
Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
                    / ZÁŘÍ 2017 /                                        / www.hornibecva.cz/zpravodaj /                                                / cena: 3,- Kč /

 Kurz kreslení /od pondělí 4. 9./

 Cvičení JÓGY, zve Jóga v denním životě /úterý 5. 9. v 16:30 - 18:15/

 Pastelkovné pro prvňáky /do 18. 9./

 Běh kněhyňským údolím, pořádá Sokol Kněhyně  /sobota 23. 9./

 Valašská zahrada, zve Svaz zahrádkářů Horní Bečva /čtvrtek 28. 9. - 1. 10, 8:00-17:00 hod./ 

 Lednicko-Valtický areál, zvou důchodci Horní Bečvy  /čtvrtek 12. 10./

 Pozvánka do divadla - MAYDAY, Divadlo DEVÍTKA Ostrava /sobota 14. 10., v 17:00 hod./
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Kvetoucí Horní Bečva
vyhodnocení soutěže na str. 16
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Vítání občánků 
Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …

Narození děťátka je vždy mimořádnou 

událostí v rodině, která přináší velkou radost, 

ale i povinnost a zodpovědnost.

V neděli dne 30. července 2017 bylo usku-

tečněno druhé slavnostní vítání nejmladších 

občánků obce Horní Bečva.

Do obřadní místnosti Obecního úřadu Hor-

ní Bečva se dostavili rodiče se svými dětmi 

a  přivítáno bylo osm nejmladších občánků 

obce z  devíti pozvaných a  to čtyři holčič-

ky a  čtyři chlapci narozeni v  období březen 

až červen 2017.

Při obřadu, za účasti starosty obce a  mat-

rikářky, se rodiče podepsali do pamětní kni-

hy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko 

dárky na památku.

Vítání nejmladších občánků je obohaceno 

malým kulturním vystoupením dětí z mateř-

ské školy, pod vedením paní učitelky Radky 

Bolckové.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání 

a přišli se svými dětmi na toto slavnostní vítá-

ní občánků. 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 Kubáň, Daniel Křenek, 

Kryštof Juráček, Lukáš Pisárik, Alžběta Bártko-

vá, Linda Zajícová, Nela Vojkůvková a Viktorie 

Lukášová.
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Zbyla nám jen vzpomínka, na krásná obětavá léta prožitá s Vámi. 

Za Vaši lásku, starosti, péči o nás, za všechna milá slova, 

zachováme v srdci milí rodičové, pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 3. září 2017 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí naší maminka 

paní Františky BERNÁTKOVÉ 

A dne 2. srpna 2017 jsme si připomněli 

padesáté páté úmrtí našeho tatínka 

pana Jana BERNÁTKA

Kdo Vás znal vzpomene, kdo Vás měl rád nezapomene.

S úctou a poděkováním vzpomínají 

synové Jan, Karel, Bedřich a Josef s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Úsměv je nejlevnější věc, která může vylepšit váš vzhled.“

Blahopřání

Všem zářijovým oslavencům, 
stříbrnému a zlatému manželskému páru 

přejeme do dalších let 
hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.

Vzpomínky
Už tě neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 

na bečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel. 

Žije v našich srdcích dál. 

Dne 22. září 2017 uplyne jeden rok, 

co nás navždy opustil 

pan Vladimír ONDRUCH 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Iveta, maminka Ludmila 

a bratr Stanislav s rodinou. 

Nezemřel jsem, neboť vím, 

že budu stále žít v srdcích těch, 

kteří mě milovali.

Dne 31. srpna 2017 jsme vzpomněli 

třetí smutné výročí úmrtí 

pana Josefa DRÁBKA

Vzpomínají manželka, děti Jiří s manželkou, 

dcera Marcela s manželem a vnoučata.

Dne 8. září 2017 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí  

pana Rudolfa KRETKA

a 16. září 2017 si připomeneme 

jeho nedožitých 76 let.

S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami, sestra s rodinou.

V měsíci září oslaví svá životní jubilea 
tito naši spoluobčané:

Michal KYSUČAN   Marie PETŘEKOVÁ

Oldřich VAŠUT Pavel MINARČÍK

Marie BAMBUŠKOVÁ Oldřich FOJTÁŠEK

Marta ONDRUCHOVÁ Jindřiška BORDOVSKÁ

Marie ONDRUCHOVÁ Jindřiška MAZÁČOVÁ

Žofi e POLÁCHOVÁ 

Věra HANZELKOVÁ 

V měsíci září oslaví:

25 let manželství – stříbrnou svatbu

manželé Jaroslav a Marcela ZETOCHOVI

50 let manželství – zlatou svatbu

manželé Miroslav a Františka MACEČKOVI

arcela 

antiška 

V měsíci

manželé 
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         INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Léto ve znamení investic
Prázdniny nám a především dětem utek-

ly opravdu jako voda, a proto pevně věřím, 

že jste je prožili pohodově a že jste našli čas 

na odpočinek a  načerpání nových sil. Dě-

tem začne nový školní rok, mnohé se již ne-

mohou dočkat, jiné (asi většina) nevěřícně 

kroutí hlavou, jak že ty prázdniny tak rychle 

utekly.

Nakonec ale školákům a  předškolákům 

nezbyde nic jiného než si znovu zvyknout 

na pravidelný režim, na nové povinnosti 

či nové spolužáky a kamarády. Začátek no-

vého školního roku zcela jistě vítá i většina 

rodičů, neboť během uplynulých dvou mě-

síců museli vynakládat obrovské penzum 

energie, fantazie a nasazení, aby to pro děti 

nebyla… nuda.

Obec Horní Bečva společně se ZŠ TGM 

v  Horní Bečvě stejně jako v  předešlých le-

tech připravila několik investičních akcí, kte-

ré mají za cíl zlepšit našim dětem prostředí, 

ve kterém se každý den pohybují. Letos přes 

prázdniny se jednalo o drobnější investiční 

akce, nicméně jejich pozitivní dopad na ro-

diče, žáky i učitele je nezanedbatelný.

Jiná situace bude snad v  roce příštím, 

kdy připravujeme projekty, které zásadně 

změní a zkvalitní podmínky v naší základní 

škole. Samozřejmě realizace těchto akcí je 

podmíněna přidělením dotací, bez nichž 

projekty, které jsou v řádech miliónů korun 

nelze efektivně fi nancovat. Máme podané 

žádosti o  podporu na výstavby veřejného 

sportovního hřiště, specializovaných uče-

ben a  také školního klubu s  doprovodnou 

infrastrukturou.

V letošním roce také proběhlo nebo pro-

bíhá několik investičních akcí, kterých jste 

si zcela jistě všimli. Na jaře proběhla opra-

va veřejných ploch před budovou Jednoty 

a pošty. Na to navazuje rekonstrukce zpev-

něných ploch před kulturním domem, kde 

hlavním přínosem bude zvýšení počtu par-

kovacích ploch a také zjednodušení doprav-

ní situace. Byla zahájena oprava chodníku 

směrem k Valašce, kdy zde dojde i k rekon-

strukci zastávkových zálivů. Po tříletém vy-

řizování byla zahájena dostavba dvou etap 

cyklostezky, která zvýší bezpečnost a kom-

fort cyklistů. Velkou investiční akcí letošního 

roku je rekonstrukce Sokolovny. Ta se skládá 

ze dvou etap. Do konce měsíce srpna je re-

alizován projekt energetických úspor  – za-

teplení. Na toto navazuje rekonstrukce sálu 

a sociálního zařízení, která by měla být do-

končena v  průběhu podzimu. Rekonstruk-

cí těchto prostor získáme důstojné místo 

pro pořádání veřejných kulturně  – spo-

lečenských a  vzdělávacích akcí. Nabízí se 

i  možnost pronájmu sálu pro soukromé 

akce.

