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Noční outdoorový závod v Beskydech
Divadelní představení Vím, že víš, že vím…
Svatomartinské hoolkování se S.W.A.H.em
Svatomartinské hody v penzionu Staré časy
Svatomartinská zábava s cimbálovkou Petra Zetka, srdečně zve penzion Staré časy
Dušičkové povídání s paní Ivetou Křenkovou
Podvečer v knihovně - beseda o pletení a háčkování
Divadelní představení Lháři
Klub důchodců Horní Bečva pořádá sbírku použitého ošacení
Hornobečvanské rozsvícení vánočního stromu

/ cena: 3 Kč /

/pátek 3. 11. až sobota 4. 11./
/středa 8. 11. a čtvrtek 9. 11. v 18:00 hod./
/pátek 10. 11. v 17:00 hod./
/pátek 10. až neděle 12. 11./
/sobota 11. 11. od 19:00 hod./
/středa 15. 11. v 17:30 hod./
/čtvrtek 16. 11. v 17:30 hod./
/úterý 21. 11. v 18:00 hod./
/úterý 21. až pátek 24. 11./
/pátek 1. 12. od 15:30 hod./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Život by byl tragédií, kdyby nebyl vtipný.“
Stephen Hawking

Blahopřání
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Václav ONDRUCH
Marie POLÁCHOVÁ
Božena MARTINÁKOVÁ
Františka POLÁCHOVÁ
Stanislav POLÁCH
Františka OPÁLKOVÁ
Miroslav PALACKÝ
Anastazie TOVARYŠOVÁ
Bedřiška ČERNOTOVÁ
Marie SOLANSKÁ

Jaroslav MARTINÁK
František CHOVANEC
Milada FIURÁŠKOVÁ

55 let manželství – smaragdovou svatbu oslaví:
Oldřich a Františka VAŠUTOVI
Všem listopadovým oslavencům
i smaragdovému manželskému páru přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Diamantová svatba
Šedesát let, toť dlouhá doba, zdá se to jako před chvílí.
Kus cesty šli jste věrně oba, dnes diamantovou svatbu slavili.
Jsou vzácné a sváteční dny, jako byl den 19. října 2017,
kdy starosta obce pan Rudolf Bernát
a matrikářka paní Jana Poláchová mohli osobně poblahopřát
manželům Richardovi a Boženě KŘIŠTOFOVÝM,
kteří si dne 19. 10. 1957 řekli své ANO, prožili spolu šedesát let
manželského soužití a oslavili tak významné společné životní
výročí, které nazýváme „diamantovou svatbou“.
Jubilejní sňatek manželé Krištofovi stvrdili svým podpisem
v pamětní knize obce Horní Bečva.
Oslava diamantové svatby je také významnou událostí
i pro rodinu, neboť ji oslavili ve zdraví, spokojenosti,
uprostřed svých dětí a vnoučat.
Dovolte nám, vážení manželé Křištofovi, abychom Vám
jménem obce popřáli hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za milé přijetí v rodinném kruhu.
Buďte spolu ještě dlouhá léta šťastni a užívejte krásy života
se svou rodinou, přáteli a spoluobčany.

Smaragdová svatba
Manželský slib po padesátipěti letech společného života
obnovili dne 27. října 2017 manželé Karel a Věra Malinovi,
kteří si dne 27.10.1962 řekli své ANO a slaví tak
„smaragdovou svatbu“.
Smaragdovému manželskému páru blahopřál starosta obce
pan Rudolf Bernát a matrikářka paní Jana Poláchová,
kdy jubilejní sňatek manželé Malinovi stvrdili svým podpisem
v pamětní knize obce Horní Bečva.
Také smaragdovému manželskému páru
děkujeme za milé přijetí.
Přejeme manželům Malinovým hlavně pevné zdraví,
štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu
a ještě hodně společně prožitých let v kruhu svých nejbližších,
mezi přáteli a spoluobčany.

Vzpomínky
Čas plyne a nevrátí co vzal,
jen bolestné vzpomínky zanechal…
Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 2. listopadu 2017 uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustil
pan Karel ONDRUCH
S láskou a úctou vzpomínají maminka,
děti a sourozenci s rodinami.
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Vzpomínky

Maminky nikdy neumírají,
jenom usínají,
aby se probouzely každé ráno
ve vzpomínkách svých dětí.

Koho jsme milovali, na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách žije stále s námi.
Dne 30. října 2017 uplynuly tři roky od úmrtí
naší maminky a babičky
paní Bedřišky VAŠENKOVÉ
a dne 15. srpna jsme vzpomněli čtvrté smutné úmrtí
našeho tatínka a dědečka

Dne 3. listopadu 2017 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Marty KŘENKOVÉ
Maminko nechť Ti dá Pán Bůh lehké odpočinutí a vynahradí to,
co my Ti na tom světě zůstali dlužni.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Karel s rodinou a dcera Marta s rodinou.

pana Antonína VAŠENKY
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

Zlaté slunko za hory zašlo,
soumrak tiše padá do polí,
srdce Tvé dobré věčný mír našlo,
a víc Tě nic nebolí.
Dne 9. listopadu 2017
si připomeneme čtvrté výročí úmrtí
pana Aloise MACEČKA
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Prázdné je místo, kde jsi sedával a kde zněl Tvůj hlas.
Ale vzpomínky na Tebe zůstanou navždy v nás.
Dne 2. listopadu 2017 vzpomeneme
třetí smutné výročí úmrtí
pan Jaromíra MACHÁLKA
S láskou vzpomíná manželka, dcera a dva synové s rodinami.

Náš život pomíjí, láska však zůstává, ta láska nádherná
a navždy trvalá.
Dne 3. listopadu 2017 vzpomeneme
osmé smutné výročí úmrtí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček
pan Emil VALA
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anna, dcera Eliška s rodinou,
syn Emanuel s rodinou, sourozenci
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 20. listopadu 2017 uplynou
tři roky ode dne, kdy nás
navždy opustila naše manželka,
maminka a babička
paní Ludmila KŘENKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, synové
s rodinami a sourozenci s rodinami.

