického hrabětě 

F. A. Rottala, který významně v Holešově podporoval rezidenci řádu trini-

tářů. Dvě pozoruhodná a kvalitní díla namaloval Pilz i pro trinitáře v Za-

šové: Křest Krista a Sv. Michal de Sanctis. Oba obrazy jsou stále k vidění 

ve farním a  poutním kostele v  Zašové. Vrcholným dílem jeho prvního 

tvůrčího období je rozsáhlá fresková výmalba trinitářského klášterního 

kostela v polském Krakově. V 60. letech a na počátku 70. let, kdy pobýval 

v Kroměříži, než se opět vrátil do Olomouce, Pilz usiloval o stabilizová-

ní vlastního uměleckého výrazu, pozvolna opouštěl typicky rokokovou 

malbu a více přijímal vlivy klasicismu. Maluje např. obrazy pro kostely 

v  Hranicích, Lipníku n. B., křížovou cestu v  Dolní Moravici, rozměrnou 

freskovou výzdobu ve Slatinicích. Ze závěru jeho vrcholné umělecké 

periody pocházejí i  oba hornobečvanské obrazy, které jsou psycholo-

gicky zdařilými charakteristikami a potvrzují tradovaný názor o malířově 

dobré malbě portrétů. Od konce 70. let do počátku 90. let, kdy malo-

val už jen závěsné a oltářní obrazy, kvalita jeho díla výrazně kolísá. Jeho 

malba je poznamenána slučováním různých výtvarných směrů a názorů, 

úbytkem jeho fyzických i tvůrčích sil a odráží se v ní i malířova zastaralá 

orientace a jeho špatné hmotné poměry. Pilzovou smrtí byla ukončena 

závěrečná perioda dlouholetého vývoje olomouckého barokního malíř-

ství, zaujímajícího na Moravě v 17. a 18. století velmi výrazné postavení. 

Pilzovi důležitá role ve formování olomouckého barokního malířství při-

padla hlavně ve 40. a na počátku 50. let jeho rokokovou tvorbou. Celko-

vá úroveň jeho díla nepřesáhla hranice dobré řemeslné malby. Maloval 

nepříliš temperamentním rukopisem s převahou teplých jasných tónů 

vyhraněné barevné palety. Malířem se stal také jeho syn Jan Sarkander 

Pilz (1743–cca 1802). Zřejmě díky malířovým dobrým vztahům s trinitáři 

se jeho syn Alois Pilz (* 19. 10. 1747 † 9. 2. 1819) v r. 1765 stal členem řá-

dové komunity trinitářů v Zašové, r. 1770 byl vysvěcen na kněze a užíval 

řádové jméno páter Alexius od sv. Pavlíny. Po zrušení zašovského klášte-

ra v r. 1783, protože uměl dobře česky i německy, učil v zašovské škole 

místo zestárlého rektora. Někdy kolem 12. května 1796 byl ustanoven 

farářem na Horní Bečvě. Krátce předtím 10. dubna 1796 zemřela v Olo-

mouci malířova manželka. Když se Pilzův syn Alois ujal duchovní správy 

na Horní Bečvě, přivezl s sebou na faru i svého ovdovělého a zestárlého 

otce, aby s ním společně bydlel. Tehdy byly na Horní Bečvu dopraveny 

zmíněné obrazy: obraz Sv. Anna se sv. Jáchymem a Pannou Marií z roku 

1768 a jeho protějšek z roku 1772 Sv. Alžběta se sv. Zachariášem a sv. Ja-

nem Křtitelem. Oba jsou dokladem malířova zájmu o malbu poloposta-

vy. Druhý obraz, kompozičně podobný prvnímu, je dějově expresivnější 

a má čtyři prostorové plány. V prvním je umístěn atribut sv. Jana Křtitele, 

beránek s křížem, sloužící k zvýšení prostorového dojmu. Intimně ladě-

ný výjev uzavírá v pozadí fi gura píšícího oněmělého Janova otce, velek-

něze Zachariáše. Oba obrazy společně s dnes již neexistujícími obrazy 

Ecce homo a Ukřižování Krista tvořily soubor čtyř Pilzových obrazů, který 

dne 26. května 1796 farář Alois Pilz daroval hornobečvanskému farnímu 

kostelu. Až do uvedeného data byla zmiňovaná díla patrně malířovým 

osobním majetkem.

