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Motto měsíce:            Návštěva nám vždy udělá radost. Ne-li 

svým příchodem, tedy svým odchodem! 

 
 

 
VYBRALI JSME PRO VÁS ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA  ZE 
DNE 18.8. 2011 

Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e   
rozpočet příjmů výdajů za 01-07/2010 
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e   
změny v rozpočtu na rok 2011 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  
výjimku v počtu žáků ve třídách mateřské 

školy 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e   finanční dar ve 
výši 100.000,- Kč pro TJ Sokol  Prostřední Bečva střed na 
opravu poškozeného hřiště a finanční bezúročnou půjčku ve 
výši 100.000,-Kč se splatností do dvou let 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e   zvýšení rozpočtu 
SDH střed na rok 2011 ve výši 50.000,-Kč 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  finanční příspěvek 
Mysliveckému sdružení Prostřední Bečva ve výši nákladů 
na trubače na Hubertskou mši 
Obecní zastupitelstvo   s c h v a l u j e  provedení zateplení 
stropu základní školy do výše 150.000,- Kč 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  žádost o povolení 
stavby mimo zastavěné území na rekonstrukci zemědělské 
usedlosti 
Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  žádost o povolení 
stavby RD mimo zastavěné území na parc. č. 1771 
Obecní zastupitelstvo      b e r e      n a     v ě d o m í   
zprávu o hospodaření Sdružení Mikroregion Rožnovsko za 
rok 2010 
Obecní zastupitelstvo      b e r e      n a     v ě d o m í   
informaci o provozu automobilů na cyklostezce v úseku 
lávky u ČOV 
Obecní zastupitelstvo      b e r e      n a     v ě d o m í   
informaci  o poškozování tújí u kurtu při sečení trávy  a 
znečišťování kurtu pískem a trávou 
Obecní zastupitelstvo      b e r e      n a     v ě d o m í   
informaci o řešení dopravního značení ve středu obce 
Obecní zastupitelstvo      u k l á d á  starostovi zjistit 
cenové nabídky na opravu parketu u sokolovny 
Obecní zastupitelstvo      u k l á d á  starostovi informovat 
písemně TJ Sokol o nutnosti kontroly potůčku a betonových 
propustí kolem hřiště 
 

 
 
Obecní zastupitelstvo    u k l á d á    místostarostovi zjistit 
možnost zajištění neprůjezdnosti aut přes cyklo lávku u 
ČOV 
Obecní zastupitelstvo    n e s c h v a l u j e   žádost o 
snížení výše nájmu za pronájem budovy č.p. 245 
Obecní zastupitelstvo    n e s c h v a l u j e  žádost o odkup 
parc. č. 231/11 

 
 
 

 
 

Odvoz tříděného odpadu v měsíci  září: 
PLASTY  (žluté pytle) odvoz: 7.9.; 21.9.; 5.10.; 2.11.; 7.12. 
PAPÍR (modré pytle) odvoz: 14.9.; 12.10.; 9.11.; 14.12. 
SKLO  (zelené pytle) odvoz: 14.9.; 12.10.; 9.11.; 14.12. 

 
 

TELEFONNÍ   KONTAKTY      
NA    OBECNÍ    ÚŘAD 

Pro připomenutí uvádíme kontakty na obecní úřad. 
Ing. GÁLIK RADIM – starosta    571 643 230 
FÁREK MILAN – místostarosta  571 612 584 
KŘENKOVÁ SILVIA – účetní     571 612 585 
KRUPA ALOIS - staveb. technik  571 612 586 
KANTOROVÁ RADOMILA – podatelna  571 643 229 

 
 

POŠTA - OZNÁMENÍ 
Od 15. srpna 2011 došlo k úpravě provozních hodin na 
poště Prostřední Bečva. 
Po – PÁ – 8.00 – 10.30 
  13.15 – 16.00 
   K úpravě došlo z důvodu odchodu všech přijatých zásilek 
v den podání a neponechání přijatých zásilek po 16. hodině 
(tzv. na „Z“), zpožděné zásilky až do výpravy na druhý den. 
Tímto by se všechny zásilky přijaté po 16. hodině opozdily 
k adresátům i do peněžních ústavů o jeden den.  

Za nadřízenou poštu Horní Bečva Jusková Pavla – 
vedoucí pošty   
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Dne 19. září by se dožil náš manžel, tatínek, dědeček a 
bratr pan 

FRANTIŠEK KOLÁ ČEK 
Prostřední Bečvy Kněhyň  80 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

 
   Pokud se potřebuje zbavit roje včel, sršňů, vos, nebo máte 
problémy s hady, zavolejte místní hasiče. 
   Od letošního léta mají k dispozici prostředky na likvidaci 
těchto malých nepříjemných „vetřelců“. 
Telefon: 728 155 936. 

 
 

 
 
 

PŘEJEME V M ĚSÍCI  ZÁŘÍ 
oslavencům, kteří se dožívají 70, 75, 80 a více let. 

 

Křenek Josef   445 
Kovaříková Marie  199 
Šimurdová Marie  98 
Klapková Marie  515 
Jurečková Marie  277 
Drdová Anna   595 
Juroška Michal  401 
Janíček Miroslav  442 
Juříček František  468 
Vašek Jaroslav  160 
Trlica Antonín  222 
 Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví všem oslavencům! 

 
 

NARODILI SE V SRPNU  
ORSÁG Filip 

 
 

OPUSTILI NÁS  
V ČERVENCI A SRPNU 

BERNATSKÁ  Anežka 
VAŠEK Vladislav 
FIURÁŠEK Jan 
JUREČKA Pavel 
JUROŠKA Vladimír 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA 
   Další malá zpověď členky zastupitelstva.  Děkujeme.  
 
1. Jméno, povolání:  UHLÁ ŘOVÁ Alice – učitelka 

odborného výcviku a praxe 
2. Oblíbená VIP osoba (sportovec, herec, zpěvák, 

skupina, politik atd.):   nemám žádnou oblíbenou VIP 
osobu. 

3. Kdo je Vašim vzorem:  mým vzorem byli moji rodiče a 
lidé, se kterými jsem se v životě setkala. Jejich morální a 
lidské hodnoty mě v životě ovlivnily. 

4. Oblíbená kniha, film:  kniha – všechno od Betty 
Macdonaldové. Film – Želary, Medisonské mosty. Jídlo – 
tatarský biftek. 

5. Nejkrásnější místo v Beskydech: Beskydy jsou krásné a 
zádumčivé od severu na jih, od východu na západ. Mými 
oblíbenými místy jsou Martinák, Soláň, cesta z Pusteven 
na Radhošť. Ve Slezských Beskydech je to Velká 
Čantoryje se svoji nádhernou rozhlednou. 

6.  Nejkrásnější nebo nejoblíbenější místo v republice 
nebo ve světě: u nás v republice jsou to dvě místa – moje 
bydliště Prostřední Bečva. Ač jsem kdekoliv, vždy se 
domů ráda vracím. a druhým místem jsou Valtice.  Ze 
zahraničí mě učarovala střední Itálie, oblast Umbrie. 

7. Koníčky, záliby a zájmy: hudba všeho žánru (vážná, 
cimbálová muzika, hudba 50. a 60. let), knihy a vaření. 

8. Jak by jste si představoval(a) využití volného času 
v obci nejen pro děti:   ze strany obecního úřadu podpořit 
zájmové vzdělávání talentovaných dětí a mládeže, z obce 
zapojit mládež do akcí pořádaných složkami. Chybí sál 
pro divadla, pozvání různých hudebních skupin a další 
zbudování věcí technického charakteru. 

9. Jak by jste podpořil(a) turistický ruch: nabídkou 
agroturistiky (na rodinných farmách, statcích) prožít 
zajímavou dovolenou. Rozšířit cyklostezku. Na Zavadilce 
a Pustevnách připevnit u parkoviště informační tabuli o 
Prostřední Bečvě (co se u nás dá poznat, ubytování, 
pohostinství atd.) 

