Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
/ www.hornibecva.cz/zpravodaj /

SOBOTA 19. LISTOPADU OD 19.00 HOD. – KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA
Osoby a obsazení
Michaela Dolinová – mladá Coco Chanel / Libuše Švormová – vzpomínající Coco Chanel
Jan Čenský – Etienn, Artur, Dimitrij, Westminster, von Dinklage
Lumír Olšovský – novinář Frank
Hudba – Václav Kopta / Kostýmy – Zita Miklošová / Scéna – Miloš Ditrich

/ cena: 3,- Kč /

Předprodej vstupenek od 17. 10. 2016 v knihovně Horní Bečva. Cena 360,- Kč.
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NA SLOVÍČKO
době je i rys, který se u nás poměrně hojně vyskytuje. Dle CHKO je v Beskydech minimálně 13 rysů (u těchto kusů jsou doložitelné stopy, DNA a individuální znaky) a odborníci připouští, že rys je schopen strhnout jeden kus
srnčí zvěře za týden. U nás na Bečvě byli rysy prokazatelně v Kobylské a na
Kudlačeně. Rozdíl ve stržení zvěře velkým psem a rysem je však velmi těžké
rozeznat, dá se to prakticky jen podle stop, jinak je způsob stržení totožný.

Jaká zvěř se u nás vyskytuje a co, nebo kdo jí škodí?
Na Horní Bečvě se vyskytuje především srnčí zvěř, bývaly doby, kdy bylo i dostatečné množství zajíců, já si pamatuji i koroptvičky. Nebylo však tolik lišek,
kun a zejména volně pobíhajících psů, kteří nám přidělávají nemalé starosti.
Dříve měli sice lidé pejska u každé chalupy, ale to byli takoví oříšci, kteří nenapáchali téměř žádné škody. Dnes se chovají daleko větší plemena. Já osobně proti tomu nic nemám, ostatně my sami máme s manželkou velkého psa,
ale ten pes by měl být zajištěný a nemělo by se stát, že bude volně pobíhat
nejen po lese, ale i v obci atd.

Někdy můžeme slyšet názor, že zvěř je u nás přemnožená.
Je to pravda?

Jeden z podzimních rozhovorů mi věnoval předseda mysliveckého spolku
Hubert Horní Bečva pan Ondřej Červený. Jak sám prozradil, je rodilý hornobečvan, ale asi dvacet let bydlel s rodinou na Vsetíně, kde sloužil na kriminální
službě u policie. Celkem u policie strávil asi třicet sedm let. Nyní si pan Červený
užívá důchodu s rodinou a opět si dovolím citovat jeho slova, kdy říká: „Jsem
spokojený důchodce“.
Myslivcem se stal již v roce 1985, absolvoval potřebné zkoušky a nejprve
jako řádový myslivec, se staral o zvěř. Později se stal místopředsedou spolku
a v této funkci setrval asi 15 let. Od roku 2008 je pak jeho předsedou.
Přiblížíte čtenářům nejprve něco málo z historie myslivosti
na Horní Bečvě?
Historie myslivosti na Horní Bečvě sahá do přelomu 19. a 20. století. Existují písemné dokumenty, že v roce 1896 Obec pronajímala honební pozemky
panu Kretkovi z Kršle. Dalšími dokumenty jsou pak smlouvy z roku 1906.
Za socialismu jsme byli celkem velké sdružení, byli jsme spojeni s Prostřední Bečvou a měli jsme asi 40 členů. Po převratu potom došlo k rozpadu
spolku a na Horní Bečvě vznikají dvě myslivecká sdružení. Přibližně v roce
1991 jsme se spojili v jedno myslivecké sdružení hlavně kvůli nedostatečné
ploše honitby. Vytvořili jsme tak nové, dostačující území honitby, což nás sice
stálo hromadu práce, ale ta se jistě vyplatila. V letech 2006 až 2008 dochází
k personálním změnám ve sdružení, výbor začal pracovat v novém složení,
kdy jsem byl zvolen předsedou sdružení, místopředsedou se stal pan Josef
Blinka a hospodářem byl zvolen pan Vojkůvka z Dolní Bečvy. Přibližně od
stejného roku jsme začali rekonstruovat chatu v mysliveckém areálu, kterou
zvelebujeme dodnes. Toto nás všechny stálo hodně sil a finančních prostředků.

Když se řekne myslivost, co vše tento pojem obnáší?
Našim hlavním posláním je péče o zvěř, zejména v zimních měsících, chov
zvěře a její ochrana před veškerými negativními vlivy. S tím souvisí i plánování počtu zvěře v lesích a její odstřel.
Chovem zvěře se myslí, že máme stanoveny počty, kolik kusů zvěře bychom měli mít a od toho se odvíjí předepsaný odstřel. Například srnčí zvěře bychom měli mít asi 80 kusů a v současné době jsme o něco málo výš.
Se zmiňovaným odstřelem souvisí především další poslání myslivosti a tím
je udržovat zvěř především silnou a zdravou. Dále se pak loví podle věkových tříd zvěře. U nás máme plán lovu 14 kusů srnců, 14 kusů srn a 7 kusů
srnčat. Vzhledem k tomu, že v současné době pociťujeme úbytek zvěře,
omezujeme odlov srn a srnčat. K neplánovanému úbytku zvěře dochází především sražením motorovými vozidly cca 9 kusů ročně, druhým faktorem
je zima, kdy každé toto období uhyne 9 – 12 kusů zvěře. Pamatuji si jeden
rok, kdy nám důsledkem extrémně tuhé zimy uhynulo 29 kusů srnčí zvěře.
Dalším častým faktorem jsou volně pobíhající psi, kteří nám běžně strhnou
6 – 10 kusů zvěře. Tady bych rád uvedl, že v zimě při velkém množství sněhu
se nemusí zákonitě jednat o velké plemeno psa, srnu dokáže strhnout i malý
jezevčík (nebo jiný pes menšího vzrůstu). A posledním faktorem v poslední

Zvěř není přemnožená, jen se stahuje z kopců stále blíže k lidskému obydlí. Jednak se bojí šelem, např. zmíněného rysa a jednak jsou na vině i neobdělávané a neudržované louky. Srnec trávu nespásá, třeba jako jelen, srnec si
vybírá, co se mu z té trávy líbí. Když je louka dlouhodobě neudržovaná, pro
srnce tam v podstatě není nic zajímavého k potravě. Proto se pak stává, že se
čím dál více stahují k zahrádkám a tam už si vybírají to, co jim chutná. Má rád
pupeny a řadí se do zvěře tzv. okusovačů. Srncům i my předkládáme dobře
usušenou mladou otavu, plnou vojtěšky.
Někteří lidé si pak stěžují, že jim do zahrad chodí zvěř a že jim ničí vypěstované rostliny. Ti lidé by si ale přece měli svůj majetek, tedy i zahradu
zabezpečit před vniknutím zvěře sami.