Celý soubor obrazů byl součástí původního vybavení kostela. Zůstává 

nezodpovězenou otázkou, kdy byly Pilzovy obrazy jako poškozené a ne-

vyhovující z interiéru kostela odstraněny. Při opravě a přestavbě kostela 

v r. 1947? Najde se ještě pamětník těchto obrazů?

Malíř Josef. F. Pilz prožil na Horní Bečvě zbytek svého života. Zemřel 

na faře. Byl zaopatřen a 20. září 1797 také pohřben svým synem Aloisem 

Pilzem. Jako příčinu jeho smrti zapsal kaplan v matrice „ein innerlichen 

Brand“ (vnitřní oheň). Farář Alois Pilz byl v říjnu 1813 přeložen z Horní Beč-

vy na faru v Kozlovicích, kde za pět let zemřel.

 Karel J. Malina
Prameny: MLČÁK, Leoš: Objev dvou obrazů Josefa Františka Pilze.

Sborník památkové péče v Severomoravském kraji. 4. Ostrava 1979, s. 252n;
MLČÁK, Leoš: Malířské dílo Josefa Františka Pilze (1711-1797).

Tamtéž. 5. Ostrava 1982, s. 62-106.

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Moravský rokokový malíř Josef František Pilz (1711–1797) 

zemřel a byl pohřben na Horní Bečvě

Josef František Pilz, Sv. Alžběta s rodinou, 1772.

Foto: Sbírka Slezského zemského muzea.
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Jak sa strýc Jožka zbavíl čerta

POHÁDKA Z VALAŠSKÝCH KOTÁRŮ

Strýc Jožka z horního konca byl široko daleko známý, jako veliký ne-

spokojenec. Na moju dušu, ten obrblal snaď celý svět. Na hromoch stá-

val, na hromoch lehál a při každej práci si ponadával, nic mu nebylo dosť 

dobré. Taký to byl pazúr.

Tak třebas jak vykopával zemňáky. Zemňáků si Valach váží, však vám 

pravím, kdyby ne zemňákú a zelá, člověk by sa tu najedl edem všelijaké 

planiny!

Ale strýc Joža? Pro každý zemňák měl hnedkaj jméno, žádný sa mu 

nelíbil. Když byl veliký, aby to člověk najmeněj púl hodiny škrábal! Když 

byl drobný, tož také blechy, abys to bral do huby po hrsťách! Rohlíček byl 

pro něho moc tvrdavý, šak to ani neuvaříš! Měkký je zasej papla, rozvaří 

sa! Žlutý, tož ten je dobrý tak akorát pro pány! A janek? Och tak pro pra-

sata. Jak pravím mohl byť ten zemňák jaký chcél, temu starému pazúrovi 

žádný neštimoval. Taká to byla povaha!

Raz sa strýc dal orať úhor pod skalú. Bylo sucho, úhor byl zaschnutý 

a plný kameňá, špatně sa oralo a on jak měl ve zvyku, edem nepěkně 

terentil.

„Terembijá!!!“ zaklél a pořádně dopálený praštil rádlem. „Toto aby sám 

čert zorál!“

Pravda, edem jak to vypustil z  huby hnedka sa vzpamatoval, ale to 

už bylo pozdě. Vmžiku před ním stálo čertisko a šklebilo sa jak pečený 

česnek. Až si strýc rychlo plivnul třikráť za ňadra, aby sa ho nechytil vřed.

„Dobře strýcu, poorám“ spustil čert. „Než kohút třikráť zazpívá, budeš 

měť úhor zoraný. Ale co ně za to dáš?“

Oj míšku! Co včíl? Strýcovi bylo jasné, že sa z totej patálie edem tak 

lehko nevyvlékne. Sliboval čertovi hory doly, nabízal mu všelico, ale čert, 

že ne, že chce edem jeho dušu a jinač, že nesleví.

Marně sa zkúšal strýc s čertem dohadovať. Nebylo nic na plat.

V tem ale přišél na spásnú myšlenku.

„Tož dobře, dyž jináč nedáš, dušu ti upíšu! Ale ty za to needem že zoráš 

úhor, ale eště henkaj ten bystrý potok, který tu šumí obrátíš proti prúdu! A to 

všecko, než kohút třikráť zakokrhá!“

S ulehčením ukázal čertovi na potok, který tam rýkal z hory, byl velký 

a prudký a tož si byl strýc jistý, že toto čert nemože dokázať, aby voda 

naráz tekla do kopca.