10. Co Vám v obci chybí,  co by jste si přál(a), aby se 
v obci změnilo:  vše je o financích, bohužel po celou dobu 
mé aktivní práce v zastupitelstvu se mě zatím nepovedlo 
uskutečnit umístění obecního úřadu v centru obce.  Dále 
nám chybí víceúčelový sál pro kulturní vyžití a pořádaní 
akcí. 

Dne 29.8.2011 jsme si připomněli bolestné 3. výročí 
úmrtí pana    JIŘÍHO MIKUDY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S láskou vzpomínají manželka Anna, maminka Stázka, 
sestra Bedřiška, dcera Šárka s manželem, syn Libor 
s manželkou, syn Jiří s manželkou a vnoučata Anetka, 
Michálka, Terezka, Nikolka, Natálka a Milánek 
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11. Co by se mělo především změnit v naší republice: u 
nás v republice by se toho mělo změnit moc, mě by se 
líbila: přímá volba prezidenta; zrušit senát; umožnit 
kandidovat do Poslanecké sněmovny lidem, kteří uspěli 
v komunální politice (protlačit tam slušné lidi); tvrdě 
trestat korupci. 

 12. Co byste popřál(a) spoluobčanům:  všem přeji hodně 
zdraví, mít práci a s tím je vyřešena finanční otázka. 
jelikož mám s kolegy na starosti komisi sboru pro 
občanské záležitosti, tak se setkávám při vítání občánků 
s těmi nejmenšími – jim přeji aby se snažili v budoucnu 
změnit nešvary v našem státě a všem seniorům ať jsou 
stále tak čilí a nechť si z nich bere příklad naše mládež.  

 
 

 
 
     Před čtyřmi lety se  rozhodla skupinka nadšenců, že by se 
měl na Bečvě oživit společenský a kulturní život.  V dubnu 
2008 uspořádali tedy 1. ročník Sletu čarodějnic na 
Prostřední Bečvě.  V  nejbližším okolí se jen v Zašové 
konala tato akce o rok dřív.   
    Ještě v témže roce se pustili do přípravy konání akce 
Rozsvěcování vánočního stromku s vánočními trhy. To se 
konalo v sobotu před začátkem adventu.  
    Obě akce měly úspěch a opakovaly se každý rok, ale vždy 
jen na základě iniciativy  původních organizátorů.  
S přibývajícím časem se však nároky na organizování 
zvýšily. Bez pomoci obecního úřadu a dalších sdružení by 
bylo těžké v akcích pokračovat. Začalo se tedy uvažovat o 
založení sdružení, které by všechny tyto a podobné akce 
zaštiťovalo a pořádalo ve spolupráci s ostatními spolky.  
   Tak vzniklo 4. srpna 2011 na Prostřední Bečvě občanské 
sdružení SAKUMPIKUM .   
Proč Sakumpikum?  
    Protože jeho cílem je pořádat společenské, kulturní a 
sportovní akce, besedy, zájezdy, přednášky,  pro děti, mladé, 
starší i nejstarší, zkrátka sakumpikum pro všechny.  A nejen 
to.  Věk členů je neomezen, od narozených v minulém 
století  až po  nejmladší zájemce, kteří se teprve blíží 
k prahu dospělosti.  
   Na ustavující členské schůzi, která se konala 22.8.2011 
bylo přítomno 18 nových členů sdružení ze všech částí naší 
obce.  Také volba rady se řídila tím, aby byly tyto části 
spravedlivě zastoupeny. 
Složení rady sdružení:  
předseda: Kantorová Pavla 
místopředseda: Jurajda Aleš 
členové rady: Žitníková Marta 
          Gáliková Martina 

         Kantor Filip 
    Jiné důležité záležitosti, jako je logo, razítko, účet, 
internetové stránky  a podobně,  jsou ve vyřizování. 
    Pokud máte zájem, zapojit se do činnosti nového 
občanského sdružení Sakumpikum, přihlášky jsou 
k dispozici  na obecním úřadě u paní Kantorové nebo 
bude na požádání zaslána  e-mailem.   
   Přidejte se k nám podpořte dění v obci! 

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ 
 
 

SAKUMPIKUM a SDH Kn ěhyně 
První oficiální akce, kterou sdružení  uspořádá je 1. ročník 

BEČVANSKÉ    TRALALA  
Kdy? - v sobotu 17. září 2011, začátek ve 15.00 hod. 
Kde? – na hřišti TJ Sokol Prostřední Bečva střed 
Co? –  tři kapely z daleka i okolí 
Kdo? -  TRUE COLORS;  SECOND-HAND HUSBAND    
             WISHLIST;    
Konání? – i za méně příznivého počasí. Pokud bude déšť  
nepříjemný až protivný a více než vytrvalý, akce se ruší  
Občerstvení? -    bez obavy.  Jídla i pití bude dost 
    Všechny občany, známé i neznámé, z blízkého i dalekého 
okolí zvou pořadatelé – SAKUMPIKUM ve spolupráci 
s SDH Kněhyně.     

 
 
 
   Mužstvo mužů vstoupilo do nového ročníku OP nepříliš 
dobře. V úvodním domácím utkání po řadě neproměněných 
šancích podlehlo VKK B 2:4 /Branky Lukáš Křenek st. a 
Radek Pečiva/. Ve druhém utkání jsme prohráli v N. 
Hrozenkově 4:5 /branky Pavel Kysučan, Vlaďa Fiurášek, 
Radek Pečiva a vlastní/. K dalšímu domácímu utkání měli 
muži nastoupit v pátek 19. srpna, ale nakonec bylo všechno 
jinak.  
   V pondělí 15. srpna v odpoledních hodinách velmi 
vydatný přívalový déšť zvedl a značně rozvodnil tok 

potůčku Matůšky, která se následně vylila na hřiště a 
prakticky na celou spodní polovinu nanesla mohutný nános 
bahna a polámaných stromů.  
   Hned v úterý ráno nastoupilo asi 30 brigádníků, kteří po 
celý den usilovně pracovali na odklízení bahna a následně 
na přípravě zatopené plochy pro položení nového trávníku 
firmou p. ing. Ševčíka z Rožnova.  
   Výbor TJ a oddíl kopané si velmi cení práce všech, z řad 
hráčů i příznivců, všem patří dík, stejně tak jako místním 
hasičům s cisternou, p. Frant. Bilovi, Pavlovi Maléřovi, 
Petrovi Žitníkovi, Jiřímu Juroškovi, Josefu Pavlicovi  /SÚS/ 
a v neposlední řadě OÚ. Bez finanční pomoci by hrací 
plocha nemohla být v žádném případě obnovena. Za to, že 
se tak již děje, patří obrovské díky OÚ a p. Ladislavu 
Petřekovi  /ROBE/. 
   Po přípravných pracích již ve středu 24. srpna došlo k 
položení nového trávníku. Otázka dalších utkání na domácí 
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půdě zůstává zatím nejasná, utkání se Vsetínem B bylo 
přeloženo na st. svátek 28.října ve 14,00. 
V neděli 28.srpna hrajeme v Halenkově, domácí utkání s 
Val. Příkazy se překládá do Příkaz, vše ostatní pak závisí na 
počasí a pohodě, aby se tráva bezvadně ujala. 
   Starší přípravka hraje své první utkání v pondělí 29.srpna 
v 17,00 ve Val. Meziříčí, pak hraje doma v neděli 4. září ve 
14,00 s Juřinkou.  
   Jak, kde a kdy budou hrát muži-sledujte aktuálně na 
fotbalových plakátech. 

Lubomír Kysučan, sekretář oddílu kopané. 