Blíží se nám zimní období. Co vše to pro vás myslivce znamená?
K hlavním přípravám na zimu patří především vychystání kvalitní potravy
pro zvěř. Nakupujeme vhodné krmivo, které si každý myslivec musí přichystat právě pro svou oblast.
Lidé si někdy myslí, že jakmile donesou v zimě do krmelce jakékoliv seno,
nebo třeba usušené rohlíky, tak srnečkám nějak pomůžou, není to bohužel
pravda. Tady bych si tedy dovolil pár rad. Když chcete donést do krmelců
kvalitní potravu, můžete tam dát např. trochu sušeného chleba, kvalitní mladé seno, ze zeleniny jen mrkev a z ovoce pouze jablka.

Jak se snažíte zaujmout mládež, možná i děti, aby tíhly k myslivosti?
Myslivci mají samozřejmě zájem o to, aby tento koníček, možná poslání
měl stále příznivce a pokračovatele. Snažíme se tedy oslovovat různě ať už
nejmenší děti z mateřinky, tak i starší děti ze školy, ale i mládež. Pořádáme
pro ně nejrůznější besedy a přednášky, na kterých se mohou nejen dozvědět plno zajímavých informací o zvěři, ale i o našem „řemesle“. Tato naše činnost byla podpořena i grantem od ČEZU, kdy jsme uspěli s našim projektem
„S dětmi lesu blíž“.
Co se týká mladých zájemců o myslivost, do spolku může vstoupit každý, kdo dovršil věk 15 let. Samotné myslivecké zkoušky a zbrojní průkaz pak
může absolvovat až dovršením 18 let. Poté může být přijat do konkrétního
spolku. Tato cesta je však řekl bych zdlouhavější a případný kandidát musí
prokázat vytrvalost a především jakousi lásku k přírodě.

K myslivosti patří i kulturní a zábavné akce. Jaké pořádáte?
Myslivci z Horní Bečvy se účastní nyní už pravidelně výstavy myslivosti
a zemědělství v Brně, kde jsme zorganizovali celý zájezd na zmíněnou přehlídku. Dále jsou to akce regionálního charakteru, např. v Rožnově pod Radhoštěm a jiné.
My sami pak pořádáme různé akce zábavného charakteru, např. občerstvení
v sobotu před poutí a myslivecký výlet s hudbou a tombolu. Jinak celý náš
areál je hojně využíván na nejrůznější oslavy našimi členy, některými sdruženími atd.

Kolik času vám myslivecký spolek spolkne?
Tak upřímně veškerý volný čas ☺
U ostatních členů je to různé, záleží také na vykonávané funkci. Ti z nás,
kteří mají funkci, pro ně to pak znamená větší časovou zátěž, hlavně kvůli
|TB|
administrativě.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Dej každému dni příležitost,
aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“
Mark Twain

Blahopřání
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Anežka Vaňková
Božena Proroková
Josef Mužný
Božena Fárková
Jan Změlík

Dne 28. října 2016 oslaví smaragdovou svatbu - padesát pět let
společného života naši rodiče

a manželé Miroslav a Františka Fárkovi.

Dne 24. 09. 2016 slavili zlatou svatbu
také manželé Alois a Růžena Slížkovi.

Marta a František Říhovi
Výročí dneska máte, ať si ho užíváte,
na cestu plnou kvítí, sluníčko ať Vám svítí.
Gratulují děti s rodinami.

Všem říjnovým oslavencům i smaragdovému
manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky,
štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Manželské páry oslavily v září
zlatou svatbu i smaragdovou svatbu
Manželský slib po padesáti letech společného života
obnovili dne 17. 09. 2016 a slavili tak zlatou svatbu
dva manželské páry z obce Horní Bečva

Manželský slib po padesátipěti letech společného života
obnovili a slavili smaragdovou svatbu
dne 23. 09. 2016
manželé Bedřich a Ludmila Kretkovi
a dne 30. 09. 2016
manželé Antonín a Františka Vašutovi.
Oslavenci se za přítomnosti starosty obce a matrikářky
podepsali do pamětní knihy obce.

Všem zlatým a smaragdovým manželským párům
děkujeme za pozvání
a přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost,
rodinnou pohodu
a ještě hodně společně prožitých let
v kruhu svých nejbližších.
manželé Josef a Jindřiška Křenkovi
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Vzpomínky

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA – ŘÍJEN 2016
Motto:

„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí.
Raději moudře využijte přítomnosti, to je správná cesta.“
Henry Wadsworth Longfellow

1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 nás velice nečekaně a náhle opustil
pan Vladimír Ondruch,
bývalý člen zastupitelstva a rady obce.
Byla to šokující, zdrcující a nesmírně bolestná zpráva,
která nás všechny zarmoutila a naplnila hlubokým smutkem.
Byl bezesporu osobnost
- bude nám chybět a nemusíme proto ani zdůrazňovat,
jaká je to pro nás všechny nesmírná ztráta.
Vláďa Ondruch byl duchovním otcem - zakladatelem
a následně i správcem webových stránek obce Horní Bečva,
věnoval jim spoustu času a energie.
Obrovský byl jeho přínos pro rozvoj turistického ruchu
a propagace naší obce. Horní Bečva stejně jako Lysá hora
byly jeho vášní a vždy se snažil tyto místa povznést
a ukázat je světu v tom nejlepším světle.
Bude nyní těžké navázat na práci, kterou Vláďa Ondruch s láskou
a zanícením odvedl pro naši obec. Opustil nás kamarád, kolega,
soused a především skvělý člověk, který toho chtěl ještě spoustu dokázat,
který měl ještě spoustu nápadů a plánů.
Bohužel osud mu jeho čas mezi námi již vyměřil.
Čest jeho památce
za Obec Horní Bečva starosta Rudolf Bernát

6.10.
7.10.
8.10.
9.10

10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínky má každý z nás …

22.10.

Dne 13. října 2016
vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí

23.10.

pana Jaroslava Fojtáška
a dne 10. října 2016
deváté výročí úmrtí jeho bratra
pana Josefa Fojtáška
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

Čas plyne a nevrátí co vzal,
v našich srdcích však žije dál.

Dne 8. srpna 2016 uplynuly tři roky,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek, manžel a dědeček
pan Jaroslav Vavřín

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.

