
září

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka

Pozvánka

do cvičení jógy

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

září 2011
připravili jsme pro Vás 

známé fi lmy, 

taneční a hudební večery…

grilování na terase…

Čtvrtek 1. 9. 

Práskání s hity 60-90tých let

Sobota 3. 9. – promítání

Anglický pacient

Pátek 9. 9. 

Skupina Remix

Sobota 10. 9. – promítání

Kawasakiho růže

Pátek 16. 9. 

Taneční večer se Salsou

Sobota 17. 9. – promítání

Sedm let v Tibetu

Pátek 23. 9. 

Skupina Remix

Sobota 24. 9. – promítání

Zlatý kompas

Středa 28. 9.

Skupina Remix

Začínáme v úterý 

13. 9. 2011 

jako obvykle 

v 16.30 – 18.15 hod. 

v malé tělocvičně 

ZŠ TGM Horní Bečva.

Zveme Vás srdečně na představení Divadla Schod 

z Valašského Meziříčí, které pořádáme 

v sobotu 1. října 2011 v 17.00 hodin 

v místním kinosále. 

Vstupné 50,- Kč, předprodej vstupenek 

v knihovně od 12. září 2011 

(571 645 249, knihovna.becva@seznam.cz).

Nec h broučka žít!Nec h broučka žít! 
Všichni máme rádi pohádky a tak jsme zkusili vrátit 

se do dětství a převtělit se do hrdinů našich dětských 

knížek. Samozřejmě se tady ale odrazila skutečnost, 

že jsme již dětským kalhotkám přece jen trochu od-

rostli a máme úplně jiné radosti a starosti než v le-

tech kdy jsme tyto knížky se svými rodiči četli. Proto 

si naši broučci žijí svůj život, který se velice podobá 

tomu našemu obyčejnému lidskému. A tak i naši 

broučci mají své tužby, problémy, ideály. Prožívají 

své první lásky a zklamání. Jejich život je navíc ohro-

žen jedním velkým a neovladatelným fenoménem. 

A tím je nevyzpytatelný tvor – člověk. Zkuste se pro-

to spolu s námi vrátit do dětských let a s humorem 

prožívat nové příběhy svých dětských hrdinů z hmy-

zí říše. Budeme rádi, když budete z divadla odcházet 

s dobrou náladou, ale rovněž s pocitem, že i když vás 

občas život pořádně štve, najdou se na naší planetě 

ještě živočichové, kteří jsou na tom o něco hůř.

Milí prvňáčci, 
prvního září jste přišli poprvé do opravdové školy 

a stali se jejími žáky. Takto sem budete vstupovat ce-

lých devět let, tak snad se Vám ten první krok vydařil 

a neodradil Vás od kroků dalších. Ale aby se Vám ve 

škole líbilo, nestačí do ní jen chodit – celých devět 

let se budete vzdělávat, nenaučíte se jen psát, číst 

a počítat, ale poznáte také kouzlo cizích zemí i naší 

vlasti v zeměpisu, historii světa v dějepisu a také zá-

hady přírody a přírodních věd nejen v  biologii, ale 

i v chemii a fyzice. Ale k tomu je ještě daleká cesta, na 

které vám podají pomocnou ruku Vaši učitelé, rodiče 

i starší spolužáci. První třída je pro Vás velká zatěž-

kávací zkouška, najednou se musíte naučit spoustu 

nových věcí, které ale budete celý život používat, tak 

Vám přeji, ať se Vám podaří tento první školní rok 

zvládnout a sami uvidíte, že Vaše námaha nebyla 

zbytečná.

Ve škole přivítáme také Vaše starší spolužáky, kte-

ří už mají se vzděláváním jisté zkušenosti. Jistě Vám 

rádi pomohou zdolávat často neschůdné překážky, 

ale na konci celého cyklu se sami přesvědčíte, že to 

stálo za to. Tak ať se Vám všem daří.