 

Nový školní rok 
   Nový školní rok 2011/2012 bude v obou mateřských 
školách slavnostně zahájen za přítomnosti zástupců 
Obecního úřadu v Prostřední Bečvě ve čtvrtek 1.září.  
   Do mateřské školy ve středu obce je zapsáno celkem 46 
dětí, z toho jedno dítě má odklad školní docházky a čtyřem 
dětem je docházka do MŠ omezena na dobu  nejvýše 4 hod. 
denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku 
zákonnými zástupci dítěte. Zapsané děti jsou rozděleny do 
dvou tříd: ve třídě starších dětí je celkem 22 dětí, třídu 
mladších dětí bude navštěvovat celkem 24 dětí. Některé děti 
nastoupí až v průběhu školního roku, po dovršení tří let. 
V tomto školním roce pracují v MŠ střed čtyři pedagogické 
pracovnice.       
    Do mateřské školy v Kněhyních je v současné době 
zapsáno celkem 17 dětí, tři děti mají odklad školní 
docházky. Jedno dítě navštěvuje mateřskou školu 
maximálně 6 hod. denně, dvě děti budou MŠ navštěvovat 
maximálně 4 hod. denně. V MŠ v Kněhyních pracují dvě 
pedagogické pracovnice, z nichž jedna vykonává také funkci 
pedagogického asistenta.    
   A co se zatím událo? 
V letních měsících byly v obou třídách Mateřské školy střed 
vyměněny nevyhovující lustry za nové zářivkové osvětlení, 
staré linoleum ve třídách a šatnách bylo vyměněno za nové. 
Také nové koberce zdobí obě třídy. Poslední srpnové týdny 
probíhaly u nás ve znamení velkého úklidu. Zaměstnanci 
Obecního úřadu nám znovu nastěhovali vystěhovaný 
nábytek, přes prázdniny nám krásně natřeli lehátka dětí. Při 
této příležitosti bych chtěla poděkovat také maminkám 
Valentýnky Křenkové a Evičky Vašutové za to, že nám 
přišly pomoci při úklidu a přípravě mateřské školy na nový 
školní rok. Poděkování patří také Obecnímu úřadu a jeho 
zaměstnancům, zvláště pak panu Zdeňkovi Smočkovi, za 
drobné práce při různých opravách a zlepšeních, kterými byl 
z naší strany zahrnut, a které nám pomohl velmi rychle 
odstranit.   
   V měsíci září přijde do MŠ několik nových dětí. Tyto děti 
se nejdříve seznamují s prostředím mateřské školy a s jejím 
okolím, se zaměstnanci, s ostatními dětmi, učí se chodit ve 
dvojicích. Adaptační proces probíhá u dětí různě. Některé si 
na MŠ zvyknou rychle, některým dětem bude dělat potíže 
rozloučení s maminkou. Proto všem novým dětem přeji, aby 
se jim u nás líbilo a do mateřské školy se těšily.  
   A co plánujeme v letošním školním roce ?   

   Od měsíce října začínají práce s keramickou hlínou, také 
logopedie bude opět probíhat pod vedením pí. uč. Zemanové 
nejen u dětí z mateřské školy, ale také v základní škole. 
Mezi tradiční akce školy patří : 
návštěva Mikuláše; vánoční besídka; návštěva ZŠ před 
zápisem do 1.třídy; maškarní karneval; oslavy Dne matek; 
výlet na nějaké atraktivní místo; oslavy Dne dětí; slavnostní 
ukončení škol. roku 
   Závěrem bych chtěla popřát všem zaměstnancům školy 
mnoho zdraví, sil a chuti do nového školního roku, a dětem 
plno nových zážitků a radosti z pobytu v mateřské škole.  
  Oznámení mateřské školy 
Zveme Vás na schůzku rodičů všech zapsaných dětí, na 
které bude projednávána organizace provozu ve školním 
roce 2011/2012. Jedná se i o rodiče, kterým děti nastoupí až 
v průběhu školního roku. 
Pro MŠ střed se schůzka uskuteční v budově MŠ ve středu 
7.září v 15.00 hod. 
Pro MŠ Kněhyně ve čtvrtek 8.září v 15.00 hod. 
Účast rodičů je velmi nutná !!!                                                              
                                               Jana Janíčková - vedoucí MŠ 

 

7. Valašský orieňťák  
& Minifestival 

   20. srpna 2011 v Horní Bečva/Prostřední Bečva – výletiště 
Kněhyně (u hasičárny) 
   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. Výletiště 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 závod, 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 kategorie 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 – 
několikanásobná bramborová medailistka, největší píchač na 
trati, nejmladší a nejstarší účastník, největší požitkáři tratě a 
největší srdcaři, kteří absolvovali 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 
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nám přijela zahrát kapela The Kitchen ze Vsetína, a jako 
poslední se na prknech kněhyňského pódia chopili svých 
nástrojů členové 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 hojném počtu a se stejně vypečenou 
náladou. Ohlá klika děkuje všem, kteří se podíleli na 
přípravách, hladkém průběhu, doprovodném programu, a 
samozřejmě největší dík patří sponzorům. 
Klimatex, Obec Horní Bečva,  Obec Prostřední Bečva, 
Nadaci Děti-Kultura-Sport, Atex, ROBE, Výtahy 
Španihel, On Semiconductor, Dioflex,  Penzion Staré 
časy, ATM elektro, o.s. Bečvánek Beskydy, Hotel Duo, 
PetyšaSport, KM Cyklo, Chata Brian, Chatový areál 
Marta, ZAPA, Jednota Horní Bečva a SDH Horní 
Bečva. DĚKUJEME! 

 
 
 
   Do naší místní knihovny byla zakoupeny další nové tituly. 
V krátkosti Vám jednotlivé knihy představíme.   
   První kniha, od Hanse Christiana Hufa Vzestup a pád 
mocných říší napínavě vysvětluje a popisuje zániky 
mocných impérií.    
   Je nemanželskou dcerou francouzského krále a sňatek 
proti její vůli má být pro dobro koruny. To ale nedopustí 
Rytířská čest hrdiny románu od Kinley MacGregora. Kvůli 
pomstě je obviněno šest žen z čarodějnictví. Jak proběhne 
proces se dozvíte v knize Čarodějnice a vévoda od Brigitte 
Riebeové. 
   Co je to Šinjú a co se stalo dvěma mladým lidem 
nedaleko budoucího Tokia v roce 1689 Vám vysvětlí Laura 
Joh Rowlandová prostřednictvím mladého policisty Sano 
Ičira. 
    Také další knihy mají kriminální záplatku. První je z pro 
nás exotické oblasti. Hrdinka je obviněna z vraždy dítěte. 
Boj proti lidské hlouposti a islámskému pojetí práva 
popisuje kniha Roztrhnout závoj bezmoci od Behjat 
Moalali.  
Smrt mladíka rozpoutá neúprosnou válku mezi 
kolumbijským Kartelem a supertajným projektem Kobra . 
„Je vůbec možné kokainový průmysl zničit?“. Odpověď je 
v románu Fredericka Forsytha. 
Specialistka FBI odchází do rodné městečka před nočními 
můrami.  Při rutinní exhumaci zjistí, že vše pokračuje a že je 
vystavena smrtelnému nebezpečí. Vrah Dohazovač totiž 
nenechá nikoho odejít bez partnera. Napínavá detektivka od 
Jamie Fejtonové. 
   Při sezeních u psychiatričky vypráví svůj příběh realitní 
agentka, který byla unesena a měsíce vězněna v horské 
chatě. Kdo to vše zosnoval a proč, se dozvíte v titulu Stále 
nezvěstná  od Chevy Stevensové. 
   Dvě kamarádky na dámské jízdě probírají jak by měl 
vypadat Dokonalý muž.  Jejich nároky se mění v   seznam, 
který se dostává až do médií a nevinný žertík končí 
vraždou…  Autorkou knihy je Linda Howard.     
    Strhující, syrový příběh  Anji Snellmanové o Obchodě 
s mazlíčky, ve kterém se kromě živých zvířátek prodávají i 
stejně lákavá dětská těla, děsí, ale současně fascinuje. Jak 
dobře známe svoje vlastní děti? 