Dne 20. října by oslavil 75. narozeniny.

5.11.

S láskou vzpomínají, manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

6.11.

7.30 za zemřelé Ludmilu a Josefa Kantorovy, tři syny,
tři dcery a zetě Vladimíra
10.00 za zemřelé Josefa a Jindřišku Zetochovy, syny Jaroslava
a Josefa, vnučku Janu a celou zemřelou rodinu
7.30 na úmysl dárce
7.30 na dobrý úmysl
7.30 za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny,
dceru Zdeňku a dvě snachy
7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa
7.30 na dobrý úmysl
7.30 za zemřelého Josefa Bártka, manželku, tři zetě
a duše v očistci
10.00 za zemřelé Františka a Drahomíru Pařenicovy,
rodiče Ondřeje a Jaroslavu Vojkůvkovy,
Jana a Anastázii Pařenicovy a duše v očistci
7.30 za duše v očistci
7.30 za zemřelou rodinu
7.30 na dobrý úmysl
7.30 za zemřelého Jaroslava Fojtáška, bratra Josefa
a zemřelé rodiče Rudolfa a Miladu Minarčíkovy
7.30 na úmysl dárce
7.30 za zemřelou Lenku Bilovou, švagra Jaroslava
a rodiče z obou stran
10.00 za zemřelého Miroslava Janíčka, otce, syna, zetě
a celou rodinu
7.30 za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců,
Janu Závorkovou, syna Josefa, rodiče a duše v očistci
7.30 za zemřelého Karla Solanského, bratra Metoděje,
rodiče a duše v očistci
7.30 za zemřelého Ludvíka Vetyšku k nedožitým
osmdesátinám a celou jeho živou a zemřelou rodinu
7.30 za zemřelé Josefa a Ludmilu Malinovy, rodiče,
sourozence, syna, snachu, zetě a tři vnuky
7.30 za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran
a duše v očistci
7.30 za zemřelé Rudolfa a Amálii Trebulovy, rodiče
z obou stran a celou rodinu
10.00 za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě,
snachu a živou rodinu
7.30 za zemřelé Arnošta a Anežku Kubáňovy
a Barboru Bordovskou
7.30 na dobrý úmysl
7.30 za zemřelou rodinu
7.30 na úmysl dárce
7.30 za zemřelé Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy
7.30 za zemřelou Františku Vaníčkovou, manžela Ludvíka
a zemřelou rodinu
10.00 za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy,
rodiče z obou stran, sourozence a celou zemřelou rodinu
7.30 za zemřelé Jindřišku a Josefa Blinkovy
a Ladislava Kozubíka
8.00 za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu
7.30 za zemřelého Karla Ondrucha, bratra Jaromíra a otce
7.30 za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran
a duše v očistci
7.30 za zemřelého Jaromíra Machálka, rodiče z obou stran,
staříčky Vaníčkovy a Bártkovy a duše v očistci
7.30 za zemřelé rodiče Machálkovy, šest dětí
a rodiče Bártkovy
10.00 za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy,
živou a zemřelou rodinu a všechny věrné zemřelé
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech
na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby
do zastupitelstev krajů nekonají.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náležído územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na
území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací
lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále
případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic
nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však
nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně
odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako úřední
obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby
do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

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

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice
Interval svozu 1x 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: 27. 10. 2016
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Císař Josef II. na Horní Bečvě v r. 1780.
Při cestě do Ruska přenocoval na fojtství z neděle 30. dubna na pondělí 1. května 1780.

Josef II. (1741-1790) zůstává v obecném povědomí nejznámějším panovnickým představitelem evropského osvícenství (převratné hnutí ve
vývoji evropského myšlení, založené na racionalismu, logice a humanismu.), který jako jediný panovník objevil, že duchovní svobodu a stavovskou rovnost musejí doplňovat sociální jistoty. Když byl v r. 1764 zvolen
římským králem a r. 1765 následoval otce v postavení císaře svaté říše
římské, jeho matka Marie Terezie ho jmenovala spoluvladařem nade
všemi dědičnými zeměmi. S matkou se ovšem dostával do konfliktů
kvůli svým osvícenským idejím, radikálním názorům a snaze reformovat. Od smrti Marie Terezie v listopadu 1780 se na deset let ujal samostatné vlády. V té době prosadil své hlavní reformy, z nichž nejdůležitější
byly v r. 1781 zrušení cenzury, toleranční patent a zrušení nevolnictví.
Díky centralizačním a církevním josefinským reformám se i současníci
na Horní Bečvě dočkali zřízení vlastní duchovní správy a stavby farního
kostela a při něm budovy fary a školy. Dodnes se v naší farnosti slaví tzv.
císařské hody (slavnost posvěcení chrámu, v Čechách zvaná posvícení),
které Josef II. úředním příkazem soustředil na druhou říjnovou neděli,
aby lidé ušetřili a neopíjeli se, protože předtím se hody ve farnostech
konaly různě týden co týden od podzimu do vánoc.
Josef II. byl člověkem obrovské vůle a pracovitosti. Chtěl mnohé
stihnout, byl sám vůči sobě velice přísný, neváhal vzdát se pohodlí, rád
a hodně cestoval po korunních državách často v utajení, aby sám na
vlastní oči poznával realitu života v monarchii. Navštěvoval obydlí prostých lidí, spokojoval se s nejskromnějšími noclehy, občas vlastníma rukama vyzkoušel nějakou práci a lidi šokoval tím, že je nakonec obdarovával zlatým dukátem se svou podobiznou. Jako první Habsburk uměl
docela dobře česky a protože se snažil o skutečné zlepšení postavení
poddaných, těšil se v českých zemích obzvláštní oblibě. Hrdě ho nazývali „selským císařem“. O Josefu II. vzniklo mnoho legend, básní i písní
a v jeho době neobyčejně vzrostl výskyt jména Josef. Žádný habsburský
panovník už nikdy nezískal takový obdiv a uznání u venkovského lidu,
jako právě on. Území Moravy procestoval celkem dvanáctkrát.