Jak jsem již uvedl v nadpisu, letošní léto 

je ve znamení investičních akcí. Troufám si 

tvrdit, že je to pouze začátek, jakési zahří-

vací kolo. V příštím roce bychom chtěli v in-

vestiční aktivitě pokračovat. Již na podzim 

budeme realizovat průzkumný vrt v oblasti 

Šorstýna, čímž za pomoci dotace navýšíme 

vydatnost tohoto vodního zdroje. Ze stej-

ného soudku je i  největší investiční akce 

příštího roku. Jedná se o rekonstrukci a op-

timalizaci vodovodní infrastruktury v  Me-

čůvce, na kterou máme již přidělenu dotaci 

z  Operačního programu životní prostředí 

ve výši cca  15 miliónů korun. Předmětem 

této akce je modernizace jímání, úpravny, 

vodojemu a především vodovodního řádu, 

který po mnoho let vykazuje množství 

poruch. Součástí projektu je propojení vo-

dovodního řádu Mečůvka s  vodovodním 

řadem Šorstýn. Tímto bude mít obec zcela 

propojený systém zdrojů pitné vody a bude 

tak lépe čelit krizovým situacím v  zásobo-

vání vodou. Obec Horní Bečva patří k tomu 

málu obcí, které mají vodohospodářskou 

infrastrukturu plně ve svých rukou. Uznání 

a poděkování si zaslouží všichni, co se jak-

koliv podíleli a stále podílejí na jejím rozvoji, 

výstavbě a hlavně provozu.

Jako každý rok i  letos od jara probíhá 

také oprava veřejných a  obecních komu-

nikací. Letos tyto opravy probíhají zvlášť 

intenzivně, a  to především díky aktivitě 

p. místostarosty Dívína, který má tuto pro-

blematiku v gesci. V září a říjnu proběhnou 

i celoplošné opravy některých obecních ko-

munikací. Předmětem oprav letos měly být 

i  komunikace na soukromých pozemcích, 

bohužel, a  je to pro mě nepochopitelné, 

u většiny těchto komunikací nebyl zajištěn 

souhlas od všech vlastníků pozemků pod 

komunikacemi. Toto mi zkrátka hlava nebe-

re. Problematika veřejných cest ve vlastnic-

tví soukromých osob může být v budoucnu 

velký problém. Z  tohoto důvodu progra-

mově vykupujeme veřejné komunikace 

od soukromníků a  rádi je následně opraví-

me. Bohužel opravovat cesty, kde vlastník 

nesouhlasí s veřejným užíváním je morální 

hazard a může to být i předmětem trestního 

stíhaní.

Dalšími investičními akcemi, které na příš-

tí rok připravujeme, jsou poslední fáze oprav 

chodníků a  osvětlení k  přehradě, zastáv-

kových zálivů, projekt veřejných záchodků 

za Jednotou, stezka kolem přehrady, wor-

kautového hřiště u  přehrady, travnatého 

a  beach volejbalového hřiště u  sokolovny 

a  zřízení bezpečného semaforu v  centu 

obce. Velký důraz klademe na rekonstrukci 

a přesun Sachovy studánky, kde stejně jako 

u jiných projektů čelíme složitosti a časové 

náročnosti povolovacích procesů a  také 

složitosti majetkoprávních vztahů. Probíhá 

rovněž povolovací řízení u  polyfunkčního 

domu.

Důležitým projektem je i  zateplení resp. 

oprava kulturního domu, kdy se počítá 

i  s  výstavbou čtyř bytových jednotek. Zde 

probíhají intenzivní projektové práce, ne-

boť žádost o dotaci je nutno podat do půlky 

září.

Na tyto projekty navazují i  akce, které 

bychom chtěli realizovat v  příštích letech, 

kdy se připravují projekty jako revitalizace 

tábořiště u  přehrady (kempu), prodlouže-

ní cyklostezky směrem Hlavatá a  následné 

propojení s  Bílou, rekreační využití lomu 

u přehrady a přilehlých prostor, či chodník 

k  benzince. Důležitým úkolem bude pří-

prava rekonstrukce čistírny odpadních vod, 

která je již nyní na svém kapacitním a tech-

nologickém limitu.

To byly základní informace, týkající se le-

tošních investičních akcí, a  také akcí, které 

do budoucna připravujeme. Samozřejmě 

nemám zde prostor informovat o všech plá-

novaných drobnějších investičních akcích, 

ale budeme realizovat i  další menší akce 

a  projekty, které se týkají dalších skupin 

obyvatelstva v  různých částech naší obce. 

Závěrem Vás mohu ujistit, že takto nastave-

ný trend bude dále pokračovat.

Závěrem bych chtěl odstartovat veřej-

nou diskuzi na téma využití a hlavně podo-

by prostoru bývalé pily. Na internetových 

stránkách visí anketa a jsou zde čtyři studie 

vypracované studenty Vysoké školy báňské 

– katedry architektury. Tyto studie mají být 

jakousi prvotní inspirací pro veřejnost a ná-

sledně i projektanty, kteří budou tento pro-

stor řešit. Byl bych rád, kdybyste se zapojili 

do této diskuze, která probíhá na interneto-

vých stránkách obce. Vaše názory a podněty

na využití těchto prostor můžete také zaslat 

na podatelna@hornibecva.cz nebo osobně 

na podatelnu Obecního úřadu.

Přeji krásný barvami a vůněmi probarvený 

podzim.

 Rudolf Bernát, starosta
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden. 

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

v  centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle 

aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule 

na točně u p. Hrstky.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 29. září 2017

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

„Pastelkovné“ pro prvňáky
V  souladu s  usneseními Zastupitelstva obce a  Rady obce po-

skytne Obec Horní Bečva finanční podporu rodičům žáků na-

stupujících do 1. třídy. Maximální výše pastelkovného bylo sta-

noveno na 1000,- Kč pro jedno dítě zahajující školní docházku

v  r. 2017. Pastelkovné se bude vyplácet rodičům (rodičovi) prv-

ňáka navštěvujícího ZŠ T. G. Masaryka v Horní Bečvě, maximálně 

do výše 1000,-. Příslušná částka bude vyplacena po předložení 

dokladu (účtenky, faktury) za nákup školních potřeb nezbytných 

pro začátek školní docházky. V případě předložení dokladů pře-

vyšujících 1000,- Kč, bude proplacena částka v  maximální výši 

tj. výše 1000,- Kč.

Pastelkovné bude propláceno 

na podatelně (pokladně) 

Obecního úřadu 

v úřední dny, nejpozději však 

do 18. 9. 2017.

Nová technika
Obec Horní Bečva zakoupila nové 9místné vozidlo Ford Tranzit. 