   Hlavní hrdina, vědec, chce pomoci ochrnutým lidem. Jeho 
vynález chce ale někdo zneužít. Vyhraje doktor zápas i když 
má Nepatrnou šanci?  Napínavý román napsal Allen 
Wyler.  
      Něžně a překrásně napsaný román Astrid a Veronika  
od Lindy Olssonové vypráví vztah dvou zcela odlišných žen 
– příliš mladé a velmi staré ženy, které v minulosti postihla 
tragédie. 
   Čtyři sourozenci se mají velmi rádi, ale téměř se nevídají. 
Příležitost se naskytne v Báječném útěku, a obě sestry 
s bratrem se vydávají  na zpustlý zámek za druhým bratrem. 
Zde prožijí poslední krásný den dětství, který popisuje Anna 
Gavalda.  
   Další titul je knižní předloha Lynn Barberové Škola 
života pro scénář Nicka Hornbyho ke stejnojmennému 
filmu.    
   Pavel Kosatík v knize „ člověk má dělat to, nač má sílu“ 
líčí život Olgy Havlové. 
   Známá pražská kartářka Zdena Weinrichová  vyslovila 
množství úspěšných předpovědí. Ve svém Deníku kartářky 
popisuje setkání se známými a méně známými lidmi. 
   Pro příznivce Jackie Colins doporučujeme knihy Melissy 
Cameron. Půlnoc ve městě andělů - televizní reportérka 
Jordan pomáhá obětem kriminálních případů.  Má vše 
vyměnit za podřadnou talk show?  O dalších osudech se 
dočtete v titulu  Muž se stříbrnýma očima.  
   Svědkyně  je hlavní hrdinka, která uniká i s dítětem před 
svou identitou do malého městečka.  Provdá se za mocného 
muže, ale stává se svědkem tajemství a její život je znovu 
ohrožen – Sandra Brown. 
   Linda Howard v knize Strážce úsvitu vypráví příběh 
ženy, která v hromádce starých listin nalezne mapu 
k pokladu a stane se terčem zabijáka.  
    Bohatý pornoherec s téměř dokonalým vzhledem se po 
autonehodě stává netvorem a jeho jedinou myšlenkou je 
sebevražda.  Jedna návštěva však změní celý jeho život. 
Srdce netvora změní vyprávění podobné Šeherezádě, od 
Andrea Davidsona.  
   Sázka tří  mladých  mužů vstupuje do Nebezpečné zóny. 
Spojuje je nejen přátelství, ale i rivalita, strach a také jedna 
záhadná žena. Jak to dopadne si přečtete v románu od Joy 
Fieldingové. 
Jonathan Tropper  líčí život miláčka štěstěny,  který zjistí, že 
pokud ve svém životě něco nezmění bude trpce litovat. 
Všechno se mění a jeho život se dostává do totálního 
chaosu.  
   Kamarádky chtějí pomoci své přítelkyni a nešťastnou 
náhodou postřelí útočníka. Všechny tři musí utíkat z města.  
Příběh Otevřená náruč od Rothy Garlock, 
    Elizabeth Lowell líčí ve své knize Perleťový talisman, 
příběh  módní návrhářky, jejíž sestra, slavná modelka, se 
dostává do  průšvihu a mizí beze stopy.  
   V knize Victorie Hislopové Návrat přijíždí hlavní hrdinka 
do Španělska, aby se zdokonalila v tanci.  Občanská válka 
před 70 lety ovlivnila dějiny městečka, ale také zasáhla do 
jejího života.   
Pro romantické nátury a čtenářky zamilovaných příběhů je 
tu poslední nabídka. 
    Zkrocená láskou od Johanny Lindseyové  se velice 
podobá příběhu Lizy Doolittleové z Pygmaliónu.  
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   Pro čtenáře Daniele Steelové je k dispozici titul Pět dní 
v Paříži.   
   Od Stephenie Laurensové se dozvíte Všechno o lásce  a 
Všechno o vášni.  
Hlavní hrdince se Nevydaří pomsta  a vše skončí šťastně – 
Sabrina Jeffries.  Výzva k hříchu od Suzanne Epoch líčí 
osudy nezodpovědného mladíka a krásné umělkyně. 
Oddanost vlasti a příkazy tajné služby jsou důležitější než 
být Ve službách dámy. Zda se podaří markýzovi splnit 
všechny úkoly vylíčí Susan Johnson.  teď jen si vybrat!  
    Přejeme příjemné zážitky s novou knihou. 

 
 
 

  
   Pokračuje vyprávění muzikanta pan Frnky Jindřicha.  
     Nyní bych vás chtěl seznámit, jak probíhaly svatby u nás 
tak před víc jak 50 lety očima muzikanta.  
    Byla to významná událost nejen pro nastávající 
novomanžele, ale i pro příbuzné a sousedy. Nikde jinde 
neměli tolik svatebních písniček. Adept ženitby už delší 
dobu před svatbou si zamlouval muzikanty. Pak přišel ještě 
všechno upřesnit. V den konání svatby jsme my muzikanti 
přišli k domu ženicha, zahrály se 1-2 písničky. Pak přišel za 
námi zpravidla otec ženicha, přivítal se s každým a každého 
počastoval. Pak se znovu zahrálo a byli jsme pozváni do 
domu k jídlu. Po té se znovu začalo hrát a to už svatební 
písně. Jak přišla pro ženicha družička, už se svatební hosté 
chystali k odchodu do domu nevěsty. To se zpívaly tyto 
písně“ „Idu chlapci hore dědinů, vedů ženicha pod 
rozmarynů… Válajte maměnko košelenku …“ a když byl 
blízko dům nevěsty, tak „Aj kůlali sa mládenci..“.  
    V domě nevěsty se znovu pojedlo a hrálo u domu. To 
družičky připínaly svým mládencům voničky. Když rodiče 
dávali snoubencům požehnání, hráli jsme mariánskou píseň. 
Při odcházení z domu se opět hrála píseň: „A když vyšla ze 
dveří, zavolala mateři…,“ poté se začala zpívat a hrát píseň 
se spoustou slok: „V černej hoře, na javoře, “ následovala za 
ní „Sivá holuběnko, kdes byla.“ Když se přicházelo ke 
kostelu, hráli jsme pochod „Už mou milou do kostela 
vedou.“ V kostele už svatbu očekávali tzv. plazáci. Nevěsta 
při obřadu se musila vždy při přemísťování otáčet čelem 
k ženichovi.  
   Po obřadu, když se vyšlo z kostela, se hrála a zpívala píseň 
„Hutiský pan farář pěkně káže.“ Po cestě k hospodě se 
znovu zpívaly a hrály svatební písničky a pochody. Při 
vcházení dovnitř hospody se hrála píseň „Ani sem sa 
nenadal, že mně Pán Bůh ženku dal…“ Pak už se svatební 
hosté usazovali za stoly. Ještě před započetím jídla se jich 
postavilo doprostřed sálu několik a zazpívali “ Přerozkošný 
stav manželský“, píseň o proměně vody ve víno v Kani 
Galilejské, svatební veselí není v rozporu s křesťanstvím. Po 
dozpívání se teprve obědvalo. Po obědě jsme už usazení 
začali hrát vždy „valašský míšaný tanec,“ po jeho dohrátí se 
vyhlásilo sólo pro novomanžely, hráli jsme většinou skladbu 
B. Smetany Věrné milování upravené do valčíku. Pak už se 
hrály normální skladby. V přestávkách mezi hraním 
svatebčané zpívali.     
     Odpoledne do sálu začaly přicházet na „plazáky“ ženy 
většinou vdané. Bylo ve zvyku, že je matka nevěsty či 
ženicha pohostila vdolky. Otcové pak skleničkou něčeho 