Šak sa čert též notně krútil a ošíval, ale co naplat, dušu potřeboval, tož 

slíbil, že všecko splní.

„Než kohút třikráť zaryrýká!“ jistil sa strýc Jožka.

„Než kohút třikráť zaryrýká!“ přisvědčil čert.

Och, nevesele sa šlo strýcovi domú. Proklínal svoju věčnú nespokoje-

nost, a též to, že sa zlakomil pro kúsek úhoru, který ani zoraný nebude 

měť valný užitek. Ale co už pomohlo! Věděl, že jeho dušičku už si pekel-

ník vydrápiť nenechá.

Tetka ho též doma nepochválila. Vyčinila mu, že to má z teho věčného 

brblání, ale poradiť též nedovedla.

Večer už dosedal na hory a oni seděli v jizbě, hlavy v dlaňách a do řeči 

jim nebylo.

Zrovna teho večera sa u nich zastavila stará Plandorka. Pravilo sa o ní, 

že rozumí čarám. Jestli to byla pravda, nebo ne, to vám nepovím, ale co je 

jisté, léčiť neduhy a napravovať uměla. Šak aji strýcovi nejednú pomohla. 

Taková byla stará Plandorka, věru uměla věc, než edem hrách vařiť!

Tož jak teho večera přišla, dala pozdravení, ale ti dva jí málem ani ne-

odpověděli. Plandorka sa ptá, co že sa děje? A tak jí tetka honem všecko 

vyložila, co gazda s tým svojím kyvnutím provedl a teď, že sa bojí o jeho 

dušu.

„To je zlé,“ pokyvovala hlavú Plandorka. „Leč, totak to nechať, je eště 

horší!“

A tož přemýšlala, jak gazdovi pomocť a čertovi přitem vybrať mladé, 

kdyby na hnízdě seděl. Edemže to sa lehko řekne, ale horší plní, když ani 

nevíš, kde čert vajco snese…

Naráz Plandorka poskočila jak mladica.

„Gazděno hnedka sem zpátky, ty mně mezitým naber čerpákem trochu 

žinčice!“ Edem to pověděla, už byla venku a cosi ve tmě kutila u kolně. 

Potem sa vrátila, s chutí sa napila žinčice a praví: „Tak a včil ať si pekelník 

třebas hory převrátí!“

A že též převracál! Edem uhodila půlnoc, takový vám od potoka pře-

ukrutný lomoz, jak by celé skály kúlal z  vrchu do doliny. Tak to trvalo 

hodnú chvílu, zatýmco strýc s tetkú v jizbě trnuli. Edem stará Plandorka 

sa nevyděsila. Zas vyběhla ven a rovnú ke kurníku.

A tu, minic toběnic, málo po púlnoci, zazpíval kohút! A eště ráz! A na-

posledy! Ryrýkal si jak nad ránem, rozkřikoval sa na celé kolo a naráz rá-

mus v hoře ustal, jak když utne!

Strýc sa radoval, nebo kohút přecaj nikdy tak v noci neskřeká.

Och ta stará Plandorka! K ní by měl aji samotný čert chodiť pro radu! 

Vymyslela si, že než sa čert dá do díla, najprv kohúta podusí. A tak hned 

z večera ho zaklopila pod necky, aby ho čert nenašel. To sa jí tež podařilo 

a potem už stačilo edem necky odklopiť. Jak kohút ucítil svobodu, začal 

sa naparovať a prozpěvovať si.

A tak zachránila Plandorka zas jedného hospodářa.

Když to strýc všecko viděl a zažil aji terentit zapomněl a snad prvně-

krát na nic nebrblál a byl spokojený. Staré Plandorce z celého srdca po-

děkoval a když odchodila volal na ňu:

„Šak sa tetka kdykoliv stavte na pijáček žinčice, máme ju dobrú“

A stará Plandorka, že ano, že sa zastaví, edem co bude zasej při chuti. 

 |TB|
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Latrína

STAŘÍČEK POVJEDALI

Gdysi dávno bývalo na Valašsku kolem každej chalupy hromady prá-

ce. Nejdůležitější byl dobytek a  záležitosti kolem zařízení domácností 

byly až druhořadé. Běžně nebyly obýváky, kúpelky, splachovací latríny 

ani ústřední topení.