Knihovnice Marcela Školová

Pozvánka do divadla



Motto: 

„Dbej, aby každý den byl Tvým dnem nejlepším.“  
Mark Twain

Blahopřání
V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Antonín  V a š e n k a       

 Marie  O n d r u c h o v á        

 František  P o l á c h      

 Věra  H a n z e l k o v á     

 Marie  P e t ř e k o v á      

 Božena  Š a j n o  h o v á            

 Václav  B á r t e k

V září také oslaví významná výročí společného života 

tři manželské páry:

20. září 2011 oslaví dvacet pět let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé Jaromír a Anna Maléřovi   

23. září 2011 oslaví padesát let manželství – zlatou svatbu 

manželé Bedřich a Ludmila Kretkovi

30. září 2011 oslaví padesát let manželství – zlatou svatbu 

manželé Antonín a Františka Vašutovi

Dne 23. září  před padesáti lety si řekli své ano naši rodiče 

Ludmila  a  Bedřich  K r e t k o v i 

Do dalších společných let jim přejeme hodně štěstí, 

zdraví a božího požehnání. 

Děti s rodinami.

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

Vzpomínka
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Společenská kronika

Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 
na bečvanském hřbitově spí svůj věčný sen. Prázdná jsou místa, 

kde zněl jeho hlas, však vzpomínky navždy zůstanou v nás.

Dne 22. září 2011 vzpomeneme 

dvacáté páté smutné výročí úmrtí 

našeho bratra a strýce     

Oldřicha  F i d r i c h a

Vzpomínají sestry Marie a Anežka 

s rodinami, bratr Antonín s rodinou 

a sestra Dana. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, i když Ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 17. září 2011 vzpomeneme druhé výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky     

paní  Ludmily  C v i k l o v é

a 13. říjen 2011 bude dnem, 

kdy nás před čtyřiceti lety opustil náš tatínek a dědeček

pan  Josef  C v i k l

Ti, kteří jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.

Očím jsi odešel, v srdcích jsi navždy zůstal.

Dne 25. září 2011 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí mého manžela 

a našeho tatínka a dědečka     

pana  Josefa  S o l a n s k é h o

S láskou vzpomíná manželka Marie 

a děti s rodinami.

Dne 18. srpna 2011 by se dožil     

pan  Ludvík  V a n í č e k  devadesáti pěti let. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Františka, 

dcery Květa a Hanka a syn Ludvík s rodinami. 

Nikdy nezapomeneme.  

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 10. září 2011 uplyne pět smutných let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš bratr     

pan  Oldřich  O n d r u c h

dne 13. září 2011 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí 

jeho manželky a naší švagrové

paní  Marie  O n d r u c h o v é

S láskou vzpomínají sourozenci s rodinami.  
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 1.9. 7.30  za zemřelého Josefa Petřeka, manželku, tři syny 

a dvě snachy

 2.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí a živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské

 3.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské, tři syny 

a celou zemřelou rodinu

 4.9. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

 5.9. 7.30 za zemřelou rodinu Kubáňovu a Tomáše Káňu

 6.9. 7.30 na úmysl dárce

 7.9. 7.30 na jistý úmysl

 8.9. 7.30  za zemřelou Marii a manžela Bohuslava Kretkovy, 

Viktorii  Bělůnkovou, celou živou a zemřelou rodinu 

z obou stran

 9.9. 7.30 za zemřelé Anastázii Holubovou a Žofi i Ondruchovou

 10.9. 7.30  za zemřelé Marii Kubáňovou, bratra Metoděje 

a manželku Elišku

 11.9. 10.00  za zemřelou Anežku Holčákovou, manžela Michala, souro-

zence, rodiče a duše v očistci

 12.9. 7.30  za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy, Kristýnu

 Manetovou a celou rodinu

 13.9. 7.30  za zemřelou Marii Ondruchovou, manžela Oldřicha 

a duše v očistci

 14.9. 7.30  na poděkování za přijatá dobrodiní při příležitosti 

dožití šedesáti let

 15.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dceru, 

dva syny a dva vnuky

 16.9. 7.30  za zemřelé Ludmilu a Josefa Cviklovy, Annu 

Ondruchovou a rodinu

 17.9. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, rodiče 

a dva bratry

 18.9. 10.00  za zemřelé Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny, 

dceru, zetě Vladimíra a snachu Milenu

 19.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Solanské, sourozence, jejich 