tvrdého. Pro tyto ženy to byla měřeno dnešním jazykem 
relaxace. Popovídaly si, ohodnotily vdolky a jestli je ve 
svatbě všechno jak má být. V té době většinou nevěsty se 
vdávaly ve valašském kroji. Po páté odpoledne započal 
s krojovanou nevěstou obřad čepení nevěsty. To si 
novomanžele sedli uprostřed sálu a skupina vdaných žen 
nevěstě odebraly věneček z hlavy a za zpěvu „Nad 
Rožnovem je hájíček a v něm se točí, má černé oči, 
šohajíček.“ Na hlavu jí usadily čepec. Znamenalo to přijetí 
nevěsty mezi vdané ženy. Už si neměla zdobit vlasy 
květinami. Ženichovi odebraly voničku z kabátu, taktéž už 
si nemohl zdobit kabát voničkami. Tím se i před lidmi stali 
manžely.  
   Kolem 19-20 hodiny šla svatba na večeři většinou do 
nevěstina domu. Před domem se hrála píseň „Otvíraj 
maměnko otvíraj, domů vedeme ti zetě, ten bude tvůj.“ 
Večeři vařívala svatbová kuchařka. Měla zkušenosti kolik 
čeho a jak připravit, aby jídlo chutnalo a bylo ho dost. Dva 
dny před svatbou vedla pečení vdolků. V den svatby 
dopoledne chystala tzv. zhřívanici. U nás touto kuchařkou 
byla paní Františka Jurečková, později její snacha Ludmila.  
     Při jedné večeři v domě nevěsty jsem zažil, že jídlo bylo 
připraveno z neobvyklých surovin. Zahlédl jsem v kuchyni 
maso podobné slepičímu. Od malička nemám rád slepičí 
maso. A tak jsem se zeptal paní Vaškové, pomáhala tam 
v kuchyni, jestli je to maso ze slepice. Ujistila mě, že maso 
není ze slepic a dodala, že to maso je z čerta.  
Po večeři se šlo znovu do hospody. Tam už místo žen 
plazaček bývalo plno tancechtivých mladých lidí. Tehdy se 
přítomnost nepozvaných lidí na svatbě brala jako 
samozřejmost. Pak se zase hrálo k tanci do půlnoci či jedné, 
někdy i déle. Při odchodu svatby z hospody se hrála 
písnička „šenkýřečko s Bohem buďte, co jsem dlužen 
pamatujte...“ a někdy ještě  „dobrů noc milko má, už dobrů 
noc.“ 
    Pro muzikanty byla svatba po fyzické i psychické stránce 
velká zabíračka, nejednou jsem měl oteklé i zakrvavené rty, 
přední zuby uvolněné. Neraz jsem si říkal, že hraní nechám, 
do týdne bylo vše zapomenuto. 
 

   Děkujeme za příspěvek a příště budeme pokračovat. 

 
 

 
 

 
sv. Zdislavy  v  ZÁŘÍ  2011 

 

neděle 4. 9. – 10.00 –  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za živé a zemřelé farníky 
 

středa 7.9. – 17.30 –STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
za Jaroslava Chrbjáta, rodiče, živou a zemřelou rodinu 
 

neděle 11. 9. – 10.00 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
- za rodiče Bohumila a Martu Růčkovy 
- za rodiče Jana a Anežku Bortlovy 
- za rodiče Josefa a Anežku Fiuráškovy a syny 
 

středa 14.9. – 17.30 – SVÁTEK-POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE    
- za zemřelé Marii a Pavla Kubáňovy, čtyři syny, živou a 
zemřelou rodinu a duše v očistci 
 

Neděle 18.9. - 10.00- 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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- za zemřelou Ludmilu Krhútkovu, manžela, tři syny, dcery, 
dva vnuky a duše v očistci 
 

Středa 21.9. – 17.30 – SVÁTEK SV. MATOUŠE, 
APOŠTOLA EVANGELISTY  
- za Marii a Rudolfa Fiuráškovy, syna, dva zetě a duše v 
očistci 
 

neděle 25.9. – 10.00 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za rodiče Kretkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 
 

Středa 28.9. – 17.30 – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA 
- k 8. výročí úmrtí Václava Pastorka, syna Václava Pastorka, 
živou a zemřelou rodinu Pastorkovu 

 farnost Hutisko-Solanec 

 

Fan club Petra Nováka 
pořádá: 

v rámci  7 . Setkání příznivců a přítel 
Petra Nováka  

ve dnech 2.9.-4.9.2011 
v   ATC Kněhyně –Prostřední Bečva  

autogramiádu s programem.  
Program na internetových stránkách obce – v pozvánkách. 

     
 
 

Program kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm. 
Program kina: www.tka.cz 
 

Od čtvrtku 1.9.  do 4.9. v 18.00 (80,-Kč; 110min) 
BARBAR CONAN   - akční dobrodružná pohádka USA. 
S titulky, do 12 nevhodný.  

 

Od čtvrtku 1.9. do 4.9. ve 20.00 hod (80,-Kč;115 min) 
MUŽI V NAD ĚJI  – česká komedie. Do 12 nevhodný. 
 

Od  pondělí 5.9 do 7.9. ve 20.00 (75,- Kč, 91 min) 
INTIMNÍ PAST  – drama thriller horor VB, USA. S titulky, 
do 15 nevhodný. 
 

Od čtvrtku 8.9. do 11.9. v 18.00 (75,- Kč; 105 min) 
ZROZENÍ PLANETY OPIC – akční dobrodružné sci-fi 
drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. 
 

Od čtvrtku  8.9. do11.9. ve 20.00 (75,- Kč;138 min) 
STROM ŽIVOTA  – akční dobrodružné pohádkové sci-fi 
drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. 
 

Od  pondělí 12.9. do 14.9. v 18.30 (75,- Kč,103 min) 
V PEŘINĚ – hudební komedie, muzikál ČR. Přístupný. 
 

Od pondělí 12.9. do 14.9. ve 20.00 (70,-Kč; 98min) 
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ  – komedie USA. S titulky, do 15 
nevhodný. 
 

Od čtvrtku 15.9. do 18.9. v 17.30 (75,-Kč; 137 min) 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA  – 
akční dobrodružná pohádka USA. Česky, přístupný. 
 

Od čtvrtku 15.9. do 18.9. ve 20.00 (75,-Kč; 92min) 
ZKAŽENÁ Ú ČA  - komedie USA. S titulky, do 12 
nevhodný. 
 

Od pondělí 19.9. do 21.9.  v 18.00 (70,- Kč, 104 min) 
VIDITELNÝ SV ĚT – mysteriózní drama ČR. Do 12 
nevhodný.  
 

Od pondělí 19.9. do 21.9.ve 20.00 (75,-Kč, 154 min) 
TRANSFORMERS 3 – akční dobrodružný sci-fi USA. 
Česky, přístupný. 
 

Od čtvrtku 22.9.  do 25.9. v 17.30 (75,-Kč; 124min) 
CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER – akční 
dobrodružný sci-fi thriller USA.  Česky, přístupný.  
 

Od čtvrtku 22.9 do 25.9. ve 20.00 (75,-Kč; 118min) 
 OBHÁJCE – krimi drama USA. S titulky, do 12 nevhodný 
 

Od pondělí 26.9. do 27.9. v 18.00 a ve 20.00  
(75,-Kč; 95 min) 
DRIVE – akční krimi drama thriller USA. S titulky, do 15 
nevhodný. 
 

Ve středu  28.9. v 18.00 a ve 20.00 (70,-Kč; 102 min) 
PAŘBA V BANGKOKU  – komedie USA. S titulky, do 12 
nevhodný. 
 

FILMOVÝ KLUB 
Ve čtvrtek 29.9. v 18.00 (55,-Kč, FK 45,-; 114min) 
HLUBOKÝ SPÁNEK  – mysteriózní krimi, drama USA. 
S titulky, do 12 nevhodný. 
 