O  nákupu tohoto vozu bylo rozhodnuto na březnovém zasedání za-

stupitelstva obce Horní Bečva. Tento nový vůz bude primárně sloužit 

Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Bečva pro účely jimi pořádaných 

sportovních akcí a k přepravě na sportovní akce a zápasy. Toto vozidlo 

bude stále v majetku Obce Horní Bečva a Tělovýchovná jednota jej bude 

užívat na základě Smlouvy o výpůjčce. Jistou novinkou je, že toto vozi-

dlo budou moci využívat i jiné spolky stejně jako Obecní úřad či ZŠ TGM 

v Horní Bečvě.

Vozidlo bylo vybráno ve výběrovém řízení, kdy nejlepší nabídku poda-

lo Auto Kora Valašské Meziříčí, které nabídlo vozidlo Ford Tranzit Custom 

2.0 EcoBlue za nejnižší nabídkovou cenu 633.943 Kč vč. DPH. Pevně věří-

me, že vozidlo přispěje k postupu , stejně jako k rozvoji kultury, sportu 

a společenského života v naší obci.

Dostavba dvou etap cyklostezky
Dne 7. 8. 2017 bylo zhotoviteli předáno staveniště dvou úseků budou-

cí cyklostezky. Jedná se o úsek u Hotelu Valaška a úsek od staré pošty 

ke kostelu. Práce na projektové přípravě dostavby cyklostezky byly za-

hájeny již v roce 2014. Loni na podzim po vydání stavebního povolení 

jsme mohli konečně požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infra-

struktury. V žádosti jsme byli úspěšní a obdrželi jsme dotaci ve výši 90% 

uznatelných nákladů. V  rámci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel 

fi rma ALPINE Bau CZ,  a.  s., který předložil nejnižší nabídkovou centru 

tj.  8.728.518,54 Kč bez DPH. Projekt dostavby dvou úseků cyklostezky 

vyřeší nevyhovující situaci, kdy cyklisté musí opakovaně přejíždět frek-

ventovanou silnici I/35, což je zvláště pro rodiny s  dětmi nebezpečné. 

Jediným slabším místem tak bude nyní průjezd centrem obce od kos-

tela k  lékárně, který lze ovšem realizovat po veřejných prostranstvích. 

Ale i zde probíhají projektové práce v rámci projektu zklidnění dopravy 

v centru obce.

Dostavba dvou úseků cyklostezky řeší i opravy přilehlé dopravní infra-

struktury, jako například římsu naproti Sokolovny, nebo opravu zastáv-

kového zálivu u zastávky Valaška. Velkou technickou výzvou je i výstavba 

opěrné zdi, která zastávkový záliv u Valašky obchází. Termín dokončení 

byl stanoven na polovinu listopadu.

Je nesporné, že dostavba cyklostezky zvýší bezpečnost cyklistů a zvý-

ší jejich komfort při průjezdu naší obcí.

 Rudolf Bernát - starosta
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 1. 9.  7:30  za zemřelého Pavla Folvarčného, Jaroslava 

Ondryáše, rodinu Solanskou a Ondryášovou

 2. 9.  7:30  za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou 

stran

 3. 9.  10:00  za zemřelého Josefa a Jindřišku Zetochovy, 

dva syny a vnučku Janu

 4. 9. 7:30 na úmysl dárce

 5. 9. 7:30 na jistý úmysl

 6. 9. 7:30 za zemřelou rodinu

 7. 9.  7:30  za zemřelého Josefa a Veroniku Juroškovy, 

syny Josefa, Jana, Michala, dcery Františku, 

Zdenku a zetě

 8. 9.  7:30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, 

živou a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské

 9. 9.  7:30  za zemřelou Marii a Metoděje Kubáňovy, 

jejich rodiče a zemřelé sourozence

 10. 9. 10:00  za zemřelé rodiče Metoděje a Annu Vašutovy, 

zetě Bohuslava Krétka a živou rodinu

 11. 9. 7:30  za zemřelou Marii a Ondřeje Kretkovy 

a rodiče z obou stran

 12. 9. 7:30  za zemřelou Andělu Holčákovou, 

manžela Michala, sourozence, rodiče a duše

v očistci

 13. 9. 7:30 na úmysl dárce

 14. 9. 7:30 na jistý úmysl

 15. 9. 7:30 na dobrý úmysl

 16. 9. 7:30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, 

dva syny a dva vnuky

 17. 9. 10:00  za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu, 

sourozence a rodiče z obou stran

 18. 9. 7:30  za zemřelou Alžbětu a Františka Juříkovy 

a rodiče

 19. 9. 7:30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, 

rodiče a sourozence

 20. 9. 7:30 na úmysl dárce

 21. 9. 7:30 na jistý úmysl

 22. 9. 7:30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, 

otce a duše v očistci

 23. 9. 7:30  za zemřelou Adélu Kysučanovou 

k nedožitým 90. narozeninám

 24. 9. 10:00  za zemřelou Ludmilu Poláchovou, manžela, 

syna, rodiče a celou zemřelou rodinu

 25. 9. 7:30 na úmysl dárce

 26. 9. 7:30 za duše v očistci

 27. 9. 7:30 na jistý úmysl

 28. 9 8:00  za zemřelou Anastázii Vančurovou, manžela,

syna Josefa a dceru Annu

 29. 9. 7:30  za zemřelého Václava Sližka, manželku Annu, 

syna Stanislava, dceru Marii a duše v očistci

 30. 9. 7:30  za zemřelou Lenku Bilovou, sestru a tři švagry 

a rodiče z obou stran 

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ZÁŘÍ 2017

Jak v chalúpce strašilo
V Sergáču při potoku bývala kdysi malučká chalúpka. Žila tam jedna 

gazděna, byla sama, byla stará a  hluchá. Aby jí v  chalúpce nebylo tak 

teskno vzala si k sobě podruhyni, hofravu z kterési Bečvy, nejakú tetičku 

Červanskú. Ta podruhyně nádeničila u jedného gazdy kúsek od její chal-

úpky. Měla dvě malé cérky a tož bylo naráz gazděně veselo.

Raz přišla ta podruhyně pozdě večer dom. Vzala desku, položila ju 

před pec a ustlala na ní děckám. Sama sa uložila na lavu. Když už sa jí 

očka zavírala únavú, strhl sa na húře taký štabarc, že měla hneď oči vy-

NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

pléštěné. Tetička sa posadili a poslúchali. Mysleli si: Tož co to edem može 

byť? Přemýšlali, ale vstanuť z  loža sa neodvážili. Štabarc už trval hod-

nú chvílu až sa naráz cosi svalilo po schodoch dolú. Vtem do jizby vešlo 

neznámé chlapisko v zeleném kabátci, na hlavisku mělo široký klobúk 

a v rukách dvě červené jablúčka. Šel od dveří přes celú jizbu až k  loži, 

kde ležely malé cérky. Ukázal jim jabka a optal sa jich:

„Chcéte?“

Cérečky sa prosebně dívaly a  kývaly hlavjacky, že by si aji slaďúčké 

jablúčka vzaly. Ale chlap jak by ničeho neviděl a znova sa jich zeptal:

„Chcéte?“

Na všecky přišel strach, že by sa v nich krvi nedořezal. Hofrava rychlo 

stanula a začala křesať oheň. Plamének jí ale dycky jak na potvoru zhasl 

a  ne a  ne sa rozhořeť. Chlapisko mezitým vylezlo na samý vršek pece 

a co tam navrchu našel, to pral po celé jizbě. Papuče, krpce, hrnce, všec-

ko to létalo po celej světnici. To už sa ale Hofrava dopálila a  začla mu 

nadávať a klnúť:

„Sto střel do tvéj matěry! Dyť mně, ty potvoro, všecky hrnce potřepeš! 