Byl jsi skromný ve svém životě,
trpělivý ve svých bolestech,
velký ve své lásce a dobrotě.
Dne 20. listopadu 2017 bude tomu
jedenáct let, co nás opustil
můj manžel, tatínek a dědeček
pan Metoděj ČERVENÝ
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anna, děti Jana, Roman
a Hana s rodinami a sedm vnoučat.
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Odešel jsi do nebe,
zůstaly krásné vzpomínky na Tebe.
Pan Radim ONDRUCH
nás opustil 27. listopadu,
letos tomu budou dva roky.
S láskou vzpomínají
rodiče, bratr a babička.
S úsměvem na tváři tě vždycky každý znal,
radost jsi rozdával, přírodu miloval
a každému ochotně s láskou pomáhal.
Měl jsi život rád, tak jsi chtěl žít, znenadání jsi musel odejít.
Odešel jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. listopadu 2017 by se dožil 70 let
pan Oldřich MARTINÁK
S láskou vzpomíná manželka, dcera Alena s manželem,
dvě vnučky, dva vnuci a jedna pravnučka.

Měj se v tom nebi fajn a mysli na nás,
tak jako my myslíme na tebe.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 28. listopadu 2017 uplyne
jeden rok, co nás navždy opustila
paní Marie HOLČÁKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, dcery
a syn s rodinami, sestry s rodinami,
ostatní příbuzní a známí.

Dne 29. listopadu 2017
uplynulo pět let od smrti
mé milované maminky
S láskou vzpomeneme 8. prosince 2017 na 11. výročí úmrtí
našeho syna Jaroslava MARTINÁKA
S bolestí vzpomínáme.

paní Ilony TYMONOVÉ
S úctou, láskou a vděčností
vzpomínáme.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA LISTOPAD 2017
1. 11. 8:00	za zemřelého Viléma Macečka, manželku, syna,
snachu a živou a zemřelou rodinu
		 15:00	za zemřelého Josefa a Jindřišku Blinkovy
a Ladislava Kozubíka
2. 11. 7:30	za zemřelého syna Karla Ondrucha, bratra Jaromíra
a otce
3. 11. 7:30	za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran
a duše v očistci
4. 11. 7:30	za zemřelou Martu a Jana Křenkovy, syna Jana
a vnučku Boženu
5. 11. 10:00	za zemřelou Františku a Ludvíka Vaníčkovy
a celou rodinu
6. 11. 7:30
na úmysl dárce
7. 11. 7:30
na jistý úmysl
8. 11. 7:30
za zemřelou rodinu
9. 11. 7:30
za živou a zemřelou rodinu
10. 11. 7:30	za zemřelého Aloise Macečka, dva bratry,
švagrovou Marii Žitníkovou a rodiče z obou stran
11. 11. 7:30
za zemřelého Jindřicha a Františku Veselé
12. 11. 10:00	za zemřelou Ludmilu Křenkovou a rodiče z obou
stran a duše v očistci
13. 11. 7:30	za zemřelého Františka Hrstku, syna Miroslava,
vnuky Romanka a Radušku, rodiče z obou stran
a všechny věrné zemřelé
14. 11. 7:30
na úmysl dárce
15. 11. 7:30
za zemřelé rodiče

16. 11. 7:30
za duše v očistci
17. 11. 7:30	za zemřelého Františka Solanského, manželku,
čtyři dcery a pět zeťů
18. 11. 7:30	za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran,
švagra Františka, švagrovou Marii, živou a zemřelou
rodinu Valovu, Křenkovu, Balášovu a duše v očistci
19. 11. 10:00	za zemřelého Josefa Kubáně, manželku Boženu,
sourozence a rodiče z obou stran
20. 11. 7:30	za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče,
sourozence a celou zemřelou rodinu
21. 11. 7:30
na jistý úmysl
22. 11. 7:30
za zemřelou Cecílii Ondruchovou a celou rodinu
23. 11. 7:30
na úmysl dárce
24. 11. 7:30
za zemřelou rodinu
25. 11. 7:30	za zemřelého Vladimíra Ondrucha,
syna a duše v očistci
26. 11. 8:00	za zemřelého Josefa Malinu, celou zemřelou
rodinu Malinovu a Matochovu
		 10:00	za zemřelou paní Ilonu Tymonovou,
jejího manžela MUDr. Jindřicha Tymona
a jejich rodiče Janečkovy a Tymonovy
27. 11. 7:30
za duše v očistci
28. 11. 7:30
na úmysl dárce
29. 11. 7:30
za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné
30. 11. 7:30	za zemřelého Ondřeje Vašuta k nedožitým
sedmdesátinám, za rodiče a duše v očistci
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLEBNÍHO OKRSKU
Č. 1 V OBCI HORNÍ BEČVA
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konané ve dnech 20. 10. 2017–21. 10. 2017

Číslo
hlas. lístku

Název politické strany,
politického hnutí

počet
platných hlasů

Počet osob zapsaných v seznamu voličů.................................................... 2 119
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky..................................... 1 277
Počet odevzdaných úředních obálek........................................................... 1 277
Počet platných hlasů ve volebním okrsku.................................................. 1 271
Účast voličů v procentech................................................................................60,26

1

ODS

123

2

Řád národa – Vlastenecká unie

0

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

4

ČSSD

6

Radostné Česko

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

66

8

KSČM

77

9

Strana zelených

14

10

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU

14

12

Strana svobodných občanů

32

13

Blok proti islamizaci – Obrana domova

3

14

Občanská demokratická aliance

2

15

Česká pirátská strana

19

Referendum o Evropské unii

20

TOP 09

21

ANO 2011

22

Dobrá volba 2016

3

23

Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa Miroslava Sládka

1

24

KDU – ČSL

122

26

REALISTÉ

13

27

SPORTOVCI

3

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

29

Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD)

30

Strana práv občanů

94
0

107
1
25
351

217
3

ČEZ Distribuce, a. s.
Oznámení o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny v celé obci
Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci,
které se bude konat dne:

7. listopadu 2017 od 07:45 do 15:45
Bližší informace naleznete na níže uvedených
webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro‑zakazniky/odstavky.html,
a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým
nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno
pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu
distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Placení komunálního odpadu
Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních
chat a objektů sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě
nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smyslu
zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a OZV Obce Horní Bečva
č. 05/2015 dle stanovené splatnosti do 30. 9. 2017, aby neod‑
kladně uhradili tento poplatek následujícím způsobem:
· poštovní poukázkou
· v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva
· převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,
variabilní symbol:
u rod. domů 11337 + číslo popisné,
u rekr. chat 21337 + číslo evidenční

Obnova katastrálního operátu
Informujeme občany, že došlo k obnovení katastrálního operátu jeho
přepracováním na digitalizovanou mapu. Obnovený katastrální ope‑
rát bude k nahlédnutí v budově Obecního úřadu, v zasedací místnosti,
a to ve dnech od 30. října do 10. listopadu 2017 s možností uplatnění ná‑
mitek k jeho obsahu. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou na místě
přítomni ve dnech 30. - 31. října, 1. - 3. listopadu a 6. - 9. listopadu 2017.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměmě‑
řického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Více informací naleznete na úřední desce.

/ 6 / listopad 2017

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Směsný komunální odpad - sběr a odvoz popelnice
Interval svozu 1x za týden.
Pondělí	- Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý	- pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa	- Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací
pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých lo‑
kalitách odložen.
Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic
k tomu účelu určených, 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, tráva, listí apod.
a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad!
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 stá‑
le přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad,
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.
Směsný komunální odpad se taky odebírá v Odpadovém centru
(Sběrný dvůr).

Tříděný
odpad
			

Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle;
Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 24. listopadu 2017
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je
možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.
Do Sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečný odpad
a zbylé léky. Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky
a odpady obsahující azbest.
Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr,
který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají
se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které jsou připra‑
veny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu.
Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo – zelené pytle.

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vy‑
prazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajiš‑
těny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora. Plastový, skle‑
něný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů umístněných
na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu Valaška; na Přehradě vedle aut. Zástavky u lomu; na parkovišti před restaurací
na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.
Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET láh‑
ve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén
a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodu‑
rové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemi‑
kálie, barvy apod.)
Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!
Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné láhve
od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo apod. – ne‑
smí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit do kontej‑
neru ne sklo.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu,
nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného
odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používá‑
ní pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze
pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto
zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společ‑
nosti, které tyto odpady předáváme.
Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospo‑
třebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, 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. 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.

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

Uzávěrka prosincového zpravodaje
Upozorňujeme, že prosincové číslo zpravodaje
bude mít uzávěrku

22. listopadu 2017
Své příspěvky, tedy prosím odevzdejte do tohoto data.
Můžete tak učinit osobně, nebo přes e‑mail:
zpravodajhb@seznam.cz, knihovna@hornibecva.cz
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KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
HADOHLAVEC, Peter May
Čtvrtý díl ze série čínských thrillerů Americká
patoložka Margaret Campbellová se vrací domů,
kde ji však čeká kamion plný mrtvých Číňanů
a konfrontace s vlastní minulostí. Pekingský de‑
tektiv Li Jen je poslán na čínské velvyslanectví
do Washingtonu, aby zjistil, proč se jeho krajané
udusili v uzavřeném chladicím voze v jižním Te‑
xasu. Navíc se opět setká se ženou, která utekla
z Číny i z jeho života. Dostanou za úkol znovu
spolupracovat a přijít na to, kdo stojí za obchodem s ilegálními čínskými
imigranty, který vedl k texaské tragédii. Zjistí, že imigranti byli nedobro‑
volnými přenašeči smrticího nákladu. Li a Margaret, zápasící s démony
společné minulosti, se ocitnou v závodu s časem, aby zneškodnili biolo‑
gickou časovanou bombu, která hrozí, že zničí nejen jejich budoucnost,
ale budoucnost celého lidstva.
DOPISY, KTERÉ NIKDO NEČETL, Iona Grey
V nálety zničeném Londýně se setkávají dva
mladí lidé: nešťastně vdaná Stella a pilot americ‑
kého letectva Dan. Těch pár dnů roku 1943, kdy
spolu byli šťastní, však uteče příliš rychle. Dan od‑
chází bojovat, ale slibuje, že se pro Stellu vrátí.
O sedmdesát let později vhazuje Dan do schrán‑
ky poslední dopis. Jeden z mnoha, které Stelle po‑
slal, a na které mu nikdy neodpověděla. Otevírá
ho však Jess, mladá dívka, která v opuštěném domě hledá úkryt…
MODLITBA ZA ČERNOBYL, S. Alexijevičová
Dne 26. dubna 1986 zničila série výbuchů re‑
aktor a budovu 4. energobloku černobylské ato‑
mové elektrárny, nacházející se nedaleko od bě‑
loruských hranic. Černobylská katastrofa se stala
největší technologickou katastrofou 20. století.
Kniha laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexije‑
vičové je sestavena z rozhovorů s lidmi z černobyl‑
ské oblasti, jejichž život neštěstí zásadně ovlivnilo.

Knihy pro děti
JÁ, PADOUCH 3, filmový příběh,
Universal Studios
Po střetu s Balthazarem Brattem, bývalou dět‑
skou televizní hvězdou, která se změnila na su‑
perpadoucha, přijdou Gru i Lucy o práci v Anti
‑Velepadoušské lize. Ještě horší je, že když se Gru
odmítne vrátit ke zločineckému životu, opustí ho
i Mimoni!
Záblesk naděje se objeví, až když Gru, Lucy a děvčátka odletí do Fre‑
edonie navštívit Gruovo dávno ztracené dvojče – Drua. A teprve s ním
začíná to pravé dobrodružství. Koneckonců když jste padouch, je život
všechno, jen ne nuda.

V pátek 1. prosince 2017

bude knihovna uzavřena.

Zajímá Vás, jak se naučit plést
nebo háčkovat?
Srdečně Vás zvu do knihovny
na besedu s paní Martinou Vaškovou.
Při příjemném posezení u kávy nebo čaje
nás seznámí jak se základy
pletení a háčkování, tak poradí,
jak si vytvořit své vlastní dílko.
Např. háčkovanou hračku, nákrčník, čepici,
kosmetickou taštičku či kabelku.