Od pátku 30.9. do 2.10. v 18.00 (75,-Kč; 90min) 
KUNG FU PANDA 2 – dobrodružná animovaná rodinná 
komedie USA. Česky, přístupný 
 

Od pátku 30.9. do 2.10. ve 20.00 (80,-Kč; 126 min) 
LIDICE  - válečné drama ČR, Polsko. Do 12 nevhodný. 

z programu vybrala Kantorová Radomila 

 
 

VALAŠSKÉ   MUZEUM  V  
PŘÍRODĚ 

sobota  3.9.   
XXXXII. MEZINÁRODNÍ VETERÁN RALLY 
BESKYDY 2011 
Na počest 120. výročí úmrtí Ignáce Šustaly a 90. výročí 
vzniku názvu Tatra. Setkání na RS  RETASO Horní Bečva. 
 

sobota 10 .9  
HORNOSLEZSKÝ DEN  
 

neděle 11.9. - Městečko 
MUZICÍROVÁNÍ SE SOLÁN ĚM  
koncert cimbálové muziky s hostem 
 

sobota 17.9. 
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 
9. ROČNÍK – od 14.00 v Městečku vyhlášení výsledků 
 

pátek 23.9.  
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROU ČKY 
 

sobota  24.9.  
PODZIM V ZAHRAD Ě A CHALUPĚ 
oživené expozice a ukázky domácích prací 
 
 

Více na www.vmp.cz 
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MASARYK   U    SVATOJÁNSKÝCH    
OHŇŮ 

(7.3.1850 Hodonín – 14.9.1937 Lány) 
R. Piterman – Z Knihy o památném Radhošti 
    23. červen 1928 byl pro Valašsko dnem slávy a splněním 
tisícerých tužeb a přání valašského lidu, spatřiti a uvítati 
mezi sebou osvoboditele naší vlasti a prvního prezidenta 
republiky T. G. Masaryka. S radostným vzrušením očekáván 
byl všude jeho příchod a hlasy nadšení ozývaly se ze všech 
stran. I náš velikán Radhošť zpíval mu v korunách svých 
stromů slavnostní hymnu na uvítanou a v neznámém chvění 
očekával, až on, velký a všemi milován, vstoupí též na jeho 
půdu. 
   Vítán tisíhlavými davy lidu a školní mládeže přijel pan 
president do Frenštátu, a po kratičké zastávce na náměstí 
pokračoval v projektované jízdě na Radhošť. Na Pustevny 
dojel celý průvod v půl osmé večer, jsa provázen proudy 
obyvatelstva místního i hostů, kteří všichni přišli, aby byli 
účastni slavnosti svatojánských ohňů za přítomnosti hlavy 
státu. 
   A všem účastníkům zájezdu pana presidenta na Pustevny a 
Radhošť naskytl se jedinečný pohled na svatojánské ohně, 
jež byly zapáleny na všech kopcích, stráních a hřebenech 
Beskyd.  
   Pan president jevil takový zájem o ohně, že svolil ke 
zkrácení večeře, a třebaže cesta v kočárech z Pusteven na 
vrchol Radhoště za temné noci byla značně obtížná a 
každou chvíli hrozilo, že propukne déšť, neváhal nasednouti 
a vykonati celou cestu, jež trvala přes dvě hodiny. Se živým 
zájmem sledoval  čarokrásný pohled na hřebeny ohni poseté 
nejednou kázal zastaviti, aby se mohl pokochati  obrazem, 
jež se tak často nevídá. Celý průvod pana presidenta nasedl 
do jedenácti kočárů, jež byly provázeny skauty se svítilnami 
před koňmi a Valachy v krojích u koní, a jel zvláště 
upravenou cestou na vrchol Radhoště.  
   Zároveň táhly na hřeben Radhoště nespočetné zástupy 
lidstva, radostně a vesele hlučícího. Na Cyrilce naskytl se 
divákům pohled čarovný a jedinečný. Byl to pohled, jako by 
kolem dokola rozkládala  se obrovské město s množstvím 
světel. Ohně hořely rudě, některé byly větší, jiné menší, u 
bližších bylo viděti, jak se kole nich rozlévá záře, v níž 
rýsovaly se postavy, jiné ztrácely se v zamlženém obzoru. 
   Nejblíže hořely na Čerotvých mlýnech, kde planula 
zvláště vysoká hranice, na Kněhyni, na Martináku, na 
Okruhlém, na Tanečnici, a veliká záře, která obklopovala 
vrchol Radhoště, věštila, že je tu rovněž zapálena mohutná 
hranice. Nejdále bylo viděti ohně na Javornících. Počet ohňů 
byl odhadován na více než 600. Jen na Bečvách bylo 
napočítáno 150 ohňů. 
   Průvod a zástupy lidstva zvolna se prodíraly kupředu. 
Nebe, které ještě před nastoupením cesty hrozilo deštěm, 
vyjasnilo se, zaplály hvězdy, jež svým studeným světlem 
podivně kontrastovaly s rudými plameny dole. Měsíc zvolna 
plul po obloze. 
    Průvod jel podél obrovské hranice, zapálené poblíž 
vrcholu, a zatočil se zpět kolem kaple, jež byla osvětlena a 
kde dal pan president zastaviti a vstoupil dovnitř, aby se 
zapsal do pamětní knihy zároveň s ministrem msg. 
Šrámkem, s nímž jel v kočáře, ministrem Černým a jinými 

předními hosty průvodu. U kaple zapělo Kopřivnické 
pěvecké sdružení. 
    Teprve k půl dvanácté hodině vrátil se průvod pana 
presidenta zpět na Pustevny. při vchodu so vestibulu 
Tanečnice uvítán byl zpěvem Sokolského pěveckého 
sdružení z Valašského Meziříčí, s jehož dirigentem pak 
chvíli srdečně hovořil. Na jeho tváři nebo chůzi nebylo znáti 
nejmenší únavy, když se ubíral do svých pokojů k spánku. 
   Na prostranství před Poustevnami a v restauracích bdělo 
se až do rána. Venku byly zapáleny menší ohně, kolem 
nichž se nocležníci tísnili, neboť zatím již padla rosa, která 
nedala seděti na holé trávě. Po celé prostranství byli 
rozloženo spáči, kteří zachumláni v přikrývky spali tvrdě, že 
jich nerušil ani zpěv nebo hra harmoniky kol ohňů. 
Místnosti v útulnách ani zdaleka nemohly postačiti 
takovému návalu, a tak i mnohý, kdo se těšil na nocleh 
v posteli, musel vzíti za vděk ložem pod smrčkem, a to ještě 
musel výtok rád, dostal-li se blíže k ohni.  
   Byla to nejradostnější svatojánská noc pro valašský lid. 
   K ránu za svítání vracely se zástupy zvolna domů. 
   V půl desáté dopoledne nastaly přípravy k odjezdu pana 
presidenta. po krátkém rozloučení nastoupil pan president 
do auta svěží a čilý jako včera. Celý průvod odjel kolem 
desáté hodiny přes Frenštát do Rožnova a byl nadšeně 
pozorován davy lidu, školní mládeže a korporacemi. 

 
 

ŘEMESLA NA VALAŠSKU 
Výňatek z knihy „Zručnost, um a dovednost lidí na horách“. 
 