Ráno 26. dubna 1780 vyjel císař s šesti koňmi z Vídně. Cílem jeho cesty
bylo dohodnuté setkání s ruskou carevnou Kateřinou II. v červnu v běloruském Mogilevu. Jeho kolona vozů ovšem zpočátku jela odděleně různými směry, aby nebylo zřejmé, kam přesně císař směřuje kvůli utajení
jednání o spojenectví s Ruskem proti Prusku. Všude bylo třeba objednat
výměnu 18 tažných koní. Už dva dny předtím se čtyřmi koňmi vyjela pojízdná kuchyně do Holíče a zbylý doprovod 24 koní s kanceláří, šatnou
a druhou pojízdnou kuchyní včetně vozu s výzbrojí směřoval zase přes
Brno a Olomouc k Valašskému Meziříčí. Sám císař si určil náročnou trasu v horních Uhrách přes Holíč a Trenčín na Moravu do Brumova a přes
Vsetín do Meziříčí. Odtud na Horní Bečvu a zpět do Uher ke strategicky
významnému valu u Jablunkovského průsmyku na hranici s rakouským
Slezskem. Cestou do Ruska chtěl osobně poznat odlehlé oblasti a možnosti spojení z horních Uher, neboť ty byly důležité z vojenského i z obchodního hlediska. Císař denně ujel 100 kilometrů a proseděl dvanáct
hodin ve voze. 28. dubna měl dorazit do Valašského Meziříčí, ale cesta
se zkomplikovala. Vytrvale pršelo a bylo obtížné přejíždět rozvodněná
koryta potoků a řek a dělat objížďky. Císařův konvoj dorazil v devět hodin večer teprve na Vsetín a tam zůstal přes noc. V sobotu 29. dubna
přijeli do Meziříčí. V neděli ráno císař vyslechl mši. On a jeho šest pobočníků (generál Braun, plukovník hlavního štábu Chentner a jeho zástupce Mégh, sekretář Gintner, kapitán Granister a lékař Brambilla) pouze
v sedlech na koních se vydali na další cestu k Rožnovu. Za průvodce jim
byl z vrchnostenského úřednického aparátu přidělen valašský vojvoda
Ondřej Kramoliš z Rožnova, který nejlépe znal všechny cesty v náročném horském terénu. Kramoliš oblečen ve valašském kroji očekával císaře. Když se k němu přiblížil, slezl z koně, poklekl, v levé ruce držel uzdu
svého koně a pravou císaři podával doporučující list od vrchnosti. Když
císař listinu dočetl, Kramoliš si položil ruku na prsa a doložil: „Já jsem vojvoda“. Císař mu pokynul, aby vsedl na koně. Chtěl se zařadit za skupinou
císařových pobočníků, ale císař s tím nesouhlasil a poručil, aby průvodce
jel vedle něho po jeho levici. Vytáhl mapu a hned se zajímal o různá místa v krajině a jména obcí. Byl spokojen, že od vojvody dostával přesné
odpovědi. V Tylovicích se vyptával na místní sedláky. Kramoliš dokládal,
že právě kvůli robotě nemohou řádně obdělávat své grunty a trpí nouzí.
Císař mu oponoval, jak je to možné, když mají dobytek. Odpověď, že
dobytek je hubený a sedlák z něho nemá užitek, jaký by měl mít, ho neuspokojila a měl ji za nepravdivou. V Hážovicích právě z jednoho dvora
hnali krávy do vody, byly zjara vyhublé a chlupaté. Kramoliš se zaradoval, že na ně může císaři poukázat a potvrdit tak svou řeč, které předtím
císař nedůvěřoval. Panovníka také zajímalo, zda odtud chlapi chodí do
Uher na tabák. Kramoliš přisvědčil, že chodí. Císař namítal, že je přece
zadrží a ztrestají. K tomu vojvoda dodal, že když chlapi trest přečkají,
hned zase jdou na tabák, protože jsou to samí chudobní lidé. Na to císař
uvedl, že mají poctivě pracovat, ať předou len, tkají plátno, taková práce
přísluší jejich stavu. Právě za Marie Terezie byla z cechovních omezení
osvobozena domácí tkalcovská výroba, což mnoha rolnickým rodinám
umožnilo získat malý příjem v době, kdy se nepracovalo na polích, a přineslo to prospěch i státní pokladně a snížilo nutnost textilního dovozu
ze zahraničí. Pamětníci vzpomínali mocnáře v jeho prosté lidskosti i po
příjezdu do naší obce: „Na Horní Bečvě u fojta byla pro císaře čistá světnica přichystaná, poněvádž tam měl nocovať. Tak, když císař přijel na Horní
Bečvu, byl do světnice pro něho přichystané uveden. Poněvádž ale tá světnica, (ačkoli docela čistá předce) pro tak vysoce vznešeného mocnáře docela
sprostá byla, pročež není divu, že se ráděj císař šel ven podívat. Když vešel
do síně, právě sletěla slepica z hnízda a křičela, aby hospodyňu pozornou
učinila, že snesla vejce. Ale i císař porozuměl, co ten křik slepice znamená.
Protož poručil fojtovému synkovi, aby šel a přinesl to teplé vejce, které nyní
slepica snesla. Jak to vejce synek císařovi doručil, tak zaň od něho obdržel
dukát, císař ale udělav do vejce nožíkem dírku, vypil jej. Právě v tom časi
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valach púšťal jehňata plekať, které veliký vřesk dělaly. Císař tým vřeskem
přilákán, obrátil pozornost svou na ovce a k nemalému podivení spatřil, že
němý tvor svůj plod zná. Neboť když valach jehňata vypustí, tak ony hned
k starým běží v tom rozdílu nečiníc, jestli matka pravá neb ne, poněvadž
jsou žádostivé potravy. Stará ovca ale každá svůj plod po čichu pozná, když
není její, od něho utíká, a tak mezi jehňaty a ovcami zmatek povstane. Ale
každý rozumný valach hned v tom pořádek udělá, poněvadž on dobře zná
každou matku každého jehněte, protož se přičiní, aby každá ovca své vlastní jehňa plekala. Tomu se císař velice divil, jak to ten valach pozná, an to
zapsané ani čísly poznamenané nemá. Protož císař tomu valachovi dukát
darovál.“
Od návštěvy Josefa II. za fojta Jiřího Maliny (1755-1805) se císařův
dukát předával z generace na generaci fojtových potomků, než z něho
nechali zhotovit dva zlaté prsteny se zeleným očkem. Studánce, z níž
císaři donesli vodu, a on ji s povděkem přijal k osvěžení, se začalo říkat
„Císařská“. Nacházela se pod fojtstvím při cestě naproti mlýnu a ještě ke
konci 19. století býval u ní zavěšený obrázek sv. Josefa. Památná studánka u bývalého fojtství však při rozšiřování silnice v r. 1974 zanikla. Těžko
říci, zda Hornobečvané vůbec tuto návštěvu registrovali a věděli hned,
kdo ve skutečnosti navštívil jejich obec. V Krásně a v Rožnově ho však
shromáždění lidé v čele s duchovními vítali.
Na Horní Bečvě císař sekretáři nadiktoval záznam do cestovního deníku: „…Velmi pohodlná vozová cesta, často se musí přecházet vodou. Bez
toho, že je ale ve strmém místě v horách, lze připravit dva nebo tři ani ne velké mosty a třeba celá trasa bude vozová. Lesní porosty jsou v celém tomto
horstvu velmi mizerné; nadmíru je vypásají kozy a ovce, které jsou u obyvatel jejich nejlepším jídlem. Bydlel jsem u hornobečvanského rychtáře, který
se zdá být velmi zámožným člověkem.“ Tehdy chov ovcí a salašnické hospodaření u nás dosahovalo skutečného vrcholu, zatímco souvislých lesů
v naší krajině vůbec nebylo. Stále větší nedostatek dřeva a jeho rostoucí
ceny vedly i císaře v jeho předpisech upravujících pohřebnictví k tomu,
že nařídil pohřbívat zemřelé nikoliv v dřevěných rakvích, ale nahé
ve lněných pytlích. Každá fara měla mít připravené různé rakve na míru,
které byly opatřeny vyklápěcím dnem, aby po přenesení zemřelého na
hřbitov bylo umožněno otevření rakve v hrobě a její opětovné použití.
Toto nařízení jako šokující projev neúcty k zemřelým vyvolalo natolik
silný odpor, že byl výnos opět brzy zrušen. O cestě k uherské hranici do
Makovského průsmyku císař uvedl, že hora Vysoká byla poměrně strmá
a ještě s velkým množstvím sněhu a že zde bude obtížné dělat cestu pro
častý a dlouho ležící sníh, naopak cesta od Karlovic je mnohem pohodlnější a snadněji se postaví. Na Kysucích farář Finsterwalter z Vysoké zaznamenal, že k nim císař dorazil o půl jedenácté 1. května. Popsal skladbu oběda, k němuž císař na faře zasedl, včetně dalších chodů. A zmiňuje
mezi tím i pečené kořeněné maso prošpikované slaninou z předchozího
dne na Bečvě. Odpoledne císař vstal od stolu a na faře zůstal i na nocleh.
Šel spát v devět hodin a druhého dne ráno v sedm hodin si dal čokoládu, ve tři čtvrtě na osm vysedl na koně a odjeli k Jablunkovským šancím.
Přes Halič Josef II. přicestoval do Mogileva, kde se setkal s Kateřinou II.,
aby jí rozmluvil pakt s Pruskem. Z Mogileva odcestoval přes Moskvu až
k carskému dvoru v Petrohradě, což původně neměl v plánu. Přes pobaltská území, Polsko a Halič, a přes města Ostrava, Opava, Olomouc,
Prostějov, Vyškov a Brno se 20. srpna 1780 vrátil do Vídně. Výsledkem
jeho cesty bylo úspěšné posilnění rakousko-ruského spojenectví, které
přetrvalo hluboko do 19. století. Jako spojenec Kateřiny II. se na sklonku
svého života nechal zatáhnout do nešťastné války s Tureckem. Zažil ještě vypuknutí Francouzské revoluce, ale také reakčních vzpour ve vlastní
říši (Belgie, Uhry). Josef byl posedlý duchem doby, státnické službě se
věnoval do naprostého vyčerpání, ale nakonec se musel smířit se zhroucením svého životního díla. Na smrtelné posteli odvolal téměř všechny
své velké reformy (např. připravené zrušení roboty) a zemřel jako osamělý a zlomený člověk s pocitem, že zanechává říši v chaosu. Habsburská říše se k Josefovým osvícenským plánům a liberální modernizaci
společnosti znovu vrátila až po r. 1848.
Karel J. Malina
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für letztere Provinz. Czernowitz 1895, s. 24-25. SCHREIBER, G.: Habsburkové na cestách.
Melantrich 1997, s. 102-103. VELIČKA, D.: Dejiny farnosti do roku 1918.
In: Vysoká nad Kysucou. Obec Vysoká n. K. 2014, s. 84.