Ber sa z tadyma, nebo ťa čímsi přetáhnu!“

Chlap sa edem zasmál, zeskočil z pece a jak sa rychlo objevil, tak aji 

rychlo zmizel. Všecky tři v ten moment usnuly.

Dyž sa ráno obudily, v jizbě jak by sa ničeho nestalo, všecky věci byly 

na svojim místě a tož sa hofrava aji cérky hašteřily estli sa jim to všecko 

nezdálo. Po tej divnej návštěvě, zostaly na stole dvě červené jablúčka, 

tož kdo ví, jestli to byl edem sen?  |TB|
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KNIHOVNA

DÍVKA O PŮLNOCI, Bonda Katarzyna

Dívka o půlnoci se v Polsku okamžitě po vydání 

stala naprostým bestsellerem a porazila i tituly Ste-

phena Kinga a Joa Nesboho.

Policejní psycholožka a bývalá alkoholička Saša 

Załuská se po absolvování univerzity v Huddersfiel-

du vrací do rodného Polska, aby zde se svou šestile-

tou dcerou začala nový život. Stačí ale jeden telefo-

nát, který ji donutí připomenout si démony minulosti a otevřít všechny 

rány, s nimiž se poslední roky snažila vyrovnat…

KOUZELNÝ NÁRAMEK, Viola Shipman

Matka, dcera a vnučka se setkávají na pár letních 

dnů ve svém rodišti blízko Michiganského jezera 

a přes vyprávění příběhů, které symbolizují přívěsky 

rodinného náramku, k sobě znovu nacházejí ces-

tu. Snaží se si vzájemně dělat radost, chápat a řešit 

osobní starosti a hledat nové štěstí. Zvlášť proto, 

že nejstarší z nich začíná nezvratně ztrácet paměť…

MIZEJÍCÍ BESKYDY, Richard Sobotka

Čas neúprosně zasahuje do krajiny i našich živo-

tů. Generace lidí odešly a hory dál stojí na svém mís-

tě. Ale člověk je významně ovlivňuje. Mění. Staré po-

hlednice a fotografie vydávají svědectví o proměně 

krajiny, stejně tak i malíři. S údivem sledujeme, 

jak důvěrně známou krajinu, město, vesnici, ulici, 

zátiší viděli naši předkové. A klademe si otázku, jaký 

byl svět našich dědů, který už neexistuje. A také, jak bude vypadat svět 

těch, kteří nás za desítky let budou označovat za své dávné předky…

Knihy pro děti
OPRSKLOVI - ZACHRÁNCI ZVÍŘAT,

Julian Clary, David Roberts

Hyení rodinka Oprsklových si už nějaký ten pátek 

spokojeně žije v Londýně v převleku za lidi. Když se 

ovšem po zvířecí říši rozšíří zvěsti o jejich laskavosti, 

začnou se na zápraží jejich nenápadného předměst-

ského domku zjevovat další a další tvorové, kteří by 

se rádi naučili žít jako lidé. Pomůže výuka člověčích 

zvyklostí zajistit nový život popletenému beranovi, 

zpívající pudlici a věčně nenaložené krokodýlici, 

nebo zvířátkům překazí plány odporný lotr Mizera Mirek, který si brousí 

zuby na jejich nejnovější nájemníky?

CELÝ SVĚT V OBRÁZCÍCH, Schamp Tom

Tahle kniha vás vezme za srdce, jen jak ji 

otevřete. Žádnou podobnou jste totiž ještě 

nikdy neviděli a nedrželi v rukou. Nebojte se 

malého počtu stran – každá z nich by vydala 

na celou knihu. Hned od prvních stránek se 

ponoříte do báječného světa Toma Shampa 

a tisíce malých drobností, které pro vás při-

pravil ve výčtech věcí každodenního života. 

Co dvoustránka, to téma, které nás obklo-

puje – jídlo, oblečení, bydlení, doprava, den 

a noc, jaro a zima, příroda, město…

Vaše děti budou jako u vytržení a nebudou k odtržení. Sedněte si 

ke knize spolu s nimi a hledejte, objevujte, pojmenovávejte a poznávej-

te – všechno na světě v obrázcích!

Nové knihy aneb špeky z regálu

Pozvánka do knihovny
„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, 

čteš-li ji podruhé, potkáš starého.“ 

Milujete čtení a rádi byste si vypůjčili něco nového? Přijďte se podívat 

do naší Místní knihovny a vyberte si z naší rozsáhlé nabídky knih.

V knihovně je k dispozici celkem 11 116 svazků beletrie a naučné 

literatury. Je možné si vypůjčit 24 titulů časopisů, CD (mluvené slovo) 

a deskové hry.

Za první pololetí roku 2017 přibylo do knižního fondu celkem 190 no-

vinek. K nejvíce půjčovaným titulům patří:

1. Polednice, Jiří Březina, (detektivka)

2. Nezmar, Jean-Michel Guenassia, (román)

3. Tiché dívky, Eric Rickstad, (detektivka)

4. Kdo miluje nejvíc, Tess Stimson, (román pro ženy)

5. Žítkovské bohyně, Kateřina Tučková, (román)

6. Bábovky, Radka Třeštíková, (román pro ženy)

Těším se na Vaši návštěvu, knihovnice Denisa Vašková
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Jezerné. Ještě v Chytilově místopisu ČSR (1930) bylo označeno jako 

horská samota na Horní Bečvě. Dnes ji už kromě nepatrného pozůstat-

ku v sedle Pod Kotlovou zcela pokrývají lesy.

Minulost Jezerného na základě písemných pramenů sahá do sklon-

ku 17. století. Tehdy vrchnostenská správa začala regulovat dosud 

neomezované horské pastevectví a  pasení ovcí soustřeďovala jen

na ohraničené pastviny, tzv.  javořiny. Na hřebeni Vsetínských vrchů 

javořina Jezerné patřila k nejstarším, které vrchnost prodala do dědič-

ného nájmu poddaným. O rozloze 135 hektarů zahrnovala na straně 

Horní Bečvy vrch Hrubou Kyčerku (835 m) a severní úbočí sedla mezi 

Kotlovou a Kyčerou se zdrojnicemi Hlubokého potoka. Přes Kotlovou 

sahala až na jižní svahy hřebene východně od jezera ve Velkých Karlo-

vicích, od něhož javořina získala název stejně jako stejnojmenné kar-

lovické údolí Jezerné. Na javořině Jezerné se tehdy kromě ovcí mohly 

výjimečně pást i krávy.