KŮŽE    
   S  rozšířeným chovem ovcí se automaticky rozšířilo 
zpracování kůži. Bylo to ale s určitým omezením, protože 
zpracování kůží bylo povoleno cechovně organizovaným 
řemeslníkům.  Dovednost vyčiňování kůží byla nutná pro 
typickou obuv  nošenou ještě ve 20. století -  krpce.  
Základní postup zpracování nebyl nijak složitý a používaly 
se při něm jednoduché nástroje, přesto pro kvalitní vyčinění 
bylo třeba jisté zručnosti.  
   Kůže se zbavila tuku a vysušila se. Pak se asi půl dne 
močila ve vodě a potom se ponořila do louhu (roztok 1 díl 
vápna 1 díl popele z bukového dřeva ve vodě).  Louh se 
musel občas promíchat a kůže překládat.. To se dělalo tak 
dlouho, až slézaly chlupy, které se ostrým nožem 
seškrabaly.  Když byla odstraněna srst, vyprala se kůže 
v čisté vodě a vložila do třísla (čistá voda s nalámanou 
smrkovou kůrou). Do třísla se pokládaly velké rozpálené 
kameny, tím docházelo k vyváření kůže. Kůže se zde 
nechávaly asi 3-4 měsíce. Po vytažení se nechaly oschnout a 
důkladně potřít tukem.  
   Na krpce  a řemeny se zpracovávala kůže vepřová, hovězí 
i koňská. Z telecí se zhotovovaly především ovčácké torby. 
Z prasečiny měchuřiny a z kůže kocourů byly velice dobré 
míšky na tabák.  
   Do každého hospodářství patřil bič. Svůj charakteristický 
vzhled a zvuk měl dlouhý pastýřský bič kocar nebo korbáč.  
Splétal se do délky až 3,5 m.  Postupně se zeslaboval 
v tenký provazec pokračující samostatným řemínkem 
švihlem.  
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   Důležité byly i biče  pro kravské, volské či koňské potahy. 
na hovězí dobytek bývaly silné, pevné, ozdobené 
zaplétáním.  
   Bičiště se dělala z barevného dřeva, bylo opatřené 
vrubořezem, vybíjené hřebíčky, perletí nebo drátky, 
obšívané vepřovicí. Nejednou se jednalo o téměř umělecká 
díla.  Na svůj bič byli náležitě hrdí formané, byl to jejich 
pracovní nástroj, zbraň. Formanské biče se zdobily mnoho 
uzlíky na řemínku, kovovou kapslí a barevným střapcem.  
Příště – KÁMEN 

 
 
V ZÁŘÍ   NAROZENÍ:  
 

Leknín 
1.  - 10. 9. 
    Nevšední květina, takový je i člověk v tomto znamení, 
bývá duchovně vyspělý a zajímají ho často nadpřirozené 
jevy, má rád tajemství a sám i s trochou tajemnosti 
vystupuje. Často je nadán uměleckou a tvořivou sílou a 
dokáže ostatním přiblížit krásu. Život s takovým člověkem 
je velmi zajímavý a lákavý  
 

Sněženka 
11. – 20. 9. 
První posel jara, něžná bílá květinka,  i tento člověk bývá 
jemný a citlivý, ale  má i hodně síly a dokáže se prosadit, 
jeho  ctižádostivá povaha nejde oklikami ale přímo, jedná 
taktně, ale důsledně. Pro práci i partnerství si vybírá 
podobné lidi, ty, kteří vědí, co chtějí a jdou za svým cílem. 
 

Zvonek 
21. – 30. 9. 
Přitažlivý, přímočarý a úspěšný člověk bývá v tomto 
znamení. Vše mu jde dobře, osud k němu bývá otočen 
sluneční stranou. Lidé mu rádi pomáhají a ve věcech lásky 
má také štěstí. Je velmi průbojný a inteligentní a jeho image 
na ostatní  působí silně. Někdy může slíbit  více,  než 
dokáže splnit. 

 
 

 
 

1. září 1902 – Francouzi bez dechu sledují 14 minutový 
snímek nazvaný Cesta na Měsíc, v němž se vesmírný modul 
ve slavné scéně při přistávání zabodne Měsíci do oka. 
Režisér filmu Georges Méliés chce trhák vydat i v USA, ale 
tamní vynálezce Thomas Alva Edison ho předběhne. Tajně 
film zkopíruje a namastí si kapsy, zatímco Méiliés 
zbankrotuje. 

4. září 1890  - Je půl šesté ráno a česká chlouba, Karlův 
most, se hroutí. Nejdřív se rozpadají dva jeho oblouky a o 
čtyři hodiny později se do vody propadá i třetí. Stavba, 
dokončená na začátku 15. století, totiž podléhá náporu 
stoleté povodně. Rozvodněná Vltava tehdy zaplavuje i 
Staroměstské náměstí. 
9. září 1754 –  Ani císařovna Marie Terezie si nenechá ujít 
tu slávu, když je v Olomouci vysvěcen sloup Nejsvětější 
Trojice.  Místní jsou na své dílo patřičně hrdí, a proto když 
je v roce 1758 zasaženo děly nepřátelské pruské armády, 
zamíří rovnou za jejím generálem Jamesem Keithem. 
„Nestřílejte na náš sloup!“ vyzývají ho a překvapený velitel 
jejich přání kupodivu splní. 

13. září 1501 – Italský sochař a malíř Michelangelo 
Buonarroti poprvé stojí před obřím kusem mramoru, ale 
místo bílého kvádru uvidí postavu biblického Davida. 
Umělec pak naháče vytesává ve dne v noci po celé tři roky, 
než je slavné dílo konečně hotové. 
14. září 1937 –  Za přítomnosti rodiny a svého nástupce 
Edvarda Beneše umírá v Lánech první československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.  Byl nejhlasitějším 
zastáncem vzniku samostatného státu, za což si vysloužil 
označení Prezident Osvoboditel. Prezidentem byl zvolen 4x, 
ale kvůli nemoci musel abdikovat už 14. prosince 1935. 
17. září 1683 – Holandský přírodovědec Antoni van 
Leeuwenhoek pozoruje mikroskopem jednobuněčné prvoky. 
V té době platí, že co není rostlina, patří do živočišné říše, a 
tak vědec pojmenovává mikroorganismy jako „zvířátka“ 
(animalcula). Samostatnou kategorii jednobuněčných 
organizmů zavede až v roce 1848 německý zoolog Rudolf 
Leuckart. 
19. září 1783 – Ovce, kohout a kachna se ocitají na palubě 
horkovzdušného balonu, který se posléze vznese k nebi 
poblíž paláce ve Versailles. V užaslém publiku nesmí 
chybět francouzský královský pár Ludvík XVI. a Marie 
Antoineta. Balon s podivnou posádkou uletí asi tři 
kilometry.  
22. září 130 – Zřejmě v tento den přichází na svět římský 
lékař Galén.  Své zkušenosti získává, když sešívá raněné 
gladiátory. Později se stává dvorním lékařem římského 
císaře Komoda a troufne si i na oční operace. Při 
odstraňování šedého zákalu však jeden jeho pacient oslepne.  
29. září 1938 – Za účasti zástupců Velké Británie, Francie, 
Itálie a Německa je podepsána Mnichovská dohoda.  
Vyslanci Československa nemohou do věci mluvit, jen 
přijmout výsledky jednání a tlumočit je vládě.  Obětování 
pohraničních oblastí Československa mělo přitom zajistit 
mír v celé Evropě.  
30. září 1791  – Obyvatelé Vídně se dočkali. Kouzelná 
flétna, další opera rakouského skladatele Wolfganga 
Amadea Mozart, má právě  premiéru. Lidé si ji okamžitě 
zamilují a její úspěch nemocnému Mozartovi zpříjemní 
poslední týdny jeho života.  

z časopisu History revue vybrala Kantorová R. 

 
 
 

Všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl. 
 

PROČ JE MARATON DLOUHÝ  
42,195   KILOMETRU? 