Vypínání elektrické energie
ČEZ Distribuce a.s.
Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí
bude přerušena dodávka elektrické energie pro:

• část obce Horní Bečva (Mšadlý potok)
vše z trafostanice VS_5274 u dálk. spojů

vypínání el. energie dne 21. 10. 2016
od 7:30 do 11:00 hod.
viz orientační mapa vypínání:

• a část obce Horní Bečva (okolí hotelu Kahan)
vše z trafostanice VS_5275 u Hotelu Kahan

vypínání el. energie dne 21.10.2016
od 11:30 do 15:00 hod.
viz orientační mapa vypínání:
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NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

Za osla začarovaný
Za dávných časú sa v Trenčíně konával tarmak. To býval taký podobný
trh jak jarmark, edem sa na něm prodával dobytek.
Jeden hospodář, kdesi z kteréjsi Bečvy tam vedl prodať starého osla.
Před Trenčínem si trochu odpočinúl. Oslovi dal otýpečku sena, sám si zedl
kúsek chleba a lehnul si. Provázek od oslovy ohlávky si přivázal na dlapu,
aby sa obudil, kdyby sa osel pohnul a chtěl mu utécť.
Za chvílu šli kolem hospodářa dva zloději a měli to namířené tež do Trenčína, že neco lacného kúpí, nebo eště radši ukradú. Dívali sa na hospodářa,
jak si lehko odfukuje z pod klobúka a jeden praví:
„Ukradnem teho osla!“
Druhý na to:
„Jak ho chceš šikovno ukrást, dyž má chlapisko dlapu obmotanú provázkem? Jak s oslem pohnem, hnedka sa probudí.“
„Sděláme oslovi ohlávku a dám ti ju na krk. Osla v Trenčíně dobře prodám.
Ty budeš zatým dělať osla a jak budeš mocť utečeš. Zetkáme sa v hospodě
U zeleného bučka, tam na tebja počkám.“
Jak řekli, tak aj udělali. Potichúčku sundali oslovi ohlávku a první zloděj
s ním odešel na tarmak. Druhý tu stál, ohlávku na hlavě, otýpečku sena
vedla sebja a jakože pomaličky žvýká.
Hospodář sa obudil a málem ho šlak trefíl. Místo starého osla, tu stojí
jakýsi chlap.
Tož ze sebja vykoktal:
„Co to sú za čáry? Kdo ste? Eště před chvílú tu stál osel!“
Zloděj odpověděl:
„Šak to sem já ten osel. Byl sem u vás dlúhý čas začarovaný od jednej čarodějnice a vy ste mňa teď vysvobodil. Ale co já sem si u vás vystál, bídně ste mňa
krmíl, odřel byste mňa až na kosť a eště ste mňa často bil!“
Hospodář nevěřil a edem koktál:
„Ale tož, jak já sem mohl, nebo nemohl věděť, že nejsi osel, ale člověk, to by
sem ťa tak nebíl!“
„No teďka už nic nenapravíte. Aspoň kdybyste mně dal nejakú tu zlatku za
to všecko utrpení, kterého sem sa od vás dožíl.“
Hospodář vytáhl míšek, nejaký ten dukát v něm byl, nasypal mu plnú
dlaň a praví:
„Toť máte a nevykládajte prosím vás o mně, že sem vás bil a co ste u mňa
zkusíl.“
Tak sa rozešli a hospodář nad tým furt krútil hlavú: Věru to by mňa nenapadlo, že zrovna já sem narazil na zakletého osla. Proto on byl také trpělivé
zvířa.