Majitel rožnovsko–krásenského panství hrabě Maxmilián Fr. An-

tonín ze Žerotína ji v  r.  1700 udělil za 30 zlatých Jakubu Závorkovi

z Dolní Bečvy. Tři čtvrtiny javořiny po něm zdědil jeho syn Jiří Závorka 

(1688–1773), prostřednobečvanský fojt. Potomci jeho nástupce a fojta 

Jiřího Mikulenky (1743–1807) z Prostřední Bečvy už někdy před r. 1825 

postavili v sedle mezi Kotlovou a Hrubou Kyčerkou pasekářskou used-

lost (do r. 1890 nesla prostřednobečvanské č. p. 152, pak hornobeč-

vanské č. p. 430). Zřejmě z důvodu, že vznikla na javořině jako první, 

bývala podle pamětníků označována názvem Stará Kotlová. Miku-

lenkovi ji drželi až do r. 1911, kdy ji odkoupili Josef Boruta a Antonín 

Koláček. V dražbě v r. 1928 ji získalo hornobečvanské Pastevní druž-

stvo Domovina. Po fi nančním krachu a za následné likvidace družstva 

propadla v dražbě v r. 1937 Spořitelně města Rožnova. V r. 1938 ji zís-

kalo Moravské kolonisační družstvo Brno a v r. 1943 přešla pod Druž-

stvo pro zvelebení zemědělské výroby na Moravě ve Slavkově u Brna. 

Až konečně v r. 1949 byla předána s veškerými pozemky do vlastnic-

tví obce Horní Bečva. Usedlost s chalupou, ovčírnou a stodolou byla 

v r. 1962 zbourána a zbývající pastviny časem zcela zalesněny.

Jiní dědicové, Kuběnovi z  Dolní Bečvy, kteří vlastnili zbývající 

jednu čtvrtinu javořiny, založili rovněž už někdy před r.  1825 pase-

kářskou usedlost přímo na horském hřebeni v  sedle Pod Kotlovou

na karlovickém katastru, později pod karlovickým č. p. 378. Posledním 

trvalým obyvatelem této usedlosti s 10 hektary lesa byl Arnošt Zeto-

cha (1922-?), jehož maminka Anežka ji odkoupila v  r.  1938. Arnošta 

Zetochu v jeho roubené chalupě bez elektřiny zachytil v r. 2004 Ivan 

Motýl v reportáži „Samoty bez proudu“, uveřejněné v týdeníku Týden

(č. 52-53, s. 32-37). Na pozemcích usedlosti č. p. 378, které se nacházely 

už za hranicí Karlovic na katastru H. Bečvy, byla po r. 1921 postave-

na další usedlost č. p. 499 (Nová Kotlová?). Jejími posledními trvalými 

obyvateli byli manželé Petr (1908-1993) a Anastázie (1907-1996) Mi-

narčíkovi, kteří ji koupili v r. 1938 a v r. 1974 prodali Valašskému mu-

zeu v přírodě v Rožnově p. R. k rekreačním účelům. Nyní je už řadu let 

v soukromém vlastnictví.

Kotlová: název zřejmě neodkazuje přímo k chovu ovcí jako „kotelni-

ca“, ale snad spíše ke tvaru jejích příkrých úbočí s hluboce zařezanými 

zdrojnicemi Hlubokého, Bučkového a Jezerního potoka, které mohly 

připomínat kotle.

Kyčera: kde proniklo karpatské horské salašnictví, tam se vyskytují 

s ním spojené zvláštní názvy hor, označující tvar či porost horského 

útvaru. Kyčera představuje samostatný homolovitý kopec.

Hrubá (rozuměj Velká) Kyčerka je starobylý název vrchu mezi údo-

lími potoků Hluboký a Bučkový, který z novodobého mapování úplně 

vymizel. Jeho protějškem byla Malá Kyčerka mezi údolími potoků 

Bučkový a Prostá, dnes pod názvem Solisko.

 Karel J. Malina
/příště Kapitoly z dějin Jezerného. Pastevní družstvo Domovina/

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Kapitoly z dějin Jezerného 
Javořina a usedlosti

Jezerné. Pohled z dnes zalesněného severního úbočí Kotlové na usedlost čp. 430, 

zvanou kdysi též Stará Kotlová.

Jezerné, 40. léta minulého století. Pohled ze západního úbočí Kotlové do sedla Pod 

Kotlovou a k protějšímu vrchu Kyčera, na níž se nachází trojmezí obcí V. Karlovice, H. 

Bečva a Hutisko-Solanec. Středem sedla prochází hranice katastrálních území Velké 

Karlovice a Horní Bečva. V popředí karlovická usedlost čp. 378 a vzadu uprostřed 

hornobečvanská usedlost čp. 499. 
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UDÁLO SE …

13. Valašský orieňťák a miniFEST 
Dne 19. srpna se uskutečnil už 13. ročník oblíbeného Valašské-

ho orieňťáku. Na rozdíl od předchozích let se akce konala na hři-

šti TJ Horní Bečvy.
I přes obavy ze špatného počasí se na startu sešlo 159 závodníků, je-

jichž úkolem bylo objet co nejvíce stanovišť s nejvyšším bodovým hod-

nocením za určitý časový limit. Počet kontrol se za poslední roky pod-

statně zvedl, proto závodníci museli strategicky volit nejvhodnější trasu 

za nejvíce bodů.

V kategorii Mužů se tohoto úkolu nejlépe zhostil Graub-

ner Jan s 2164 body, jehož výkon byl suverénně nej-

lepším i v celkovém hodnocení závodu. Lubor Gri-

gorescu s 2111 body se umístil na druhém místě 

a třetí příčku obsadil Hapala Radim s 1943 body. 

Kategorii Muž nad 40 let ovládl místní borec 

Ivan Stopka s 2010 body. Na druhém mís-

tě se umístil Petr Sehnal se 1679 body, pro 

třetí místo si dojel Alan Vaněk s 1531 body. 

Kategorii Žen s náskokem 226 bodů vyhrála 

Lenka Vančurová následovaná Petrou Jirko-

vou a Veronikou Vašutovou. V kategorii Muž-

-muž si na bednu vystoupala dvojice Tonda 

+ Robert, druhé místo vybojovala dvojice Am-

brož + Tišnovský a třetí příčku obsadila dvojice 

Vašek + Kuchyňa. Kategorie Žena -muž patřila dvo-

jici Vala + Večeřová před dvojicí Ševčík + Nováková. 

Třetí místo si pro sebe urvala dvojice Hladík + Mičulková. 

Kategorii Dvojic nad 80 let s přehledem vyhrála dvojice Mou-

ral + Krupa, za nimi se pak umístila dvojice Holemý + Rušar a Kubíček 

+ Pernica. V kategorii Žena -žena se nejlépe zorientovala dvojice Vavry-

sová + Maliňáková, Mouralová + Hrubá a Hoferová + Pýchová. V katego-

rii Croozer, tedy dětský vozík tažený kolem, zvítězila rodina Dudkových, 

druhé místo obsadili Tomoszekovi, třetí místo patřilo Cholastovým.

Paralelně s hlavním závodem probíhal jako každoročně dětský závod. 

O hladký průběh rekordního ročníku, kdy závodilo 91 dětí, se staralo 

sdružení S.W.A.H. Kategorie Nejmenších (0 – 4 roky) probíhala okolo 

Pumptracku a v kategorii Holek si pro vítězství dojela Eliška Cholasto-

vá, na druhém místě se umístila Tea Sasáková a na třetím místě skončila 

Rebeka Bálintová. Kategorií Kluků parádně prolétl Tobiášek Gromnica, 

v těsném závěsu se pak umístili Matyášek Děcký a Danek Mácha.