rodiny a zetě Luboše

 20.9. 7.30  za zemřelé rodiny Bernátkovu a Klepáčovu a duše 

v očistci 

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě – září

 21.9. 7.30  za zemřelou rodinu Jana Žitníka a Františku 

Chudějovou z Prostřední Bečvy

 22.9. 7.30 na úmysl dárce

 23.9. 7.30 za zemřelého Josefa Mališe, manželku a duše v očistci

 24.9. 7.30  za zemřelé Anežku a Arnošta Kubáňovy a Barboru Bordov-

skou

 25.9. 10.00  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a zemřelou 

rodinu

 26.9. 7.30 na jistý úmysl

 27.9. 7.30 za zemřelé Václava a Annu Slížkovy a syna Stanislava

 28.9. 8.00 za jistou rodinu

  17.00  za zemřelého Oldřicha Ondrucha,, rodáka z Horní 

Bečvy a jeho rodiče

 29.9. 7.30  za zemřelé Veroniku a Josefa Juroškovy, syny Josefa 

a Jana, dcery Zdeňku a Františku, zetě a duše v očistci

 30.9. 7.30 na úmysl dárce

 1.10. 7.30 za zemřelou Lenku Bilovou, rodiče Bilovy a Pavlicovy

 2.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy 

a rodiče z obou stran

 3.10. 7.30  za zemřelé Anežku a Zdenka Solanské, jejich dcery Marcelu 

a Ludmilu, vnučku Zdenku,rodiče 

a sourozence z obou stran a duše v očistci 

 4.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava a celou 

zemřelou rodinu

 5.10. 7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa a jeho rodiče

 6.10. 7.30 za zemřelou rodinu Krumpochovu a dva zetě

 7.10. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny a zetě 

 8.10. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, tři zetě a duše 

v očistci

Svátost kněžství a primice

V poslední době se v naší farnosti proslýchá, že se na Horní Bečvě 

chystá nějaká sláva. Jeden z našich rodáků příjme v blízké době kněž-

ské svěcení a v našem farním kostele bude slavit primiční mši svatou. 

Proto by nebylo na škodu si připomenout, co tyto události znamenají. 

Kněžství
O kněžství má většina z nás tendenci říkat, že se nás netýká. Je to 

svátost, která je pro mnohé zahalena tajemstvím a mylnými před-

stavami. Pán Ježíš ustanovil svátost kněžství pro společenství církve, 

aby zajistil pokračování svého díla, založeného na apoštolské službě. 

Z lidského pohledu se zdá, že kněžství nebo kněžská služba je jedním 

z mnoha zaměstnání, které si člověk může podle svých sklonů a sym-

patií vybrat. Takový pohled je však mylný. Ke kněžství je totiž člověk 

povolán. Na tuto životní cestu zve každého zvláštním způsobem sám 

Bůh. Okolnosti a způsoby tohoto volání a pozvání jsou různé. Společné 

má být ale přesvědčení povolaných, že nejednali z nějakého vlastního 

rozmaru nebo touhy se v daném oboru uplatnit, ale z mravní jistoty, 

že s nimi Bůh má tento záměr.

Svátost kněžství je jediná, ale uskutečňuje se ve třech různých stup-

ních: biskupové, kněží a jáhni. Kněží a biskupové jsou viditelnými zá-

stupci Krista na zemi. Na jáhny jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, 

ale ke službě. Biskup je nástupcem apoštolů. Biskupské svěcení udě-

luje „plnost svátosti kněžství“. Kněží slouží Božímu lidu ve společenství 

s biskupem a s jeho jáhny. Zastávají službu kázání a zvěstují všem boží 

slovo. Jednají v osobě Krista, když zpřítomňují a aplikují jedinou Kristo-

vu oběť při mši svaté; kajícníkům udělují svátost smíření a nemocným 

svátost pomazání a přednášejí Bohu Otci potřeby a modlitby věřících.