Zloděj mezi tým došmatlal do Trenčína, našel hospodu a potkal sa v ní ze
svojim kumpánem. Ten hnedka povídá:
„Osla sem prodal, hnedka jak sem přišel!“
A druhý mu zas rychlo popovídal, jak to bylo s hospodářem. Oba dva sa
řehútali přes celú krčmu, dobře pojedli, popili a zbytek peněz si rozdělili
rovným dílem.
Hospodář mezi tým tež dorazil na tarmak a obhlížal, co kdo prodává. Zastavil sa u jedného překupníka, který prodával osly, hledí a nemože uvěřiť
svojim očám. Vždyť tam vidí svojiho osla! Tož ba, je to on, podla jeho bílé
kulaté lysiny na krčisku.
Hnedkaj radí překupníkovi:
„Pozor pane, toťto není osel, to je začarovaný člověk! Já sem ho měl dva roky
doma! Zaklela ho jedna stará čarodějnica do totej podoby a on teď musí slúžiť
luďom.
„Ale nepravte! Dyť to není možné!“ divil sa překupník.
A tož mu hospodář povykládal, co sa mu před Trenčínem přihodilo. Kupci sa to zdálo eště divnější a rychlo praví:
„Oj tož dyž ste měl takého osla dva roky doma, hnedkaj si ho vemte zpátky!
A třeba zadarmo! S totým já nechcu měť nic společného!“
Ale hospodář ho ani za nic už nechtěl. Dohadovali sa už hodnú chvílu
a furt sa na ničem nedohodli. Až šel kolem nich pan farář a tož ho ti dva
zastavili, celú věc mu vyložili a poprosili ho, aby jim pomohl osla odčarovať
a zbaviť sa tak zlé moci.
Farář stál nad oslem, říkal modlitby a žalmy, ale nic na plat. Osel zostal
oslem.
Hospodáři tak nezbylo, než si osla vzíť nazpátek, ale ponaučený od minula už sa k němu choval jináč. Hnedka ho nakrmil a už nikdy na něho ruku
nevztáhnul.
A ptáte sa, co bylo s tymi zloději?
Tož čtite. Po cestě sa ti dva zastavili v jakési pochybné hospodě, také
chatrčisko na spadnutí. Hostinská, taká ženština ohavúcná, usmolená
a ušubraná, jich hnedkaj vítala:
„Jáj panáčci, edem poďte dál, na vás já už dlúho čekám! Nemám koně, nemám volky, aspoň kdybych osly měla!“
Vytáhla prútek a švíííh s ním zlodějom pořádně přes ušiska.
„Íí áá, íí áá.“ Ozývalo sa za chvilku z hospody a už si baba vedla do chléva
dva statné osly.
|TB|

UDÁLO SE …

Zájezd do Vlachovic

Přátelské setkání jubilantů

Ve dnech 10. 9. – 15. 9. 2016 šest členek Turistického oddílu Klubu důchodců na Horní Bečvě absolvovalo pobytový zájezd do Vlachovic u Nového Města na Moravě. Ubytování byli v hotelu Pavla u rybníka Sykovce.
Zájezd zajistil a zorganizoval Klub seniorů Rožnov p. R.
Na každý den pobytu byly vypracovány dvě varianty turistických tras
s různou náročností. Turistika byla citlivě prokládána kulturou, například
návštěva zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o rozsáhlý areál budov, který vznikl přestavbou cisterciáckého kláštera.
Další zajímavou kulturní památkou byl poutní kostel na Zelené hoře
postavený geniálním, barokním architektem Janem Blažejem Santonin – Aichlem na počest Jana Nepomuckého.
Účastníci dále navštívili gotický hrad Perštějn, který nebyl nikdy dobyt, ani husity.
Výborný program pobytu v rekreační oblasti Sykovec, Medlov a Velké
Dářko v nadmořské výšce 600 – 700 m n. m. podpořilo každý den letní
počasí s teplotami do 30 stupňů. Po túrách jsme se koupali ve venkovním bazénu hotelu a zregenerovali unavené tělo na sluníčku.
Jana Pospíšilová

A léta běží, vážení. Je nám pětasedmdesát.
U příležitosti tohoto jubilejního výročí jsme se 3. září sešli k přátelskému posezení v prostorách restaurace Staré časy na Horní Bečvě.
Oživili jsme vzpomínky na školní léta, prožité mládí a léta rodinného
soužití.
Těšíme se na shledanou přesně za rok, tj. první sobotu měsíce září 2017.
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Výlet na Slovensko
Ve středu 14. září se senioři z Klubu důchodců Horní Bečva zúčastnili zájezdu na Slovensko, který uspořádal Klub důchodců
z Dolní Bečvy. Navštívili jsme Oravský hrad – výraznou dominantu
Oravy, prohlédli si rozsáhlý starobylý komplex. Při prohlídce jsme
zdolali 665 schodů. I díky velmi sympatické průvodkyni se nám
prohlídka moc líbila. Kolem poledne jsme zamířili na Oravskou přehradu, kde nás čekala plavba lodí se zastávkou a prohlídkou Slaninského ostrova, kde je expozice umění a pozůstatku zatopené
obce. A poslední zastávkou byla Stará Bystrica – velmi pěkně architektonicky sladěné městečko s překrásným kostelem a unikátním
orlojem. V hotelu Bystričan jsme měli výbornou večeři, občerstvili
jsme se a po trase Čadca – Turzovka a Makov jsme se plni dojmů
vraceli domů s pocitem pěkně stráveného dne. Překrásné slunečné
počasí nás provázelo po celý zájezd.
Hornobečvané by chtěli poděkovat za perfektní zorganizování
tohoto zájezdu předsedovi Klubu důchodců Dolní Bečva panu
Jaroslavu Blinkovi. Budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci
Marie Němcová
obou Klubů důchodců.