Další kategorie už probíhaly na nově zbudovaném Pupmtracku u hři-

ště na Horní Bečvě. Kategorii Holek 5-6 let ovládla Rozárka Urbanová, 

z druhého místa se radovala Barča Vašutová a třetí příčku vybojovala 

Maruška Urbanová. V kategorii Kluků 5-6 let s přehledem zvítězil Adá-

mek Závorka, na druhém místě se umístil Honzík Šalamon, který k nám 

docestoval až ze Slovenska a na třetím místě Bernard Grencner. Ka-

tegorii Holek 7-9 let suverénně ovládla Nikča Pavlicová, dru-

hé místo si pro sebe urvala Terka Gromnicová před

Dančou Kuběnovou. V kategorii Kluci 7-9 let se 

na prvním místě umístil Filip Raška, následován 

Tomášem Ondruchem a Lukášem Prorokem.

Malý orieňťák (2 kontroly) v kategorii Holka 

10-12 let vyhrála Lucka Závorková, pro dru-

hé místo si dojela Lucka Hyklová a na třetím 

místě skončila Domča Horňáková. V kategorii 

Kluci 10-12 let zvítězil Lumír Raška, za ním se 

umístili Richard Kretek a Marek Vašut.

Další kategorií Malého orieňťáku byly Holky 

13-15 let, které se musely poprat se 4 kontrola-

mi. V této kategorii jsme měli pouze jedinou zá-

vodnici a tedy jasnou vítězku Patricii Horňákovou. 

Kategorii Kluků 13-15 let ovládl Jakub Novák, za ním 

se umístili Jakub Macura a Lukáš Ondryáš.

Po vyhlášení vítězů a speciálních oceněních se jak účastní-

ci, tak pořadatelé dočkali miniFestu, na kterém jsme si mohli poslech-

nout kapely Mosskin, V jednotě je síla, Ajdontker, Kula pikle, Out of sorts 

nebo Sam humans. Výtěžek z dobrovolného vstupného na minifestival 

a příspěvky za bonbony Ohlé kliky poputují postiženému Davidu Lukso-

vi z Prostřední Bečvy (více informací na odkazu davidluks.cz).

Děkujeme všem, kteří se podíleli na průběhu akce – zejména pak 

sponzorům, obcím Horní a Prostřední Bečva, kapelám a všem účastní-

kům závodu za parádně prožitý den.

 Těšíme se na Vás zase za rok!
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Pobyt dětí z Dětského domova Uherské Hradiště
Již třetím rokem zavítaly děti z Dětského domova Uherské Hradiš-

tě na Horní Bečvu do místní části Liščí. Týden bydlelo devět dětí a dva 

vychovatelé v rodině u Macečků. Ubytování bylo skromné – na zahradě 

ve stanech. A protože pan vedoucí Michal rád vaří, tak děti se mohly těšit 

na to, co jim venku na ohni uchystá. I my domácí jsme rádi ochutnali 

kotlíkovou stravu. Děti vzpomínaly, že loni byla zrovna úroda hub. To se 

jen čistilo, krájelo a vařilo. Letos se ti, kteří rádi houby, těšili marně. Ov-

šem letos zrovna s jejich příjezdem dorazila tropická vedra. A tak dětem 

pod stanem nebylo zima, nezmokly a mohly si užívat procházek 

po Horní Bečvě. Jinak měly děti na programu seznámit se s životem 

na vesnici. Mohly vidět nebo si i vyzkoušet zemědělské práce, například 

hrabání a zpracování sena. Dále měli možnost vidět práci v lese a po-

znat, jak se připravuje dříví na zimu.

Děti se také seznámily s prací kolem domu a na zahradě. V tu dobu 

zrovna dozrávaly letní jablka. Padlo rozhodnutí použít je na výrobu moš-

tu. Děti navštívily areál Zahrádkářského svazu v Horní Bečvě a mohly tak 

vidět, jak se jablka drtí a lisují. Měly možnost ochutnat mošt z místního 

ovoce.

Pobyt se dětem líbil a určitě budou na Horní Bečvu rády vzpomínat.
 R. Macečková

Horní Bečva obhájila prvenství v Černé Vodě

V sobotu 22. července se tým horno-

bečvanských mužů zúčastnil tradičního 

letního fotbalového družebního turnaje 

na Jesenicku v Černé Vodě – jednalo se 

o 35. ročník Memoriálu Zdeňka Macečka. 

Horní Bečva si zde vedla velice úspěšně 

a obhájila loňské prvenství. Turnaje se zú-

častnila 4 družstva. V 1. zápase Horní Beč-

va porazila polské Skorozsice 3:1 (2 bran-

ky vstřelil Filip Zetocha a třetí přidal Vác-

lav Dobeš). Černá Voda porazila Červenou 

Vodu 4:3 na pokutové kopy. O 3. místo 

bojovala Červená Voda se Skorozsice-

mi. Zápas skončil 10:2. Ve finále zvítězila 

Horní Bečva nad domácí Černou Vodou 

3:0 (o branky se podělili Filip Zetocha, Zby-

něk Pavlica a Jakub Vašut).

Tady je celkové pořadí turnaje:

1. Horní Bečva

2. Černá Voda

3. Červená Voda

4. Skorozsice

S Horní Bečvou sice ještě nebyl na tur-

naji její nový trenér Dušan Dohňanský, ale 

zato excelovala největší letní posila z Rož-

nova p/R. Filip Zetocha, který byl pro obra-

ny soupeře nepolapitelným. Horní Bečvě 

náramně fungovala hra průnikových při-

hrávek na útočnou dvojici Filip Zetocha 

a Adam Solanský. Všichni hráči i funkcio-

náři měli z prvenství na turnaji obrovskou 

radost. Nyní je ale čeká tvrdá práce, proto-

že sezóna mužům začíná 13. srpna, kdy se 

utkají doma v okresním přeboru s týmem 

Velké Karlovice + Karolinka B v 16,30 hod.

 Marie Němcová, 
 foto: Martin Zetocha

Rekondiční pobyt v Bystřici pod Hostýnem
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel (SZPO-

AJP) v červenci uspořádalo v bezbariérovém penzionu Sola 

Gratia v Bystřici pod Hostýnem rekondiční pobyt pro tělesně 

postižené všech věkových skupin. Po úvodním přivítacím dni 

a večeru stráveném u ohně jsme prožili týden nabitý akcemi jak 

pro děti tak pro dospělé. Prohlédli jsme si okolí Bystřice a na-

vštívili Hostýn, vyslechli přednášku o canisterapii a na koňském 

statku v Rajnochovicích jsme se projeli na vlečce tažené koněm. 

Navštívil nás kouzelník, opékali jsme sele a losovali tombolu. 

Děti během týdne hrály hry, barvily trička a skleničky a všichni 

jsme absolvovali klasické masáže. V našlapaném programu se 

našly i chvíle pro osobní volno a odpolední procházku. Týden 

strávený v penzionu byl pro všechny skvělým odpočinkem 

a zábavou, při které jsme především načerpali pozitivní energii 

a chuť do života. Proto velmi děkuji sponzorům a přátelům, kteří 

mi umožnili se tohoto pobytu zúčastnit, a Jarkovi Křenkovi dě-

kuji za odvoz tam. Jarek z Liščího



Hornobečvanský ZPRAVODAJ září 2017   / 11 /

Turista, který se vydá na Horní Bečvu, může navštívit až dvě hlavní 

hřebenové trasy. Jedna vede z Pusteven na Martinák a na Třeštík a dru-

há z Třeštíku přes Vysokou, Benešky, Kotlovou na Soláň. Obě trasy jsou 

vyznačeny červenou barvou. A nyní pár vět k barevnému značení tras.