Jak se uděluje svátost kněžství? 

Jako za časů apoštolů i dnes se tato svátost uděluje modlitbou 

a vzkládáním rukou. Ve všech třech stupních je udělovatelem svátosti 

biskup. Nejprve na svěcence vzkládá ruce (při biskupském svěcení ob-

vykle spolu s dalšími dvěma biskupy) a potom mu v konsekrační mod-
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Informace obecního úřadu

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, 

části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, trá-

va, listí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří 

do popelnic odpad nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 

2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 

stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali od-

pad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. 

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    30.9. ,  27.10. ,  25.11. ,   23.12. 
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2011

litbě vyprošuje milost Ducha svatého a jeho darů potřebných pro služ-

bu, pro kterou je kandidát svěcen. Jako u všech svátostí doprovázejí 

tuto slavnost některé další obřady. Biskup a kněz je pomazán křižmem. 

Dále každý přebírá znamení své služby: u biskupa je to evangeliář, prs-

ten, mitra a berla, knězi se předává patena a kalich, jáhnovi evangeliář. 

Ještě se na tomto místě krátce zmiňme o názvu této svátosti. Český 

výraz „svátost kněžství“ plně neodpovídá latinskému „sacramentum 

ordinis“ (svátost stavu). „Ordinatio“ (svěcení, ordinace) naznačuje za-

řazení do nějakého „ordo“ (stavu či sboru), něco víc než jen slavnostní 

uvedení do úřadu. Nazýváme to „svěcením“, to znamená, že tento muž 

je posvěcen pro službu Bohu, oddělen pro Boha, nenáleží již jen sám 

sobě. Kristus chce od této chvíle jednat skrze něho. Jako v případě křtu 

a biřmování, stejně i svátost kněžství vtiskuje nezrušitelné duchovní 

znamení, takže nemůže být ani opakována ani udělena jen na ome-

zený čas. 

Primice
První mše po kněžském vysvěcení se nazývají primice. Při těchto 

slavných mších svatých novokněz děkuje především za dar povolání 

společně s farností, kde žije nebo kde vyrůstal. Pro farnost z které vze-

jde kněz, je to vždy veliké požehnání a slavnost. Jelikož farnost je sou-

částí obce, je tak tato slavnost velikou událostí i pro celou obec. Z na-

šich obyvatel a rodáku obce byli na kněze dosud vysvěceni celkem tři 

kněží. P. Metoděj Kubáň 1908, P. Michal Maceček 1938, P. Michal Ma-

ceček 1950. Čtvrtým bude po jednašedesáti letech vysvěcen na kněze 

fr. Vojtěch Marek Malina OSB. Jeho svěcení proběhne 15.10.2011 

v 10:13 v chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě.

Na Horní Bečvě budeme společně s ním slavit primiční mši svatou 

v chrámu sv. Jana a Pavla v sobotu 22.10.2011 v 11:00. Je zvykem v na-

šich krajích, že novokněze farnost doprovází z jeho rodného domu do 

kostela v  průvodu. Tento průvod bude vycházet z  domu novokněze 

v 10:00. Program celé slavnosti si můžete přečíst níže. 

09:45  - Rodičovské požehnání v domě novokněze

10.00 -  Vychází průvod od domu novokněze za hotelem Valaška 

na faru

10:30  -  Modlitba růžence v kostele pro ty kdo se nezúčastní 

průvodu

10:45  -  Na faře bude v přítomností koncelebrujicích kněží 

požehnán primiční ornát 

10:55  - Z fary bude vycházet liturgický průvod do kostela

11:00  - Slavnostní primiční mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 

          

Inzerce

Obědy pro Vás!
Nová služba od 1. srpna 2011 

– dovoz obědů až domů včetně sobot a nedělí.

Výběr ze dvou teplých jídel, možnost domluvy 

osobního jídelníčku, cena od 50,- Kč.