Zprávy z naší mateřské školy
V době prázdnin došlo k výměně prochozených lin na schodištích
a vstupu k šatnám dětí.
Také jsme na schodištích nechali vyměnit zastaralé osvětlení a vymalovat. Výměna osvětlení a malování v hernách a třídách nás teprve čeká!
A protože již projekt školní zahrady byl vypracován pod názvem
PÁSLI OVCE VALAŠI, rozhodli jsme se pokračovat v takto tematicky zaměřené výzdobě a volbě dekorací v přírodním a valašském stylu.
Paní Vašková zrealizovala náš nápad a na průčelí schodišť namalovala

Jako každý rok podpořily děti své bývalé spolužáky pásmem básní
a písní u příležitosti Prvního zvonění na OÚ.
V pátek 9. 9. jsme vyrazili do rožnovského parku závodit v „Běhu za
zdravím“. V nových tričkách (sponzorský dar Aleše Závorky, za který
děkujeme) jsme zářili jako světlušky. Dopoledne jsme si za příjemného
počasí sportovně užili. Nejrychlejší běžec byl Adam Závorka - 5. místo,
pak Vojta Švardala - 8. místo a Patrik Kysučan - 10. místo z 53 startujících
chlapců.

dva velkoplošné obrazy… a tak každý den děti nejdříve vítají roztomilé
ovečky.
S novým školním rokem bylo do naší MŠ zapsáno 71 dětí. Do Medvídků chodí 27 dětí ve věku 4-6, do Zajíčků 26 dětí ve věku 4-6 a do nové
třídy Myšiček je zařazeno 18 dětí ve věku 2,5-4roky. Některé nastoupí až
v průběhu školního roku.
Ve třídě Myšek byla nejdříve zrekonstruována přípravná kuchyňka
a podlaha v šatnách. Zakoupili jsme také myčku na nádobí, lůžkoviny,
skříňky na ručníky a máme objednaná nová lehátka. Do třídy Myšek jsme
připravili všechny hračky z MŠ určené dětem ve věku 3 let. O další jsme
si napsali Ježíškovi.

Jsme velmi rádi, že letos můžeme dětem s vadami řeči zprostředkovat
její nápravu i v naší MŠ. Dětem se již věnuje jednou týdně Mgr. Marie
Kondrátová.
Máme naplánovány akce jako návštěva myslivny, přijede k nám kouzelník, divadlo s pohádkou „O popletené slepici“, jsme zváni na muzikál
do kina. Nejstarší předškoláci pojedou do divadla loutek Ostrava na pohádku Kocour Modroočko.
Kromě těchto velkých akcí samozřejmě děti v MŠ čekají každý den hry,
pohádky, zpívání, tancování, vycházky a poznávání přírody. Vedeme děti
k samostatnosti ve všech činnostech, podporujeme spolupráci dětí a kaZa kolektiv MŠ Radka Bolcková
marádské vztahy.
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3. ročník gymnastického soustředění Bečva 2016
V příjemném prostředí penzionu U skřítků se ve dnech
21. - 28. 8. 2016 konal 3. ročník gymnastického soustředění mladých hornobečvanských nadšenců. Spolehlivý dohled nad dětmi měli manželé
Eva a Pavel Kadeřávkovi spolu a naší trenérkou Markétou Cvernovou.
Většina ze 14 zúčastněných dětí pravidelně navštěvovala volnočasový
kroužek gymnastiky v malé tělocvičně ZŠ T. G. M. v Horní Bečvě po celý
školní rok 2015-2016. Náplní tohoto kroužku je nauka správného držení
těla, pohybové aktivity, seznamování s novými vrstevníky a poznávání
prostředí školy pro nováčky. Naše trenérky Marky spolu s kolegy Evou
a Pavlem naplánovali prázdninový týden plný zážitků, pohybu a soutěží.
Děti se k penzionu sjely v neděli dopoledne. V odpoledních hodinách
byl zahájen turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili i dospěláci.
Nejdelší výměna byla mezi Katkou Blinkovou a Verunkou Závorkovou.
Holky hrály naprosto vyrovnaný souboj, přičemž se vítězkou stala Katka,
která vyhrála o pouhé 2 míčky. Nejdramatičtější duel se odehrál mezi
sourozenci Tomášem a Davidem Cvernovými. Naši junioři předvedli vynikající výkony a všichni si parádně zahráli. V mezičasech děti trénovaly
na hřišti u penzionu.
Týdenní program byl do poslední minuty nabitý. Každé ráno bylo obohaceno rozcvičkou spojenou s během a následnou hygienou. Všechny
děti cvičily s nadšením a poté se plné energie oddaly snídani. Po pondělní snídani děti dohrávaly rozehrané nedělní mače a v odpoledních
hodinách měly možnost využít tělocvičnu v naší škole. Ani po návratu
zpět děti nezahálely a až do času večeře se oddávaly míčovým hrám
v prostorách před budovou penzionu. Na úterní dopoledne naše trenérka naplánovala soutěž družstev, které mezi sebou soutěžily v nápaditých
různorodých závodech. Mezi dětmi jednoznačně vedl slalom se zavázanýma očima a další. Děti pomoci navigátorů a kompasu plnily nelehké
úkoly v místních lesích. Po splnění se dostaly až k morseovkou napsané
tajence o ukrytém pokladu na jednom z kopců. Děti byly moc šikovné
a podařilo se jim vytoužený poklad najít. Na středeční den byl naplánován výlet na rozhlednu Sůkenická, Celá parta vyjela autobusem na Hlavatou, odkud se pěšky vydala na 5 km dlouhou túru až k rozhledně. Děti
nad míru spolupracovaly. Názorně svou aktivitu a energii ukázaly ihned
po přesunu do tělocvičny, kde se po otevření dveří aktivně jaly švihadel,
hrály míčové hry a posilovaly. Po návratu do dočasného domova se děti
bohatě navečeřely a poté společně nachystaly ohniště k opékání špekáčků. Poté přišlo pro děti obrovské překvapení v podobě stezky odvahy.
Ve čtvrtek dopoledne se celá parta vydala na kolech za zvířátky k man-