Čtvrtek 16. 11. od 17:30 hodin.
Knihovna Horní Bečva
Vstupné dobrovolné.
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slavili 125 let vzniku. Z historie bych rád zmínil rodinu Křenků, která stála
u samého zrodu dechovky. Kapelnictví se v jejich rodině předávalo z otce
na syna a do dneška jsou v kapele dva členové z tohoto rodu. Myslím,
že jde už o pátou generaci. A v současnosti mám největší radost, že Horňa‑
né stále fungují, pořád se rozvíjí a přetrvává zájem u mladých hudebníků.
Málokterá dechovka má tak mladé muzikanty jako ta naše, což mě moc těší.
Kromě Horňanů hrajete také v žesťovém kvintetu.
Jde o podobný žánr?
Ne, v kvintetu hrajeme spíše takovou náročnější hudbu starých mistrů.
Ani v Horňanech nehrajeme jen lidové písničky, ale zabrousili jsme např.
do jazzu a swingu. Ono hrát celou dobu pořád dokola jen klasickou de‑
chovku, to by nás asi taky pořád nebavilo (smích).

NA SLOVÍČKO…

… s Josefem Blinkou
Rozhovor pro listopadové číslo zpravodaje se nesl v muzikantském
duchu. Mou prosbu tentokrát přijal dlouholetý učitel hudby, kapelník,
člen několika hudebních skupin, bečvanský patriot, zkrátka muzikant
tělem i duší, pan Josef Blinka. Za jeho celoživotní práci a rozvoj kul‑
tury v oblasti lidové hudby převzal v srpnu ocenění a pamětní medaili
od Zlínského kraje.
Kdy jste s učením hudby na Horní Bečvě začal?
Učím už víc jak dvacet roků. Asi v roce 1995 jsme se s rodinou přestě‑
hovali zpět na Horní Bečvu a já jsem tu začal učit hru na hudební nástroje.
Předtím jsme bydleli asi dvanáct let na Vsetíně.
Jak jste se vlastně vy sám k muzice dostal?
My jsme muzikantská rodina a už můj tatínek hrál na křídlovku, měli
jsme tedy hudbu doma na denním pořádku. Když mi bylo asi deset roků,
taťka mi koupil harmoniku a tak jsem začal s muzikou i já. Ten nástroj se
mi strašně líbil a vlastně dodnes líbí. Harmonika, když je dobře naladěná,
má nádherný zvuk. Začal jsem chodit nejprve do „zušky“ v Rožnově a pak
jsem nastoupil na Lidovou konzervatoř v Ostravě.
Kolik dětí vám asi prošlo rukama?
To se těžko počítá, ale odhaduju tak kolem tří stovek.
Baví děti hudba, a jak se k hudbě motivují?
Motivace je určitě důležitá, děti musíš něčím zaujmout. Je důležité
u nich zapálit ohýnek nadšení. Třeba když přijdou domů ze školy, aby si
chtěly hned zahrát. Přiznávám, že v dnešní počítačové a mobilní době je
to čím dál těžší, ale stále si myslím, že se nám to daří. Důležitá je i podpora
rodiny. Hudba děti baví přirozeně, ale některé k ní samozřejmě tíhnou víc.
Naučit se hrát na jakýkoliv hudební nástroj vyžaduje i cvik a dril a bohužel
nestačí jen záliba v hudbě.
Jaké hudební nástroje učíte?
V současné době učím hlavně harmoniku a trubku potom keyboard, kla‑
vír a trochu varhany.
Věnují se někteří vaši žáci hudbě profesně?
Mám dojem, že jsou dva. Jednak je to náš Jirka, s kterým jsme začínali
s muzikou už doma. Ten v současné době učí hru na hudební nástroj se
mnou, tady na Horní Bečvě. A potom Peťa Chromnická, která vystudovala
konzervatoř a učí teorii hudby taky tady na Horní Bečvě.
Vy jste letos v srpnu převzal ocenění
od Zlínského kraje. Co jste na něj říkal?
Tak potěšilo mě to a byl jsem mile pře‑
kvapený. To víš, to se nestává každý den
(smích).
Samozřejmě se přidávám ke gratulacím.
Ráda bych se Vás ještě zeptala na hornobečvanskou dechovku Horňané.
Můžete zmínit něco málo z historie, ale i současnosti muziky?
No dechová hudba má na Horní Bečvě velkou tradici a v roce 2015 jsme

Vaše hudební portfolio je opravdu široké a tak bych se ráda zeptala
i na spolupráci s dětským sborem Skřivani, nebo zcela ojedinělou
bečvanskou pěveckou soutěž Skřivan.
Mým velkým snem byl vždycky taneční orchestr s dětským pěveckým
sborem. Když ještě fungoval náš Blinklightswing orchestr začali jsme
spolupracovat nejprve s rožnovským dětským sborem Juventus a násled‑
ně s našimi Skřivany. Odehráli jsme tak několik vánočních koncertů. Rád
na to vzpomínám.
No a pěvecká soutěž Skřivan, to je už taky taková dlouhá kapitola. Ná‑
sledující ročník bude již dvacátý. Na mě je jakási příprava s děckama a pak
i hudební doprovod. Pro děti je to velká zkušenost a my to s nimi vždycky
moc prožíváme, aby se všechno povedlo.
Co chystáte v nejbližší době?
V prosinci nás čekají vánoční koncerty a s Horňany bychom měli natáčet
dlouho očekávané CD.
A na závěr úplně z jiného soudku.
Prozradíte vaše nejoblíbenější místo na Horní Bečvě?
Asi nedokážu vybrat jen jedno. Já jsem velký bečvanský patriot a mám
rád všecky ty naše valašské kopečky a krásnou krajinu.
|TB|