A tak záchody bývaly převážně jako súčásť chléva, nebo za chlévem, 

většinú dalej od obytných světnic.

Strýc Francek byl špekulant a  tak si takú parádní latrínu postavíl 

za chlévem. Vystrčil ze chléva dvě mostiny, na ně z  kdejakých odkorú 

ztlúkl búdu a  protože to bylo pod střechú z  chléva, ušetřil za pokrytí 

střechy na záchodě. A proto že mu to vychodilo metr a púl nad hnojem, 

tož přistrčil dvě fošně, aby sa tam dalo vylézť.

Ukrutně si libovál, jak sa mu tam dobře sedí a zvlášť v létě, jak byly také 

horúcna a jak byl člověk od práce upocený větřík mu pěkně spodek ofu-

kovál. Raz tak když zložili fúru sena, vydál sa strýc na to jeho oblúbené 

místečko za chlév. V hubě nerozlučnú fajku, pěkně sa posadíl, pobafával, 

rozmýšlal nad životem a srdéčkem vyřezaným ve dvérkách skúmal svoje 

polnosti, co byly v dohledu. Větřík příjemno ovíval a v tém poledním ho-

rúcnu na chvílu zadřímal. Za chvílu, eště v polospánku sa mu cosi zdálo, 

že ucítil aji jakýsi jiný dým než edem z jeho fajky. Probrál sa a mezi prýgli 

pod nohami sa kúřilo. Leknul sa až mu fajka vypadla z huby. Co čert ne-

chcél, žhavý popel z tabáku sa usýpnul do suchej slámy ve hnojišti.

Strýc vyskočil! Prý: „Kuroptve pálené! Anešo hořím!“ Chcél rychlo zesko-

čiť dolú, ale zapomněl že spodňáky a cojšáky měl stáhnuté nad kotníky 

a tož žuchnul rovnú do tej voňavej náruče přírody. Chvilu mu dalo práce 

než vytáh spodky a gatě tam kde majú byť a než sa přebrodíl na suchý 

kraj tetka ho cosi zaslechla a už sa letěla podívať co zasej ten starý ko-

bera chce. Hnedkaj všecko rychlo nechápala ale v rukách měla zrovna 

škopek vody, tož to rychlo gýchla na oheň.

Strýc si musél převlécť spodňáky aj gatě a ty zahnojené vyčváchať na-

jprv v čambárni a až potem donésť na vyprání tetce.

Největší škoda z  celej patálie byla ale ztracená fajka, tu až sa nepo-

dařilo zachrániť. Ale to už tak nekdy bývá, že prúkopníci a  vědátoři 

na Valašsku přinášali výzkumu nových věcí velké oběti.

 Pavel Bártek

Uspávání broučků
V přívětivém prostředí restaurace Valašský šenk na Prostřední Beč-

vě se v pátek 8. října uskutečnil již 17. ročník Uspávání broučků – lam-

piónový průvod. Po 17. hodině se prostory restaurace zcela zaplni-

ly a  nejmenší účastníci akce netrpělivě vyhlíželi překvapení večera. 