želům Jarkovi a Bohunce Solanským do Hlubokého. Tento milý pár nás
srdečně přivítal a dovolil nakrmit i pohladit koně a kozu Lízu. Všechny
děti byly z přátelského prostředí velmi nadšené. Odpoledne bylo nabito
oblíbenými míčovými hrami a na večer se děti přesunuly opět do prostor
tělocvičny, kde si při rytmu písniček zahrály hry i parádně zatančily. V pátek ráno se s celou partou rozloučili Eva a Pavel Kadeřávkovi spolu s Evou
a Honzou, kteří byli velmi nápomocni při dohledu a odborně spolupracovali na přípravách všech aktivit. Odpoledne děti naposledy navštívily
tělocvičnu. Po sobotních ranních pravidelných rituálech, jako bylo cvičení, hygiena a snídaně, si všichni účastníci soustředění pokorně sbalili věci
a vyčkávaly na příjezd svých rodičů. Velký dík patří všem zaměstnancům
penzionu za péči a chutnou stravu.
Slovo na závěr: jménem svým a jménem rodičů všech zúčastněných dětí
bych s pokorou velmi ráda poděkovala naší trenérce Markétě Marky Cvernové a jejím přátelům za jejich neutichající aktivitu v oblasti cvičení dětí v naší
podhorské vísce a za organizaci letního soustředění. Děti se na cvičení těší
a odměnou jim je drobná pochvala, nálepka v notýsku či v neposlední řadě
spokojený výraz rodičů. Naše zvídavé děti hned při 1. tréninku v nové sezóně
2016-2017 odhalily velmi zdařile zrekonstruované sociální zázemí při malé
tělocvičně. Poplatky za cvičení jsou odevzdány do školní pokladny a slouží
k nákupu vybavení školní tělocvičny. Díky za vše, trenéři ☺
Text: Hana Vavříková, foto: Markéta Cvernová

POZVÁNKY

Pozvánka na kulturně poznávací zájezd
do Olomouce a jejího okolí

Klub důchodců Horní Bečva a Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Zahrádkáři Horní Bečvy zvou své členy a další zájemce na jednodenní zájezd:
Termín zájezdu: Pátek 21. října 2016
Program zájezdu: 7.00 hod přistavení autobusu na zastávce ČSAD u Valašky,
další nástupní místa po trase do Rožnova (zastávky ČSAD)
Dopoledne: přejezd na Sv. Kopeček u Olomouce,
prohlídka barokní baziliky Navštívení Panny Marie – s průvodcem
Odpoledne: přejezd do Olomouce – návštěva podzimní etapy Flory Olomouc 2016.
Vstupné na výstavu není v ceně zájezdu.
Odjezd z Olomouce v 18.00 hodin, návrat domů kolem 21.00 hodin.

• 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
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční • Knihy

Cena zájezdu: 150,- Kč na osobu, další informace na tel. čísle 605 214 717
Upozornění: Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete každý pracovní den
od 8.00 hodin v prodejně květin na Horní Bečvě – tel. číslo 721 283 696.
Bez zaplacení budete vedeni jako náhradníci,
pokud zrušíte svoji účast později než jeden týden před odjezdem
bez zajištění náhradníka, vaše platba propadá.
Srdečně vás zve a na vaši účast se těší výbor ZO ČZS Horní Bečva.

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek • znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 8., 9., 10. a 11. listopadu 2016
čas: 8.30 – 11.00 hodin, 14.00 – 16.00 hodin
místo: knihovna Horní Bečva
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

POZVÁNKY

Tj sokol Horní Bečva Vás srdečně zve na zelený trávník
ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI  PODZIM 2016
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

9

Jarcová

Horní Bečva

02.10. NE

Začátek
15:00

10

Horní Bečva

Jablůnka

09.10. NE

15:00

11

Val. Bystřice

Horní Bečva

16.10. NE

15:00

12

Horní Bečva

Choryně

23.10. NE

14:30

13

Střítež

Horní Bečva

29.10. SO

14:30

ROZPIS UTKÁNÍ OP DOROST  PODZIM 2016
3

Horní Bečva

Juřinka

08.10. SO

12:00

ROZPIS UTKÁNÍ OP MLADŠÍ ŽÁCI  SK. B  PODZIM 2016

Pondělí 3. října 2016
od14:00 příjem zboží

9

Vidče/Val. Bystřice

Horní Bečva

01.10. SO

13:00

Úterý 4. října 2016

10

Horní Bečva

Podlesí

09.10. NE

12:30

8:00-17:00 příjem + prodej

11

Zašová

Horní Bečva

15.10. SO

10:00

Středa 5. října 2016

1

Horní Bečva

Vigantice

23.10. NE

12:00

8:00-17:00 prodej

2

Val. Meziříčí

Horní Bečva

29.10. SO

14:00

Čtvrtek 6. října 2016

ROZPIS UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN  SK. A

8:00-16:00 prodej zboží 16:00-18:00 výdej zboží

9

Štramberk

Horní Bečva

02.10. NE

15:00

10

Horní Bečva

Véřovice

09.10. NE

10:00

11

Slovan Ostrava

Horní Bečva

16.10. NE

11:00

1

Horní Bečva

Loděnice

22.10. SO

10:00

2

Pržno

Horní Bečva

29.10. SO

13:00

3

Horní Bečva

Lubina

06.11. NE

10:00

Bazárek proběhne v restauraci STARÉ ČASY
v centru obce Horní Bečva.
Přineste: Oblečení vhodné k dalšímu prodeji (nepoškozené, čisté, moderní),
lyže + vybavení, boty, autosedačky atd. Oblečení do velikosti 92 max. 20 kusů.

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 10 Kč.
Nad 500 Kč poplatek 15 Kč.

INZERCE

OZNAČENÍ OBLEČENÍ
Na značce (viz obrázek) nechte volné místo
na číslo, které Vám přiřadíme. Použijte
na označení papírovou malířskou pásku.

volné místo
na číslo

VELIKOST
CENA

VÝSTAVA PANENEK
Klub důchodců Horní Bečva
vás srdečně zve na Výstavu exponátů panenek

sběratelky paní Jiřiny Douchové.
Výstava se uskuteční ve dnech 28., 29. a 30. října 2016
ve velkém sále restaurace Staré časy od 9 do 17 hodin.
Vstupné je dobrovolné
Těšíme se na vaši účast

/ 12 / říjen 2016

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKY
Zveme Vás na dětský muzikál

„Studánka Rubínka“,
který se uskuteční

14. 10. 2016 v 17 hod.
v místním kinosále.

Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás pěvecký sbor Skřivani

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

JIŽNÍ AFRIKA
PETR NAZAROV
„Cestování je život.“
Hans Christian Andersen

Kousek svého cestovatelského života
nám představí známý cestovatel a autor několika knih
Petr Nazarov

Úterý 25. 10. v 18.00 hod.
sál restaurace Staré časy
více na: www.petrnazarov.org

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Zpracování příspěvků Tereza Bártková e-mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz. Redaktor: /TB/ Tereza Bártková.
Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