SLOUPEČEK O PANU BLINKOVI
Studium:
· ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm 1966-1972 – akordeon, p. u. M. Sabová
· SOU Zbrojovka Vsetín 1973-1975
· Lidová konzervatoř Ostrava – akordeon 1973-1977,
prof. Maralíková, prof. Kaduch
Současné kapely:
Horňané, Žesťový kvintet, Beskydský orchestr
Hostovaní v kapelách:
Horizont, Polančanka, Lidečanka, Kotáranka, Straňanka,
Fulnecká kapela, Vsetínský dechový orchestr, Ostroj Frýdek – Místek,
Beskydská muzika, Zubřanka aj.
Dosažené hudební úspěchy:
3. místo v soutěži Zlatá křídlovka Strážnice
Zahraniční vystoupení:
Polsko, NDR, NSR, Rakousko, Itálie, Jugoslávie, Chorvatsko
Festivaly: Kmochův Kolín aj.
Hudební nástroje:
akordeon, klavír, varhany, trubka, tenor
Ocenění:
Pamětní list a medaile za celoživotní rozvoj kultury
v oblasti lidové hudby
Koníčky:
Hudba, práce na zahradě, jízda na kole, plavání, turistika
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Kapitoly z dějin Jezerného
Turistické útulny

Od r. 1928 obnovil a zintenzívnil svou činnost v r. 1893 založe‑
ný rožnovský odbor Klubu čsl. turistů. Díky tomu začal neustále
vzrůstat počet jeho nových členů, kteří byli nejen z Rožnova,
ale i z okolí, zvláště z H. Bečvy. Koncem r. 1929 měl 89,
v r. 1930 164 a od pol. 30. let přes 290 členů. Z hornobečvan‑
ských členů býval ve druhé pol. 30. let a v poválečných letech
do jeho výboru pravidelně volen druhým nebo třetím místo‑
předsedou farář Vilém Schmied. Už během léta r. 1929 odbor
KČST využíval chalupu č. p. 430 na Jezerném jako nouzovou cha‑
tu, v níž byly turistům prodávány nápoje a potraviny. Začátkem
r. 1930 zařadil do svého programu zřídit v chalupě na Jezerném
i nouzovou noclehárnu a také vyjednat úpravu cesty od horno‑
bečvanského kostela Hlubokým až na Jezerné. Noclehárnu hned
vybavili šesti postelemi nákladem 2 tisíc Kč. Nejvíce práce bylo
odvedeno v úpravě turistických cest za podpory z veřejných
prostředků, o což se hlavně zasloužil jednatel odboru Ing. Dr. La‑
dislav Brada, přednosta Zemské výzkumné stanice travinářské
v Rožnově. Od r. 1931 začala sloužit i upravená cesta Hlubokým
na Jezerné. Hostinský od kostela na H. Bečvě Bedřich Dvořáček mohl od letní sezóny 1932 turistům na Jezerném čepovat
pivo, sodovou vodu, malinovou šťávu a podávat studené po‑
krmy. Platnost povolení trvala do září a bylo nutné o ni každo‑
ročně žádat. Po něm v letech 1934-1936 byl držitelem povolení
k prodeji sodovek a piva v uzavřených lahvích vždy od července
do září Antonín Vašut (1895-1964) z Horní Bečvy č. p. 230, který
býval i členem obecního zastupitelstva za čsl. národní socialisty.
Od r. 1937 pak povolení obdržel hospodář Domoviny Petr Minarčík (1908–1993) ze Solance, který mohl do prodeje zahrnout
i chleba a mléčné výrobky. V květnu 1940 Minarčík své živnos‑
tenské oprávnění přemístil z č. p. 430 na svou vlastní v r. 1938
zakoupenou usedlost č. p. 499 v sedle Pod Kotlovou. Turistickou
nouzovou chatu a noclehárnu na č. p. 430, která měla tehdy už
15 lůžek, začal po něm provozovat Jindřich Podešva (1914–?)
z Vel. Karlovic. Bydlel tu se svými rodiči, a ačkoliv v červnu 1940
zažádal okr. úřad o povolení k prodeji nápojů a jídel, zahájil ho
ještě před jeho úředním schválením, protože letní sezóna už za‑
čala a turisté docházeli na Jezerné v hojném počtu. Z konkurenč‑
ních důvodů se snažil proti tomu zakročit Petr Minarčík. V srp‑
nu 1940 poslal na Podešvu a jeho otce stížnost na úřady. Psal,
že bez živnostenského oprávnění volně prodávají víno, pivo, liké‑
ry, chléb a mléčné výrobky, čímž je jeho řádně přihlášená živnost
poškozována. Dokonce, že měli gulášovou zábavu a každou dru‑
hou neděli pořádají taneční zábavu s pitkami. Mezi dochovanými
doklady okr. úřadu Val. Meziříčí neexistuje žádný, podle kterého
by Podešva utrpěl nějaký postih. Naopak byl vyzván, aby předlo‑
žil situační plánek budovy a půdorysný plánek objektu, v němž
provozovat žádaná oprávnění bude možné pouze na základě
hostinské koncese. Na jaře 1941 musel plánky předložit znovu,
a to odborně vyhotovené. Ty mu byly až za rok vráceny a ve vy‑
řizování hostinské koncese se patrně už nepokračovalo. Po válce
se Podešva s rodinou z Jezerného vystěhoval do pohraničí.
Naopak Minarčík na své usedlosti č. p. 499, v níž byla zřejmě
už v r. 1932 zřízena další turistická noclehárna, pohostinství
turistům poskytoval nadále až do zrušení soukromých živnos‑
tí v r. 1957. Jeho návštěvní kniha byla nenahraditelně ztracena
v době, kdy rožnovské Valašské muzeum po něm usedlost vlast‑
nilo jako rekreační objekt. Na někdejší tradici Petra Minarčíka
nyní navazuje současný majitel usedlosti.

Jezerné se na přelomu 20. a 30. let stalo jedním z důležitých a záměr‑
ně budovaných záchytných bodů KČST v Moravskoslezských a Vsackých
Beskydech a to i navzdory nástupu hospodářské krize. I když se jednalo
o turistické objekty primitivně vybavené, pro své umístění na významné
křižovatce turistických tras a na nejkrásnějším horském hřebenovém úse‑
ku mezi Soláněm a Třeštíkem byly často vyhledávány turisty.