   Kvůli pohodlí britské královské  rodiny. 
   Na prvních třech moderních olympijských hrách se běžel 
maratón na vzdálenost zhruba 42 km (26 mil), přičemž 
přesná délka se při každých hrách lišila. V roce 1908 se 
olympijské hry konaly v Londýně a startovní čára byla 
umístěna před jedním z oken Windsdorského paláce, odkud 
mohla start sledovat polovina královské rodiny, a cíl byl pod 
královskou tribunou na stadionu White City, kde čekala 
druhá polovina rodiny.  Mezi oběma čarami byla vzdálenost  
přesně 26 mil a 385 yardů, která se od té doby považuje za 
standardní délku maratónu. 
   Původ závodu na 42 km se spojuje s řeckým poslem 
Fiedippidésem, který uběhl tuto vzdálenost z Marathonu do 
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Atén, aby předal zprávu o vítězství Atéňanů nad Peršany 
roku 490 př. Kristem. Podle legendy zprávu předal, načež 
klesl mrtev k zemi. 
   Je to hrdinský příběh, ale ne příliš věrohodný. Jen velmi 
málo běžců po doběhnutí maratónu zemře, a profesionální 
starořečtí poslové museli běžně běhat dvakrát tak daleko. 
   Tato verze příběhu se poprvé objevuje v díle římského 
historika Plutarcha (asi 45-125 po Kr.) o více než 500 let 
později. Podle něj se běžec jmenoval Euclés. Jeho vyprávění 
se časem zaměnilo za mnohem starší příběh o Feidippidovi 
od Herodota, který se narodil šest let po zmíněné bitvě a 
jehož podání je nejblíže těm soudobým.  
   Podle Herodota běžel Feidippidés z Marathonu do Sparty 
(246km nebo 153 mil), aby požádal o pomoc při odrážení 
Peršanů. Sparťané byli zrovna zaneprázdněni náboženskou 
slavností, a tak běžel zase celou cestu zpátky a Athéňané 
museli s Peršany bojovat sami. Zvítězili na celé čáře; přišli o 
192 mužů, zatímco Peršané jich ztratili 6400. Feidippidés 
nezemřel. 
   Ultraběh je disciplína, která představuje běh na vzdálenost 
delší než maratón. Americká ultraběžecká asociace oživila 
roku 1982 autentickou Feidippidovu trať (kterou schválilo 
konsorcium odborníků na stavěké Řecko) a roku 1983 ji 
zavedla pod názvem Mezinárodní spartaton. První běžec se 
stal novodobou legendou; byl to řecký běžec na dlouhé tratě 
Yannis Kouros. 
   Kouros je v současnosti držitelem světového rekordu od 
200 do 1600 km. V roce 2005 napodobil celou Feidippidovu 
trať z Atén do Sparty a nazpátek.  

      z  „Kniha všeobecné nevědomosti“ vybrala Kantorová R. 
 

 
 

 
ZÁŘÍ  
Pro září bylo  důležité zapisovat počasí  z 21. 12. a 2.1.  
První polovina srpna by měla být slunečná, druhá polojasná 
a poslední týden by měly přijít srážky.  
 
21.12.          2.1. (dny, kdy se zapisovaly hodnoty) 

                    
dopoledne (pro první a třetí týden v září) 
 
odpoledne (pro druhý a čtvrtý týden 
v září) 
 

 
sluníčko  ���� ; zataženo  ���� ;  polojasno 

��������;  déšť, sníh  �  
ZÁŘÍ  
- Září  jasným pohledem, se ještě jednou ohlédne za květnem 
- Svatá máti (8.9.) , nechá déle spáti 
- Jaké počasí o Panny Marie narození (8.9.), takové bude po 
osm neděl trvat 
- Od Panny Marie Sedmibolestné (15.9.) teplota rychle 
poklesne 
- Pryč-li nejsou před Michalem ptáci (29.9.) tuhá zima po 
něm neburácí 
- Jsou-li ještě na podzim bouřky, neuhodí brzo mrazy  
 
 
 

 
 

Čeština není jazyk, je to vrozená vada! 
   Prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do 
tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, 
jazyk si lámali na ŘŘŘŘŘŘ. 
   Požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova 
Praha a Praze se vztahují k jednomu městu….. 
   Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého 
mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a 
poťouchlá je řeč, kterou užíváme běžně  a většinou naprosto 
bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat všelijaké 
vylomeniny….. 
Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze se souhlásek? 
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. 
Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso 
scvrnkls 
Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i 
v učebnicovém pořadí) ve slovech mateřídoušky     
dvacetikoruny. 
   Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší nelze. Ale 
k favoritům určitě patří i nejneobhospodařovávatelnějšími 
Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčná 
osoba koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou: 
Ulili-li liliputáni ohe ň včas, zabránili požáru. (5x). 
Nebudou se štítiti títi ti ti tiší špehové do vazu? (8x) 
 
Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků, existují 
slova, ve kterých se objeví i 5: 
nejztřeštěnější 
přesvědčivější 
  
Umíte těsnopis? Číslicový určitě: 
Pe3kovi brat3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3nající pos3břené 
pi100le, o5 a o5 s3leli. 
 
Také v tak zvaném Q-systému v naší populaci zlidověl: 
Qapem přiqačil qartál a velikému přeqapení qalita qasinek 
qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí. 
Víte, co je polydrom? To je třeba kobyla má malý bok 
Fešná paní volá: má málo vína pan šéf? 
Do chladu si masa mísu dal chod. 
Sabina hrává na varhany bas. 
 
A co takhle jazykolamy: 
- V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na 
klavír hrála Klára Králová. 
- Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či 
nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora? 
- Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí. 
- Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou 
chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou 
ouzkou, chroupou ukrop s pouhou houskou. 
 
   Kterej hrdina zkusí něco podobných v angličtině? A to 
jsme mnohé ještě vynechali, třeba ̌xandy jež, jak je patrno, 
již ani klávesnice nechce pozřít. 

z internetu vybrala Kantorová 
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Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to ropný magnát, co 
asi může prodávat?” 
 Pepíček nejistě: „Magnety?” 
 
Učitel: Jak se říká vysokému mužskému hlasu? 
 Student: Hmmm.... Toner? 
 
Kde byl upálen Jan Hus? 
…v Praze… No, já teda jako nevim přesně, kde byl 
upálenej, ale vim, že měl čepici… 
 
První křížovou výpravu vyhlásil papež Turban II. 
 
Objevitel Ameriky se jmenoval… Amerigo Papučíny. 
 
Učitelka se ptá na bicí nástroje.  
 Odpověď: "Rákoska, vařečka, řemen." 
 
Na mou otázku, "kde je Pepa", drze odpověděla, že "má 
rande s nivou " 
 
Na otázku "Co z tebe bude" odpovídá "Mafián". Prosím o 
napravení psychického stavu. 
 
Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u 
spolužáků větší pozornost než já svým výkladem. Prosím o 
prodloužení. 
 
O přírodopis vykládá, že nový heslo greenpeace zní: Zabij 
bobra, zachráníš strom! 
 
Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací. 
 
Předtím než mi odevzdal písemný trest, jej roztrhal a řekl, že 
mi ušetřil práci. 
 
Při vytleskávání úmyslně rušil jiným tleskáním. 
 
Příliš mnoho energie, doporučuji odčerpat. 
 
Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana 
ředitele, který strašně dupe a funí. 
 
Upozorňuji Vás, že jestli mi Váš syn ještě jednou řekne 
soudružko učitelko, pošlu ho k potrestání do ředitelny za 
soudruhem ředitelem. 
 
Váš syn v družině sprostě mluví a tvrdí, že ho to naučil 
dědeček, prosím domluvte mu! Synovi bylo domluveno, 
dědečkovi také! 
 
Vím, že se říká: "Kdo si hraje, nezlobí", ale v případě 
Vašeho syna je to přesně naopak. 
 
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné. 
 
Píchá svého souseda půjčeným kružítkem. Kupte jí vlastní! 
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Valašský folklórní soubor 

ZÁKOPČAN 
hledá nové členy do svých řad, 
páry i jednotlivce, kteří se 

nebojí 
tančit a zpívat. 

 
Taneční zkoušky se konají od 1.11.2011 každé 

úterý od 17:30 – 19:30 hod. 
v tělocvičně ZŠ Hutisko-Solanec. 

Info na Tel: 725   149   463 
 
 

 
 

Prodám štěňata amerického buldoka s PP po 
výborných rodičích. Cena 6000 Kč.  
Telefon 607 725 030 
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