Objednávky a dotazy na tel. čísle 606 303 143.

Provozovatel Igor Rybár, chatový areál Marta, 

Horní Bečva 0360

Prodám starší použitá garážová vrata 

– kovová, vyklápěcí, včetně závaží. 

Informace na čísle tel.: 603 819 197
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Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín, se snaží zajistit 

vytyčení lesních pozemků ve zbývající části obce Horní Bečva za využi-

tí prostředků z Programu rozvoje venkova (z Evropského zemědělské-

ho fondu pro rozvoj venkova – EAFRD).

Termín podání žádosti o dotaci je již v říjnu 2011, a proto byla Obec 

Horní Bečva požádána opět o spolupráci.

Jedná o zpracování podkladů pro vytyčení hranic lesních pozemků 

v severní části obce Horní Bečva, v jižní části obce v současné době již 

probíhá vytyčovaní hranic lesních pozemků a jejich předávání maji-

telům.

Spolupráce obce Horní Bečva s Pozemkovým úřadem Vsetín bude 

spočívat v pomoci jednání s jednotlivými vlastníky lesních pozemků, 

tj. prověřit zájem jednotlivých vlastníků a zajistit jejich podpisy v sou-

hrnném seznamu a předat jim žádost o vytyčení lesních pozemků. 

Součástí žádosti o vytyčení hranic lesních pozemků je příloha - do-

hoda o zrušení nájemního vztahu, popř. protokol o venkovní předávce.

Vyzýváme všechny majitele lesních pozemků, 

kteří ještě nepožádali o vytyčení hranic lesních pozemků, 

aby nejpozději do 15. září 2011 se dostavili 

na Obecní úřad Horní Bečva k vyzvednutí žádosti. 

Vyplněnou a podepsanou žádost o vytyčení 

je nutné do stanoveného termínu poslat na: 

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový úřad Vsetín

Na Hrázi 1603

755 01  Vsetín

nebo odevzdat na Obecní úřad Horní Bečva.

Pokud máte k dispozici dohodu 

o navrácení pozemků do užívání 

(nebo protokol o venkovní předávce), 

doložte k žádosti o vytyčení i kopie 

těchto dokumentů.

V případě jakýchkoliv nejasností 

je možné se obrátit na pracovníky 

Obecního úřadu Horní Bečva 

nebo přímo na Pozemkový úřad Vsetín 

– paní Pernická, tel.: 571425218.

J. Macečková , OÚ Horní Bečva

Informace pro vlastníky lesních 

pozemků v obci Horní Bečva

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést 

odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení, 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad 

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna 

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Hornobečvanské Haferobraní 

13. srpna 2011

Sdružení ŠORSTÝN o. s. ve spolupráci s  Mysliveckým sdružením 

Hubert uspořádali v půlce srpna 1. Hornobečvanské Haferobraní.

Akce se setkala s velkým zájmem a nadšením návštěvníků, ochut-

návajících i náhodných kolemjdoucích. Program Haferobraní byl vel-

mi bohatý. Pro návštěvníky byla přichystána především ochutnávka 

asi 20-ti druhů všemožných haferových dobrot, výstava bečvanských 

hafer, soutěže z hafer pro děti i dospělé a živá hudba. Na své si přišli 

i (ne)jedlíci hafer, protože myslivci pro ně připravili výborný guláš, do-

mácí klobásky i pivo.

Součástí ochutnávky haferových pochoutek byla také hodnotící 

soutěž, ve které se mělo rozhodnout, která z dobrot mlsounům chut-

nala nejvíce. Po vyhodnocení vyhrály jednoznačně kynuté haferové 

knedlíky.

Návštěvníci se mohli také seznámit a důkladně si prohlédnout 

místní hafery díky malé výstavě. Dozvěděli se také něco málo z historie 

„haferářství „na Bečvě.