Na Bečvy totiž dorazil Klaun na volné noze! Objevil se s výbornou ná-

ladou, mnoha doplňky ke své činnosti a vynikajícím ozvučením, takže 

o zábavu skutečně nebyl nikdo ochuzen. Při svém více než hodino-

vém vystoupení klaun vybízel děti ke spolupráci. Jednoho vystoupení 

se zúčastnil chlapec s náhodně vybraným mužem, který byl zároveň 

jeho tatínkem. Všichni se náramně bavili. Děti si hrály s kruhy, měly 

možnost otáčet najednou s mnoha plastovými talíři na tyči, nechybě-

ly zvukové efekty, kdy děti mluvily do mikrofonu a pan klaun čaroval 

s jejich hlasem. Závěrem vytvářel klaun obrovské bubliny, do kterých 

se vešli i dva účastníci najednou. Dětem byly odměnou nafouknuté 

balónky různých tvarů a barev a pro pana klauna bouřlivý potlesk ne-

jen dětí, ale i dospěláků. Na konci vystoupení rozdávaly organizátorky 

všem dětem záložky do knížek, a tak si každý malý účastník opět od-

nesl malou pozornost pro památku na tento den. Po setmění se celé 

osazenstvo odhodlalo k tradičnímu výstupu na nedaleký kopec. Cestu 

na něj všem ukázal obrovský méďa Robin. Nedávno zapadlé sluníč-

ko po sobě zanechalo drobnou stopu v podobě tenké barevné linky 

na horizontu a z kopce Čičína se všem naskytl panoramatický pohled 

na pouličním osvětlením zalitou Prostřední Bečvu. Překvapení v po-

době vypouštění balónků štěstí zaujalo každého účastníka. S potěše-

ním mohu napsat, že se zážehu balónků ochotně ujali všichni oslovení 

rodičové i prarodičové a pomohli nám tak vypustit přibližně 20 svě-

týlek, které postupně mizely v atmosféře. Odměnou nám všem byla 

rozzářená očka dětí. Jsme rády, že se v ponurém pátečním odpoledni 

sešly děti spolu s rodiči ze širokého okolí. Poděkování náleží SVČ Rož-

nov pod Radhoštěm, společnosti Nero Trade spol. s r. o., trpělivému 

personálu restaurace Valašský šenk a mým kolegyňkám, které i přes-

to, že jim dávno odrostli vlastní potomci, pro které kdysi před 17. lety 

začaly organizovat tyto akce, neopustilo nadšení, a pokračují v tradici 

pořádání událostí pro nejmenší občánky Horní a  Prostřední Bečvy. 

Zachováme-li si dosavadní elán a nadšení pro dobrou věc, rády Vás 

uvidíme na tradičním dětském karnevalu. HVav

UDÁLO SE …
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DV pátek 21. října uspořádal výbor ZO ČZS 

Horní Bečva jednodenní kulturně poznáva-

cí zájezd do Olomouce a okolí. Autobus nám 

poskytla Cestovní kancelář Valaška. Dopoled-

ne jsme navštívili Svatý Kopeček u  Olomou-

ce, prohlédli si překrásnou barokní baziliku 

Navštívení Panny Marie, kterou nás provedl 

mladý student historie a teologie. Po točitých 

schodech jsme vystoupali až do věže baziliky 

a  z  ochozu kopule jsme obdivovali stavební 

dovednosti našich předků. Zúčastnili jsme se 

i dopolední mše svaté.

Odpoledne jsme navštívili podzimní etapu 

výstavy Flora Olomouc 2016. Prohlédli jsme si 

jednotlivé pavilony, něco nakoupili, občerst-

vili se. Výstava rozšířila naše odborné znalosti 

o zahradnictví a zahrádkářství, ukázala špičko-

vé výsledky našich pěstitelů, převážně členů 

Zelinářské unie Čech a  Moravy a  Ovocnářské 

unie ČR. Pěstitelská problematika byla dopl-

něna gastronomií, kulinářstvím s  ochutnáv-

kami, včelařskými produkty, výstavkou hub 

s  mykologickou poradnou, prodejem rostlin, 

výpěstků, semen a zahrádkářských pomůcek. 

V  17 hodin jsme opustili Olomouc a  plni do-

jmů se vraceli domů. Bohužel i přes dlouhodo-

bou propagaci této akce, zůstala v  autobuse 

neobsazená místa, za výbor ZO ČZS Horní Beč-

va se zájezdu zúčastnily pouze 3 jeho členky. 

Poděkování patří také členkám výboru Klubu 

důchodců Horní Bečva, které provedly fotodo-

kumentaci a  zveřejnění informace o  zájezdu 

v  regionálním tisku. Zájezd se určitě vydařil 

a budeme se těšit na další akce ZO ČZS a KD 

Horní Bečva.

Výbor ZO ČZS Horní Bečva a všichni účastní-

ci zájezdu do Olomouce na Floru a prohlídku 

barokní baziliky Navštívení Panny Marie na 

Svatém Kopečku, děkují fi rmě Vakuum servis, 

jmenovitě panu ing. Jiřímu Kubáňovi, rodákovi 

z Horní Bečvy a členu místního zahrádkářské-

ho spolku, za fi nanční podporu celé akce.