Karel J. Malina

(Příště Kapitoly z dějin Jezerného. Literární místopis.)

Nouzová chata a noclehárna v obytné chalupě usedlosti č. p. 430.

Turistická chata v chalupě č. p. 499 Petra Minarčíka ve 40. letech.

Takovýto pohled na Jezerné se turistům naskytl, když při túře ze Soláně na Benešky
sestupovali z úbočí Kyčery do sedla Pod Kotlovou.
Vlevo v popředí usedlost č. p. 499 a vlevo vzadu č. p. 430.
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UDÁLO SE…

Podzimní školička
„Padá listí, padá z výšky, jsou to listy z lesní knížky,
podzim na ně píše vzkaz - UŽ SE BLÍŽÍ ZIMNÍ ČAS“.
Naši předškoláci zvládli, v tomto podzimním období, ještě kurz in
‑line bruslení. V průběhu 6 lekcí se učili na bruslích stát i padat, zvedat
se a pokračovat dál. Všechny lekce proběhly v hravém duchu. Děti objíž‑
děly ve slalomu barevné terčíky, v průběhu jízdy uchopily ve dřepu ba‑
revný míček a pak jely dál, ve dvojicích plnily různé úkoly, které si pro ně
připravily paní instruktorky ze SVČ z Rožnova p. R. Prostě to byla jedna
VELKÁ JÍZDA. V poslední lekci čekalo děti i překvapení, a to v podobě
krásného modrého batohu, sladké odměny a samozřejmě i DIPLOMU
za báječné in‑line bruslení.
V měsíci říjnu do naší MŠ zavítalo DIVADLO s pohádkou O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Děti mají velmi rády klasické pohádky a tato byla ještě
v něčem jiná… byla „ozdobená“ písničkami za doprovodu akordeonu,
hrály v ní kouzelné loutky a milá paní herečka, která naše děti vtáh‑
la do děje pohádky. Být hercem děti vždy baví, prožít si roli na „vlastní

kůži“, tak to je něco! Děti odcházely z divadelního představení s radostí
a úsměvem na tváři a to nás těší.
V rámci prevence proběhlo na naší MŠ oční vyšetření u dětí. Vyšetře‑
ní provedla zábavnou formou soukromá firma Prima VIZUS. Každé dítě
dostalo poté obrázek na vybarvení a rodičům jsme předali v obálce vý‑
sledky vyšetření jejich dítěte.
V rámci programu z EU – OP VĚDA A VÝZKUM, probíhá v čase podzim‑
ním na naší MŠ, CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO RODIČE. Veškeré informace
o přednášejících i tématech jednotlivých přednášek, jsou rodičům do‑
předu sděleny na nástěnkách v každé třídě. Témata jsou vybrána k té‑
matice předškolního věku a věříme, že rodiče v mnohém osloví.
S blížícím se zimním časem a obdobím VÁNOC, chceme také přispět
k dobré náladě. S předstihem jsme tedy nechali, po dohodě s rodiči, vy‑
fotit děti na VÁNOČNÍ fotografii. Snad se budou všem líbit a potěší.

Za kolektiv MŠ napsala Jarmila Šudáková

Co je nového v honobečvanském Klubu důchodců?
I o prázdninách KD Horní Bečva nezahálel a vykazoval nemalou
činnost. Koncem června turistický kroužek uskutečnil asi 6 km túru
na Adámky a Zavadilku. Vlivem velmi teplého počasí se další výšlap
konal až 22. července na Kotlovou, kde se konalo již III. setkání 3 obcí
u příležitosti 102 let turistického cíle Kotlová, kterého se zúčastnilo 15
našich členů. Ušli jsme 10 km. Byla zde výborná nálada, ke které přispěla
cimbálová muzika Kyčerka a proběhly tu i různé pasekářské soutěže.
V srpnu některé členky našeho klubu pobývaly ve Štůrově na Sloven‑
sku v termálech s výbornou léčivou vodou. Zájezd pořádal Klub seniorů
Rožnov p/R.
V měsíci září jsme se zúčastnili velmi zajímavého zájezdu do Bratisla‑
vy, který pořádal Klub důchodců Dolní Bečva. Nová předsedkyně jejich
KD Lidka Linhartová nám nabídla 12 volných míst. I když nám počasí
nepřálo, přesto jsme toho zde hodně navštívili a výlet se nám moc líbil.
Dne 26. 9. se naše členky zúčastnily turnaje v pétanque v rámci Dne
pro zdraví, který se konal v Rožnově p/R. Hráčky obdržely diplomy
a drobné upomínkové předměty. I zde bylo veselo a všichni se náramně
bavili.
V neděli 1. října se uskutečnila v Rožnově p/R. v Janíkově stodole akce
Den seniorů, na které zazpívalo Pěvecké sdružení moravských učitelů
a rožnovský sbor Rosénka. Akce se seniorům velmi líbila.

Ve čtvrtek 5. října proběhl ve společenském sále VARROC v Novém
Jičíně Den seniorů. Z Rožnova p/R. byly vypraveny 1 velký a 1 menší au‑
tobus. Velký sál byl naplněn i seniory z jiných míst. Akci zaštítilo Minis‑
terstvo práce a sociálních věcí, které pro nás připravilo odpoledne plné
užitečných informací, kultury i zábavy.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
Vyslechli jsme si řadu přednášek od Policie ČR, České obchod‑
ní inspekce a Hasičského záchranného sboru. Odborníci odpovídali
na dotazy z oblasti starobních důchodů, sociálních dávek, bezpeč‑
nosti seniorů či zdravotní prevence. Mohli jsme si nechat změřit
i krevní tlak. Velkým překvapením bylo „předvolební“ vystoupení mi‑
nistra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, který má velmi dobré řeč‑
nické schopnosti. Pan ministr pohovořil o proseniorské politice státu.
Zaujalo nás kromě jiného jeho konstatování, že ČSSD velmi těžce pro‑
sadila ve vládě zvýšení důchodů v průměru o 475 Kč od 1. ledna 2018.
Po skončení svého vystoupení odpovídal i na dotazy seniorů. Během čtyř
hodin na této akci 2 krát vystoupila cimbálová muzika Lipka. Na všechny
účastníky akce čekalo menší občerstvení a obdrželi jsme i drobné dárky.
Večer jsme se vraceli domů s pocitem příjemně a užitečně stráveného
odpoledne. Společně se budeme těšit na obdobné akce pořádané Klu‑
bem seniorů Rožnov p/R. a Klubem důchodců Horní Bečva.


Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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Klub důchodců Horní Bečva

VYHLAŠUJE SBÍRKU

POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek  znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech:
21., 22., 23. a 24. listopadu 2017
8.30 – 11.00 hod., 14.00 – 16.00 hod.
v knihovně Horní Bečva.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Vyhlášení soutěže v básnické tvorbě
Klub seniorů vyhlašuje v říjnu,
měsíci „Úcty ke stáří“,
soutěž amatérských básníků z řad seniorů.

Motto: SENIOŘI SVÉMU KRAJI
Podmínky soutěže:
- Věk autora 55+
- Rozsah max. 1 strana A4
- V jednoduchosti je krása
Členství v Klubu seniorů není podmínkou.

Trvání soutěže: od 1.10.2017 do 31.12.2017
Svá díla dodejte do kanceláře Klubu seniorů R. p. R.,
z. s. 1. máje 1000, Rožnov p. R. osobně nebo poštou označené
jménem a adresou autora nebo kódem pro identifikaci autora.
Vyhodnocení provede odborná komise a bude vyhlášeno
v měsíci březnu na večeru poezie s autorským přednesem.
Bližší informace budou v Seniorku.
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Zájezd do Lednicko – Valtického areálu
Ve čtvrtek 12. října uspořádal Klub důchodců Horní Bečva jedno‑
denní autobusový zájezd s cestovní kanceláří Valaška na jižní Moravu
do Lednicko – Valtického areálu. Ve velkém autobuse cestovali nejen
důchodci z Horní Bečvy, ale i členové Klubu seniorů z Rožnova p/R. Vy‑
jeli jsme v 5,45 hod., po cestě přistoupil průvodce Aleš Cirkva, který se
o nás dobře staral po celý den. První zastávkou byl překrásný zámek
Lednice, kde jsme kromě reprezentativních sálů obdivovali nádherné
schodiště vyrobené z jednoho kusu dřeva a skvostné interiéry. Navštívili
jsme zde i Skleník (92 m dlouhý, 13 m široký a 10 m vysoký) s překrás‑
nými exotickými rostlinami. V Lednici jsme mohli obdivovat 60 m vy‑
soký Minaret a krásné přilehlé zahrady. Další zastávkou byla Kolonáda
na vrchu Rajstna. Chodníčkem jsme došli k vinicím, které jsou na území
Rakouska. V dáli byly vidět větrné elektrárny. Navštívili jsme i Rendez
‑vous, jinak též Dianin chrám. Ve Valticích jsme ochutnali dobrý burčák
a několik druhů vín. Potom nás průvodce provedl Valticemi, na náměstí

Společná fotografie

Komnaty v zámku Lednice

Kolonáda na vrchu Rajstna

jsme obdivovali krásný kostel Nanebevzetí Panny Marie a poslední za‑
stávkou byl zámek Valtice, před kterým jsme se zastavili a vyslechli jeho
zajímavou historii. Od roku 1387 až do roku 1945 náležel Lichtenštej‑
nům. V době naší návštěvy zde probíhala venkovní rekonstrukce zámku.
Potom jsme se odebrali unaveni po celodenním chození po památkách
Lednicko – Valtického areálu do restaurace Valtická rychta, kde nás če‑
kalo zasloužené občerstvení – dobrá večeře, pivečko, vínečko a kdo
chtěl, dal si i kávu se zákuskem. Odpočati a plni pěkných dojmů a zážitků
z Lednicko – Valtického areálu jsme se vraceli domů. I v autobuse byla
dobrá nálada. Výlet se nám všem moc líbil nejen proto, že vyšlo počasí
– bylo slunečno a na říjen velmi teplo, ale velkou zásluhu na vydařeném
zájezdě měl i příjemný, ochotný a vstřícný náš průvodce pan Aleš Cirkva.
A co nás čeká v nejbližších měsících? Začátkem prosince se budeme
těšit na Mikulášské setkání spojené s občerstvením a bohatou tombo‑
lou.
Marie Němcová, foto Dana Křenková

Lednický zámek

Rendez‑vous (Dianin chrám)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích

Zámek ve Valticích
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TAJENKA: PŘÍJEMNOU JÍZDU PESTROU KRAJINOU
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INZERCE

NABÍDKA PRÁCE

Charita Valašské Meziříčí,
Charitní dům pokojného stáří
ve Valašské Bystřici,
příjme pracovníky pro péči o seniory
s okamžitým nástupem a to:
Zdravotní sestry pro poskytování
zdravotní péče klientům, podmínkou
je absolvování zdravotnického vzdělání
– stačí zdravotní škola s maturitou,
práce v 12hodinových denních směnách,
mzda od 21 000,– + příplatky za práci
o víkendech a svátcích.
Pracovníci v sociálních službách
– pečovatele pro poskytování
ošetřovatelské péče klientům domova,
práce v nepřetržitém režimu,
stačí ukončené základní vzdělání,
mzda od 19 500,– + příplatky za práci v noci,
o víkendech a svátcích.
· nástup možný ihned na jakoukoliv formu
pracovního poměru, možnost plného
i zkráceného úvazku, práce na dohody.
· vhodné i pro studenty,
maminky na MD i důchodce
· pro práci konanou na pracovní smlouvu
nabízíme příspěvek na dopravu a náborový
příspěvek ve výši 10 000 Kč, roční odměny

Bližší informace Vám podá
vedoucí Charitního domu pokojného stáří
ve Valašské Bystřici
p. Jana Řiháková, DiS., tel.: 603 549 618,
email: jana.rihakova@valmez.charita.cz