Ze soutěží pro děti jsme bohužel kvůli nepřízni počasí stihli pouze 

dvě, ale i tak si myslím, že určitě stojí za malou zmínku. První soutěží 

byl Haferový modrotisk, kdy děti malovaly prstíky a haferami obrázek 

na papír. Vznikly nádherné výtvory, ze kterých bylo opravdu velmi těž-

ké vybrat vítěze. Druhou v pořadí byla soutěž o nejdelší čáru haferou 

na papír. Děti byly velmi šikovné a i při této soutěži dokázaly svou chyt-

rost a vynalézavost.

Jak už jsem zmínila, počasí nám letos příliš nepřálo, proto jsme mu-

seli celou akci ukončit velmi předčasně. Na soutěže pro dospělé a zby-

tek přichystaného programu tedy nedošlo. Doufám, že i přes nepřízeň 

počasí, jste si Haferobraní užili a odnesli si trošku té haferové nálady 

domů. Vy, kteří jste letošní první ročník propásli, nezoufejte, příští rok 

bude určitě další.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat především panu Ondřeji 

Červenému i ostatním členům Mysliveckého sdružení Hubert, za po-

skytnutí perfektního zázemí a za přípravu chutného občerstvení. Dále 

patří dík členům občanského sdružení Šorstýn, za obětavou pomoc při 

organizaci. V neposlední řadě děkuji panu Josefu Blinkovi a obci Horní 

Bečva za sponzorské dary, hudbě pana Blinky za obětavost a ochotu, 

že i za nepříznivého počasí přijeli a zahráli. V závěru také děkuji všem 

návštěvníkům a doufám, že se všichni potkáme na Haferobraní zase 

za rok.
Za sdružení Šorstýn Tereza Šrámková
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Pozvánky

Pozvání na setkání
A léta běží vážení…

Milí spolužáci, rodáci a ostatní spoluobčané 

z ročníků 1938 a 1939, 
od našeho posledního setkání uplynuly dva roky a tak 

jak jsme se domluvili, opět se setkáme a tentokrát 

v sobotu 17. září 2011 v 15.00 hodin 

ve vlašském šenku (vedle restaurace Zavadilka)

Posedíme, pokecáme a třeba i potancujeme. 

Konzumaci jídla a pití si každý zaplatí dle vlastního 

výběru, příspěvek na hudbu vybereme na místě. 

Určitě přijďte a vezměte sebou i svého partnera či partnerku. 

Doufám, že nezklamete tradici a všichni se opět uvidíme, 

za což Vám předem děkuji. 

Zdenka Bártková, Horní Bečva 533, 

číslo telefonu 737 942 551.

Pozvánka na přednášku 

PhDr. Jaroslavy Grobcové o knize 

„Od Velké Moravy svítá“.
Chcete se dozvědět více o dávné a méně známé 

historii Slovanů a pocítit hrdost, že jste Moravané, 

pak neváhejte a přijďte do Kulturního domu Horní Bečva 

dne 7. září 2011 od 10.00 hod. si poslechnout, 

tuto moudrou ženu a autorku dvou knih psaných 

především formou poezie. 

Knihu uvedenou v titulu si budete moci zakoupit 

a nechat si podepsat autorkou

Srdečně zve Obec Horní Bečva.

Pozvánka do cvičení jógy 

a na přednášku Svámího Gajananda

Bolí Vás v zádech, chcete se zbavit stresu 

a znovu získat chuť do života, 

pak neváhejte a přijďte do cvičení jógy. 

Začínáme v úterý 13. 9. 2011 

jako obvykle v 16.30 – 18.15 hod. 

v malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva. 

Cvičení vedou cvičitelé JDŽ Ostrava, 

o. s. Anna Valová a Ing. Karel Ondruch.

Pro ještě lepší přiblížení Jógy se nám podařilo 

zajistit přednášku Svámího Gajananda 

na téma „Jak si pomocí jógy zlepšit fyzické, mentální,

sociální a duchovní zdraví“.

Přednáška proběhne v angličtině s českým překladem. 

Připravte si otázky na které Vám Svámidží

ve druhé části bude odpovídat.