Lidé si někdy myslí, že červená trasa je hezčí než třeba žlutá nebo že je 

obtížnější. Význam barev je ale spíš historický. Klub českých turistů kdysi 

prostě začal s červenou a až později přibíral další barvy. Je ale pravda, 

že podle dnešního systému je červená dálková nebo hřebenová – pro-

stě nejdůležitější trasa v  oblasti. Modře jsou značeny významnější tra-

sy (boční hřebeny, trasy podél vodních toků). Zelenou barva je určena 

pro místní trasy a žlutá symbolizuje spojku. Někdy jde o rychlou spojku 

(proto větší náročnost) a někdy jde i o málo zajímavou trasu. Tento vý-

znam barev lze považovat za zcela obecný. Značení cest podléhá ještě 

mnoha dalším pravidlům, například barvy se nesmí křížit, a tak pro tra-

su je třeba použito místo modrého značení zelené apod. Barvy nemají 

až tak velký význam co se týče důležitosti cest, převýšení nebo nároč-

nosti. Mají ale význam v tom, že se turista podle nich lépe orientuje.

Kdy vlastně vzniklo turistické značení? První turistickou stezku na úze-

mí tehdejšího Uherska vyznačil Sitnianský klub roku 1874 v okolí Hod-

ruši ve Štiavnických vrších. První síť turistických značených tras v  čes-

kých zemích vyznačila po svém založení v roce 1884 Pohorská jednota 

Radhošť v  Beskydech v  okolí Radhoště. Cesty byly značeny tvarovými 

značkami. Jako první česká značená trasa však většinou bývá uváděna 

červená ze Štěchovic ke Svatojánským proudům, kterou vyznačil r. 1889 

Klubu českých turistů. Bylo to pouze rok po jeho založení. Kromě pěších 

tras jsou v poslední době značeny též trasy pro cyklisty, běžkaře a jezdce 

na koních (tzv. hipotrasy – jediná ve Zlínském kraji je ve Velkých Karlovi-

cích, hipotrasa Beskydy). Systém turistického značení v České republice 

je považován za nejspolehlivější a  nejpropracovanější nejen v  Evropě, 

ale i na světě. Česko má nejhustší síť turistického značení ze zemí Evrop-

ské unie: 488,6 km na 1000 km2.

Vraťme se zpět na Horní Bečvu. Půjdeme -li hlavní hřebenovou trasou, 

nic nám nebrání tomu, zamyslet se, kdy byla vlastně poprvé označena. 

Dá se to odněkud zjistit? V roce 2015 byla vydána kniha autora ing. Pav-

la Šmíry Beskydy turistickými stezkami. Čtenář se zde doví velmi mnoho 

informací o vývoji turistiky v Beskydech. Mimo jiné se zde píše o vzni-

ku Pohorské jednoty Radhošť i  o  jejím zakladateli Edvardu Parmovi. 

Na str. 20 se můžeme dočíst, cituji: „Ústředí jednoty sice skutečně před prv-
ní světovou válkou žádné další rozsáhlejší stavební podniky nerealizovalo, 
ale turistická infrastruktura nesestávala jen z chat a útulen. Členové jednoty 
označili do roku 1914 řadu páteřních i vedlejších tras. Za všechny jmenuj-
me alespoň jednu, Edvardem Parmou osobně markovanou Valašskou turu 
z Martiňáku přes Vysokou, Benešky, Hážovické díly a dále na Velkou a Malou 
Lhotu až do Brňova“.

Červené turistické značky nás tedy na této trase provází už od roku 

1914. Trasa Pustevny, Martiňák, Třeštík je součástí mezinárodní turistické 

trasy E3. Vede zde evropské rozvodí a hranice zlínského a moravskoslez-

ského kraje. Více podrobností bylo uvedeno v  článku v  červencovém 

zpravodaji. Příště se podrobněji projdeme hřebenovkou Třeštík, Bene-

šky, Soláň.

K datu 27. 9. 1979 byly přijaty stanovy Světové organizace cestovního 

ruchu (UNWTO). Tento den je proto známý jako mezinárodní den cestov-

ního ruchu a turistiky. A jak jinak ho oslavit, než nějakým pěkným výle-

tem po naší bohaté síti turistických tras. Chce to jen šťastný výběr, dobré 

počasí a chuť kráčet dál. 

 R. Macečková 

Horní Bečva a dvě hlavní hřebenovky

Vítejte na stránkách Valašská zahrada
Realitní společnost Valašské nemovitosti, pro Vás každoročně pořádá 

jarní a podzimní zahradnické trhy - Valašská zahrada. Tyto trhy se konají 

pravidelně, na jaře a na podzim, v areálu Sport campu v Rožnově p. Rad-

hoštěm. Areál se nalézá poblíž křižovatky „U Eroplánu“ na silnici E 442 

ve směru výjezdu na Dolní Bečvu - Makov (SR).

Na trzích se prezentuji zahradníci a zahradnické firmy nejen místní, 

ale i z celé Moravy a Čech. Nakoupit můžete květiny, okrasné dřeviny, 

sadbu, cibuloviny, hnojiva, ochrané prostředky a také výrobky zručných 

řemeslníků, kteří nabízejí vše do domu a zahrady. Nechybí zde poradna 

pro zahrádkáře a babka bylinkářka. Připraven je program pro děti i do-

spělé.

Každoročně trhy navštíví desetitisíce navštěvníků z celé republiky, vy-

jímkou nejsou návštěvníci ze Slovenska. Návštěvníci mají k dispozici vel-

ké parkoviště s kapacitou 200 vozidel přímo před vchodem do kempu. 

Zájezdové autobusy mohou také využít parkoviště „U Muzea“.
Termíny na podzim: 28. 9.–1. 10. 2017

Vstupné:  plné 50 Kč / zvýhodněné (studenti, senioři) 30 Kč, 

 děti do 6 let, doprovod ZTP - ZDARMA

Více na: http://www.valasskazahrada.cz/

 Za Svaz zahrádkářů Horní Bečva R. Macečkova

POZVÁNKA
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NABÍDKA PRÁCE

HLEDÁM PODNÁJEM 

NA HORNÍ BEČVĚ,

TEL.: 721 949 307

Starší manželé 

nabízí brigádu za úplatu 

při občasné výpomoci 

na zahradě 

(sekání trávy, 

řezání dřeva a pod.), 

volejte na tel. číslo 

739 018 786.

ENDEMIT Boutique Hotel & Spa 

na Horní Bečvě buduje tým, 

který svým návštěvníkům přiblíží 

krásu valašských hor, pozvedne úroveň 

místní gastronomie a pohostinství 

a vytvoří prostředí 

vhodné pro odpočinek a inspiraci.