 Marie Němcová 

Dne 29. září se 3 členové Klubu důchodců Horní Bečva zúčastnili závě-

rečné konference k projektu Zlínského kraje „Násilí očima seniorů“ v pro-

storách Velkého sálu Hotelu Moskva ve Zlíně. Patronkou akce byla členka 

rady Zlínského kraje pro oblast sociální Taťána Valentová Nersesjan, kte-

rá seminář zahájila. Realizátorem projektu je Zlínský kraj ve spolupráci 

s Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje. Jaromír Tkadleček – ředi-

tel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje hovořil o fyzickém i psy-

chickém násilí (Násilí bylo, je a bude). Koordinátorka prevence oddělení 

tisku Krajského ředitelství policie Zl.kraje Jitka Lysáčková shrnula infor-

mace k násilí páchanému na seniorech. Libor Netopil nás seznámil s lin-

kami tísňového volání a jejich využití. O domácím násilí v našem kraji ho-

vořila Jarmila Hasoňová z Centra poradenství pro rodinné a partnerské 

vztahy. Velmi zajímavá byla přednáška doktora Pavla Konečného o pro-

blematice násilí na seniorech z pohledu psychiatra. Konference byla pro 

seniory velmi užitečná, některé myšlenky budou Jana Pospíšilová, Marie 

Němcová a Josef Hatlapatka tlumočit členům našeho Klubu důchodců.

O týden později 5. října jsme zavítali do Luhačovic do Domu kultury 

Elektra, kde proběhlo slavnostní předávání ocenění v  rámci vyhlášení 

ankety Zlínského kraje „Senioři sobě i jiným“. Plný sál domu kultury přiví-

tal moderátor Ondřej Carda, který nás provázel celým programem, jehož 

hlavní náplní bylo oceňování aktivních seniorů. Úvodní slovo opět pro-

nesla Taťána Valentová Nersesjan. Ta zdůraznila, že kraj si nesmírně váží 

práce seniorů. Komise obdržela téměř 100 návrhů na ocenění.

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva navrhl na ocenění Janu Pospíši-

lovou, která je předsedkyní našeho KD od roku 2008. Za jejího vedení 

se zdvojnásobila členská základna – dnes čítá 80 členů. Program našeho 

KD se velmi zlepšil po stránce sportovní, kulturní i společenské. Do čin-

nosti zapojuje všechny členy výboru, kteří si práci rozdělují a jako celek 

dosahujeme pozitivních úspěchů. Náš klub patří její zásluhou k nejaktiv-

nějším spolkům v obci. Jana Pospíšilová obdržela ocenění – pamětní list, 

dárkový koš a plaketu. Myslíme, že si vyznamenání za svou práci plně 

zaslouží. Celkem bylo oceněno 68 seniorů. Celý program středečního 

dopoledne zpestřila svými zpěvy skupina Ladies Budu z Domova pro se-

niory Buchlovice. Všem přítomným seniorům se program líbil, s Taťánou 

Valentovou Nersesjan se na památku vyfotili. U všech převládal názor: Je 

dobře, že se ve Zlínském kraji na seniory nezapomíná.

Členky Klubu důchodců Horní Bečva Jana Pospíšilová, Marta Svobo-

dová a Marie Němcová děkují Josefu Hatlapatkovi, našemu řidiči, který 

nás velmi ochotně a bezpečně na obě akce vezl a spolu s námi se jich 

zúčastnil.

11. října se 9 členek Klubu důchodců Horní Bečva zúčastnilo Dnů zdra-

vého pohybu v Hutisku-Solanci. Byla to společná akce seniorů z Rožnova 

p/R. s důchodci z Horní Bečvy, z Hutiska-Solance a účastnila se i Zdravot-

ní škola Vsetín. Byl to den zaměřený na tělesnou kondici v seniorském 

věku a poskytování první pomoci při úrazech a náhlé mozkové příhodě. 

Součástí akce byla i turistická vycházka do Zákopčí. Na hřišti u školy pro-

bíhaly sportovní aktivity – chůze Nordic walking, hod granátem, střelba 

ze vzduchovky a z luku, šipky, jízda na koloběžce, účastníci si vyzkouše-

li i stolní tenis. Před nebo v průběhu sportování bylo možno si nechat 

změřit krevní tlak a BMI=index tělesné hmotnosti. Byly zde i ukázky re-

suscitace a srdeční masáže, poskytování první pomoci při poranění kostí 

a kloubů, fi xace zlomenin. V poledne měli účastníci oběd v  jídelně ZŠ, 

hrála zde i cimbálovka. I přes nepříznivé počasí se akce určitě vydařila 

a společně se budeme těšit na další setkání. Marie Němcová

Co nového v klubu důchodců

Vydařil se zájezd do Olomouce a okolí?