Místo konání: 

Chata SKI areálu Zachovka západ

Datum: 

21. září 2011  v 17.00 – 20. 00 hod.

Vstupné: á 50.- Kč

Srdečně zvou oba cvičitelé jógy.



Podzimní Flora Vás potěší:

h  Ústřední expozicí „PALETA BAREV“ se špičkovými výpěstky ovoce, zeleniny a podzimních květin    

h  Přehlídkou okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů

h  Nabídkou ovocných školkařských výpěstků

h   Pavilonem Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce a různých dru-

hů zelenin, zahrádkářskou poradnou  

h   Výstavou pěstovaných i divoce rostoucích hub, zahrádkářskou a houbařskou poradnou, 

včelařským koutkem,  prodejem včelích produktů,  nabídkou moravských vín a  burčáku 

h   Přehlídkou nejlepších exponátů z podzimní soutěže profesionálních fl oristů v aranžování 

květin

h   Gastronomickým festivalem OLIMA s vařením a ochutnávkami krajových i zdravých jídel a nápo-

jů, Dny moravských vín s prezentací vinařských podoblastí a „soutěží o nejlepší ovocný destilát 

„FLORA KOŠT 2011“ - vše s ochutnávkami!

h   Prohlídkami skleníků a botanické zahrady výstaviště i Univerzity Palackého, cimbálovou muzi-

kou, zábavným programem, festivalem dechovek 

h   PODZIMNÍMI ZAHRADNICKÝMI TRHY s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin, ovocných 

i okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily         

h   Slevami na hromadné objednávky vstupného a pro školní zájezdy  (vstupenka 15 Kč pro účast-

níky školních zájezdů o nejméně 10 lidech) Běžné vstupné: 100 Kč, zlevněné 80 Kč, rodinné 

210 Kč, zdarma děti do 6 let, ZTP a ZTP-P. Všechny informace na www.fl ora-ol.cz
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Prof. Jirků, Boris, ak. mal. *10. 4. 1955 Zlín 

Malíř, sochař, grafi k, ilustrátor, pedagog. 

Studia: SUPŠ v Uherském Hradišti (1970-74), 

AVU v Praze (1974- 80, A. Paderlík).  

Žije v Praze a na Moravě, 17 let vedl atelier fi gurální kresby na VŠUP 

v Praze. 

Nyní je profesorem fi gurální kresby na ÚUD ZČU v Plzni a vedoucím 

doktorandského studia na Fakultě výtvarných umení Akadémie Ume-

nia v Banské Bystrici. 

Vystavuje po celém světě, jezdí na mezinárodní malířská a sochař-

ská sympozia a organizuje mezinárodní projekt FIGURAMA (student-

ské fi gurální kresby prestižních universit, včetně katalogů). 

Autor patří mezi výrazné osobnosti současného umění. Vystavoval 

např. v USA, Francii, Dánsku, Španělsku, Brazílii, Ecuadoru, Rusku, Slo-

vensku, Kanadě,Polsku, Německu atd. 

V ilustraci (kolem 40 titulů) získal několik cen, např. Nejkrásnější. 

kniha roku ČSR - G. G. Márquéz Kronika ohlášené smrti, M. M. Bulgakov 

Mistr a Markétka. 

Ve volné tvorbě se představuje grafi kami, obrazy a v poslední době 

i sochařskými díly (převážně ve dřevě v nadživotní velikosti). Všech-

ny práce mají fi gurální charakter se silným existenciálním nábojem. 

Expresivita je navíc podtržena specifi ckou deformací tvarů, u obrazů 

a ilustrací hraje výraznou roli i pestrá barevnost. Pro tuto formu, pito-

resknost, mnohdy až absurdnost obrazových příběhů, bývá jeho dílo 

řazeno ke škole české grotesky. 

O jeho díle vyšly čtyři obsáhlé monografi e a bohatou škálu jeho 

tvorby lze uvidět na www borisjirku.com. 