Momentálně obsazujeme tyto pozice: 

-   Zapálené KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY, BARMANY 

a VEDOUCÍHO RESTAURACE, kteří by měli zájem 

podílet se na vytváření konceptu restaurace 

a poskytovat špičkový servis

-   Pečlivé RECEPČNÍ, kteří / které dokáží předvídat 

veškeré potřeby hotelových hostů a plnit je dříve, 

než budou vyřčeny

-   Spolehlivé POKOJSKÉ se smyslem pro detail 

a dokonalou péči o hosty

Co bychom od Vás potřebovali:

-   Zkušenost na obdobné pozici a nadšení 

pro rozšiřování svých obzorů

-   Znalost angličtiny na komunikativní úrovní, 

další jazyky velkou výhodou

-   Chuť vzdělávat se a vytvářet unikátní prostředí 

v hotelovém oboru

-   Zapálení a radost z práce, kterou se můžete 

pochlubit svým přátelům 

-   Ochotu spolupracovat s ostatními členy týmu 

a navozovat přátelské prostředí na pracovišti

-   Řešit vypjaté situace s nadhledem, přinášet 

inovativní nápady a nebát se vyniknout

Co Vám můžeme nabídnout: 

-   Práci v luxusním prostředí nově otevřeného hotelu

-   Motivující fi nanční ohodnocení spolu s fi remními 

benefi ty

-   Jazykové kurzy a možnost dalšího vzdělávání

-   Uznání za kvalitně odvedenou práci a možnost 

karierního růstu

Aktuální životopis spolu s motivačním dopisem 

zasílejte, prosím, na adresu: hotel@endemithotel.cz.

Pomozte nám vytvořit unikátní tým a přivést k živo-

tu hotel, který bude jediným svého druhu.
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INZERCE

INZERCE

POZVÁNKA

Nabídka brigády - dlouhodobá spolupráce 

obsluha kavárny/cukrárny na Prostřední Bečvě.

Do nově se otevírající kavárny /cukrárny 

na Prostřední Bečvě 

hledám příjemnou slečnu/paní 

na pravidelnou výpomoc. 

Bližší info na tel. 776 129 373.

NABÍDKA PRÁCE

Klub důchodců Horní Bečva zve své členy 

a další zájemce na jednodenní 

kulturně-poznávací zájezd 

do Lednicko -valtického areálu
Termín zájezdu: čtvrtek 12. října 2017

Program zájezdu 

a přibližný časový harmonogram:

• Horní Bečva: 5:45 přistavení autobusu 

na AZ Hotel Valaška, další nástupní místa 

po trase do Rožnova.

• Rožnov p/R.: 6:20 AZ U Loany

• Lednice: 9:00 -12:45, 10:00 -10:45 prohlídka zámku, 

pak rozchod - oběd atd.

• 13:00 -13:45 - Tři Grácie - empírový zámeček

• 14:00 -14:45 - Kolonáda na vrchu Rajstna

• Valtice: 15:00 -16:30 pěšky do vinných sklepů 

(3 min. MHD BUS)

• 16:45 -17:15 Rendez-vous (Dianin chrám)

• 21:00 -22:00 Horní Bečva příjezd

Vstupy: Zámek Lednice, prohlídka I. okruh: 

cena 180 Kč, senior nad 65 let 130 Kč,

Dianin chrám - dospělí 50 Kč, děti  30 Kč, 

Kolonáda - dospělí 25 Kč, děti 15 Kč.

Cena: 500 Kč /osoba, zahrnuje dopravu lux. busem,

průvodce, nezahrnuje vstupy. 

Upozornění: Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete 

od 1. srpna 2017 v trafice na Horní Bečvě, 

telefon: 777 045 484. 

Vedoucí zájezdu: Jana Pospíšilová, mobil: 605 214 717, 

e-mail: jana.pospisilova496@seznam.cz

Srdečně vás zve 

výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Kamionová doprava 

a prodej sypkých hmot

vše za příznivé ceny
• dopravíme v jakémkoli množství   

• kamenivo, štěrky, písky apod.

• prodej dřevěných 

pelet nejvyšší kvality

Ing. Zdeněk Kretek, 

tel.: 604 646 310
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V sobotu 14. října 2017 v 17.00 hodin, 

v kinosále v Horní Bečvě 

uvede ochotnický divadelní soubor 

DIVADLO DEVÍTKA 
komedii Raye Cooneyho

Navštěvovala jsem výuku angličtiny v jazykové škole KIAORA v Rožnově pod Radhoštěm.      

Napadlo mě, že na Horní Bečvě je nás víc, kteří bychom chtěli podobné kurzy navštěvovat a nemuset dojíždět. 

Rozhodla jsem se pro „bleskový průzkum“. Pokud Vás tato myšlenka zaujala, vyplňte prosím dotazník níže 

a do 15. 9. 2017 doručte prosím osobně na Obecní úřad Horní Bečvy nebo do Knihovny Horní Bečvy 

anebo elektronicky na: dotaznik0@centrum.cz.

  
Z vlastní iniciativy Jiřina Bernátová

Dotazník k výuce angličtiny na Horní Bečvě:
1. Máte zájem o výuku anglického jazyka na Horní Bečvě?     ANO NE

2. Vyhovoval by Vám rozsah 105 h (např. říjen – červen ) v ceně 5. 800,- Kč? ANO NE 

3. Je pro Vás překážkou v pravidelné výuce směnování v zaměstnání? ANO NE

4. Máte nějaké znalosti angličtiny? ANO NE

5. Pokud ANO, zaškrtněte jak byste se ohodnotili: začátečník

 středně pokročilý

 pokročilý

5. Měli byste zájem o mimoškolní vyučování pro děti? ANO NE

6. Pokud ano, uveďte věk:

Připomínky k jednotlivým bodům dotazníku:

Jméno a příjmení: Bydliště:

Telefonní kontakt:

MAYDAY
John Brown je londýnský taxikář, 

kterému se díky přísně dodržovanému harmonogramu 

daří tajit skutečnost, že má dvě manželky. 

Jednoho dne se mu však vinou malé nehody vše zhroutí 

a stane se předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů. 

Rozjíždí se velký kolotoč lží…

Předprodej bude zahájen 2. října 2017 v knihovně Horní Bečvy.

Vstupné: 50,- Kč.
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POZVÁNKA

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ 
nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle systému světově uznávaného Mistra jógy 

z Indie Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová 

cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 44 let 

a jsou vhodná pro každého bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

Cvičíme stejně jako v předchozích 

jedenácti létech v úterý v 16.30 – 18.15 hod. 

v malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva.

Začínáme 5. září 2017.

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

Anna Valová a Karel Ondruch
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1. místo, Jiřina Bernátová

2. místo, Jan a Pavla Zajícovi

3. místo, Růžena Poláchová

4. místo, Jaromír Španihel

5. místo, Pavla Petřeková

Kvetoucí 

Horní Bečva
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Máme za sebou druhý roč-

ník této soutěže a Vás jistě za-

jímá, jak to všechno dopadlo.

Letos se projevil trend pří-

rodních zahrad, a proto rozho-

dování komise bylo velmi těž-

ké a debata bouřlivá. Hodno-

tící komise zvolila toto pořadí:

1. místo, Jiřina Bernátová

2. místo, Jan a Pavla Zajícovi

3. místo, Růžena Poláchová

4. místo, Jaromír Španihel

5. místo, Pavla Petřeková

Každý výherce obdrží finanč-

ní částku, dle umístění, která 

jim bude předána na Obecním 

úřadě Horní Bečvy.