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 14 /   listopad 2016

POZVÁNKY INZERCE

Prodám montované, přenosné, dřevěné lešení 
i s podlahou (dva kusy). Výška 10 metrů.

Více informací na adrese Horní Bečva 932, 756 57

Srdečně Vás zveme na přednášku Mudr. Jiřiny Kováčové
o přírodních produktech 

a doplňkové léčbě nejrůznějších onemocnění.
Paní doktorka zde představí konkrétní případy, 

seznámí vás s produkty, se kterými má vynikající výsledky ve své praxi 
a zodpoví vaše nejrůznější dotazy.

Čtvrtek 10. listopadu od 17.00 hod. v místní knihovně Horní Bečva

Srdečně Vás zveme na 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
v podobě SCÉNICKÉHO ČTENÍ 
KNIHY TOMÁŠE POLÁČKA „STOP“
HRAJÍ: LUKÁŠ HEJLÍK (znáte z Ordinace v Růžové zahradě), 
ALAN NOVOTNÝ, spoluúčinkuje TOMÁŠ POLÁČEK.
Po představení prodej knihy STOP + Autogramiáda.

Vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek v knihovně.

Projekt LiStOVáNí - POPRVÉ NA HORNÍ BEČVĚ!
Ptáte se: „Co je to, to LiStOVáNí?“
více informací získáte na www.listovani.cz

Alan 
Novotný

Lukáš Hejlík
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POZVÁNKY

V sobotu 19. listopadu 2016 v 19 hodin 
v Kulturním domě Horní Bečva se koná představení 

Příběh COCO Chanel 
Hra Jiřího Justa o osudových láskách ženy, která se stala legendou. 

Režíruje Jiří Adamec. Hrají Libuše Švormová, Michaela Dolinová, 

Jan Čenský, Filip Sychra. 

Předprodej zahájen v knihovně Horní Bečvy. 

 V pondělí 9. ledna 2017 v 19 hodin 
v Kulturním domě Horní Bečva

 uvítáme Petra Nárožného a Simonu Stašovou ve hře Neila Simona 

Poslední ze žhavých milenců 
Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích 

inspirovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci 

bez rozdílu věku. Je jen otázka, zda životní poznání 

majitele rybí restaurace v Americe je pro starší pány varováním 

nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodružství. 

Předprodej bude zahájen 22. 11. 2016 v knihovně Horní Bečvy. 

Možnost zakoupení vstupenky v dárkovém provedení, 

vhodné jako vánoční dárek! 

Cena vstupného jednotlivých představení je 360 Kč. 

Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249. Rezervace platí 2 dny. 

Na obě představení srdečně zve 

TJ Sokol Kněhyně za podpory Obce Horní Bečva 

Zveme Vás na Hornobečvanské
ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 
STROMU

Zveme Vás na Hornobečvanské
ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 
STROMU

v sobotu 3. prosince 2016
od 14.00 hod. prodej občerstvení a vánočního zboží

od 15.00 hod. bohatý kulturní program 

Prosíme návštěvníky, aby si sebou do tašek, kabelek 

a jiných zavazadel přibalili ZVONEČEK ☺
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Vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Horní Bečva“

POZVÁNKY

1. místo: Miroslava Španihelová 2. místo: Jaroslav Bílek 3. místo: Dana Křenková

Máme za sebou první ročník, této rozkvetlé soutěže a Vás jistě zajímá, 

jak to všechno dopadlo.

Do letošního premiérového ročníku se přihlásilo pět soutěžících. Hod-

notící komise pak z fotografi í zahrad vybrala tři oceněná místa.

Na třetím místě se umístila paní Dana Křenková, která byla odměně-

na částkou 1000,– Kč. Jako druhý v pořadí se umístil pan Jaroslav Bílek, 

a jako jediný zástupce mužského pokolení vyhrál částku 2000,– Kč. A ko-

nečně na prvním místě se umístila se svou rozkvetlou zahradou paní 

Miroslava Španihelová, která si za své úsilí a péči o nádherné květy od-

nesla částku 3000,– Kč. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho pěstitel-

ských úspěchů.

Všem pěti zúčastněným soutěžícím moc děkujeme.

Už nyní se budeme těšit na příští ročník a doufáme, že v dalších letech 

bude soutěžních fotografi í přibývat. Ať nám Horní Bečva jen vzkvétá.