MgA. Adéla Marie Jirků *5. 12. 1985 

kresba, grafi ka, ilustrace 

připravované webové stránky www.adelamariejirku.cz / com/ eu ?

Studia: Akademické Gymnázium Štěpánská, Praha, 2001-2005 

Ateliér Ilustrace a grafi ky, VŠUP, Praha, 2005-2007 

Champs de la peinture, Ecole superieure de beaux-arts, Marseille, 

2007-2008 

Ateliér Grafi ky I /škola Jiřího Lindovského, AVU, Praha, 2008-2011

Pozvánka na výstavu.

Prof. Jirků, Boris, ak. mal.
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Inzerce

7. Valašský orieňťák 

& Minifestival 

Tak a je to! 

7. Valašský orieňťák, nejzásadnější sportovní událost 

od Nagana 1998, je za námi! 

Skromnost stranou – 20. srpen 2011 by zasloužil vytesat do žuly!

Ohlá klika letos zainvestovala a objednala srpnové počasí z golden 

edition, a tak mohl další ročník MTB orientačního závodu začít. Výle-

tiště Kněhyně na Prostřední Bečvě se už od brzkého rána začalo plnit  

koly i závodníky různého stáří. Prezentace závodu i vypuštění všech 

150ti chtivých závodníků na trať proběhlo až podezřele hladce i bez 

sexbomby v bikinách a kostičkovanou vlajkou.

V průběhu hlavního závodu se na přilehlé louce konal dětský zá-

vod, kde se o 29 dětí postaralo spřízněné občanské sdružení Bečvánek 

Beskydy.

Pro trať, která měla „mužskou“ a „ženskou“ verzi (13 a 10 stanovišť), 

závodníci volili různé styly, tempa a postupy.

Do cíle hlavního závodu se jako první po 116,58 minutách vrátil 

s 32,6 km v nohách Honza Graubner. V kategorii žen zvítězila Martina 

Šnajdarková, v kategorii žen nad 35 let Eva Maliníková, kategorii mužů 

nad 40 let vyhrál Petr Řeháček. Jako každý rok byly zařazeny i kate-

gorie dvojic – M+M ovládlo místní duo Pepi Prorok + Rosťa Ondruch, 

Ž+M Štěpánka Staňková + Tomáš Linhart a Ž+Ž Lenka Vančurová

+ Zuzka Cholastová.

Kromě cen vítězům byla udělena také speciální ocenění – několika-

násobná bramborová medailistka, největší píchač na trati, nejmladší 

a nejstarší účastník, největší požitkáři tratě a největší srdcaři, kteří ab-

solvovali závod na takřka historických strojích.

V podvečer započala druhá polovina plánovaného programu, a to 

koncert pěti kapel. První na pódium nastoupila kapela S.HI.T., po ní 

následovala kapela Koridor. Třetí na plakátech i v pořadí se předvedla 

kapela Bílá vdova, jež přivedla do varu i samotného předsedu! Stejně 

jako loni nám přijela zahrát kapela The Kitchen ze Vsetína, a jako po-

slední se na prknech kněhyňského pódia chopili svých nástrojů členo-

vé kapely Emergency Exit.

Věříme, že se akce líbila všem, že o ní budou vyprávět svým dětem 

a dětem svých dětí, a hlavně, že příští rok se zase potkáme v tak hoj-

ném počtu a se stejně vypečenou náladou. Ohlá klika děkuje všem, 

kteří se podíleli na přípravách, hladkém průběhu, doprovodném pro-

gramu, a samozřejmě největší dík patří sponzorům.

Klimatex, Obec Horní Bečva,  Obec Prostřední Bečva, Nadaci Dě-
ti-Kultura-Sport, Atex, ROBE, Výtahy Španihel, On Semiconductor, 
Diofl ex,  Penzion Staré časy, ATM elektro, o.s. Bečvánek Beskydy, Ho-
tel Duo, PetyšaSport, KM Cyklo, Chata Brian, Chatový areál Marta, 
ZAPA, Jednota Horní Bečva a SDH Horní Bečva. DĚKUJEME!