NABÍDKA PRÁCE

Prodejna
POTRAVINY Davidova s.r.o.
Horní Bečva

přijme prodavačku
na zkrácený pracovní úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt osobně nebo na tel.: 777 754 138

Moštování dle domluvy
(převážně sobota)

tel.: 604 634 482

e‑mail: zahradkarihornibecva@gmail.com
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NABÍDKA
PRÁCEs námi…
Tancuj,
tancuj vykrúcaj

www.nerotrade.cz
Česká republika
756 55 Dolní Bečva

Hledá vhodné kandidáty na pozice:
- Servisní elektromechanik
- Truhlář / Stolař
- Účetní
- Obchodní zástupce
- Manažer firemních provozoven

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti
- možnost rozvíjet organizační schopnosti
a profesně růst
- odpovídající mzdové ohodnocení
dle výsledků práce
- nástupní bonus až 10 000 Kč dle pracovních pozic
- speciální firemní bonusy,
které najdete na www.nerotrade.cz
Písemné nabídky
se strukturovaným životopisem zasílejte na email:

petrekova@nerotrade.cz
nebo volejte na tel: + 420 602 544 297

Jubilejní desátý ročník zavítá na Horní Bečvu

Amatérský outdoorový noční závod

POZVÁNKA
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INZERCE

LISTOPADOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 2. 11.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost
rožnovských filatelistů.
PONDĚLÍ 6. 11.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30–19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
ČTVRTEK 16. 11.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost
rožnovských filatelistů.
PONDĚLÍ 20. 11.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30–19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
PÁTEK 24. 11.

POHÁDKOVÝ PÁTEK – JEŽEK O KOBLÍŽKOVI
17.00 hodin – sál SVČ
Veselá pohádka o sladkém a chytrém Koblížkovi,
kdy závěr rozhodnou samy děti hasováním…
Sní, či nesní mlsná liška Koblížek?
PÁTEK 24. 11.

ČESKO-SLOVENSKÝ PORADENSKÝ DEN
Pracovali jste anebo pracujete v České republice či na Slovensku?
Chcete získat informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice?
Odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Sociálnej poisťovne vám poradí.

Místo: OSSZ Zlín
třída Tomáše Bati 3792, Zlín
Termín: 22. 11. 2017
středa od 9-12 h a 13-16 h
Přihlašování: tel.: + 420 577 041 260
e-mail: pavlina.krumalova@cssz.cz
Nezapomeňte si s sebou přinést doklady o pojištění
a občanský průkaz nebo cestovní pas.

TURNAJ ŽÁKŮ 3. TŘÍD V SÁLOVÉ KOPANÉ
12.30 – 15.30 hodin – hala SPŠEIŘ Rožnov p. R.
Turnaj v sálové kopané žáků 3. tříd
se již tradičně koná v hale SPŠEIŘ
v Rožnově pod Radhoštěm.
Přijďte se podívat a povzbudit
mladé a nadějné sportovce.
ČTVRTEK 30. 11.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost
rožnovských filatelistů.

Středisko volného času,
příspěvková organizace

Bezručova 293, Rožnov p. R.,
tel: 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK:
Středisko volného času Rožnov p. R.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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POZVÁNKA DO DIVADLA
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Začáte hodin!
v 18
Ve středu 8. 11. 2017 a čtvrtek 9. 11. 2017 v 18 hodin
se v Kulturním domě Horní Bečva koná představení

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Autorem hry jsou Renato Giordano a Rodolfo Sonego.
Pokud je Vám název povědomý, je to zřejmě proto,
že stejnojmenný slavný film natočili v roce 1982 Alberto Sordi
s Monicou Vittiovou v hlavní roli.
Je zajímavé sledovat,co se skrývá pod pokličkou
zdánlivě všedních dní manželského páru.
V hlavních rolích se představí:

Simona Stašová a Michal Dlouhý

V úterý 21. 11. 2017 v 18 hodin
uvedeme v KD Horní Bečva milosrdnou komedii

Lháři

Britská černá komedie o citlivých policistech, které dělí od vytoužených
vánočních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol.
V hlavních rolích se představí:

Václav Kopta (Sněženky a Machři), Vojta Záveský (Na Stojáka),
dále Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský,
Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav Hašek,
Anna Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Víznerová.
Předprodej bude zahájen 1. listopadu 2017 v knihovně Horní Bečvy.
Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249 (rovněž od 1. 11. 2017).
Vstupné: 380,- Kč

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

listopad 2017 / 19 /

Výroba, prodejna a galerie svíček Unipar
v Rožnově pod Radhoštěm

Jsme rodinná firma, která již od roku 1992 vyrábí zdobené
svíčky v prostředí malebných Beskyd, v Rožnově pod Radhoštěm,
umístěná v klidné části Dolních Pasek.
Celoročně si můžete prohlédnout neobvyklou výrobu svíček.
Exkurze probíhá s výkladem od lisování, přes zdobení svíček až po
nahlédnutí do galerie. Budete překvapeni technologiemi, které
celou výrobu doprovází.
Nahlédnete také do galerie limitovaných edicí svíček vyráběných
pro světoznámé zákazníky. Můžete zde vidět speciální edice svíček,
které se dodávají do luxusních hotelů v Evropě, v Americe, Dubaji
i jinde na světě. Uvidíte také individuálně zaměřené výrobky
pro firmy, svatby i svíčky s osobní tématikou.
V prodejně můžete vybírat jak z aktuálních trendových kolekcí,
tak i kolekcí pro nadcházející rok a v neposlední řadě také exkluzivní
edice svíček, které jsou úzce vázané s tradicí českého skla a křišťálu.
U svíček Unipar oceníte smyslnost a harmonii souhry technologií,
lidského umu, důvtipu a krásy, ať už je využijete ke stolování, relaxaci
nebo intimnímu osvětlení. Stanou se milou součástí vaší domácnosti
– poslem světla, tepla, vůně a ozdobou vašeho domova.
TIP: Od první adventní neděle se můžete k nám také přijet
inspirovat vánoční výzdobou, která je vytvářena podle aktuálních
módních trendů nadcházejících dvou let. Okouzlí Vás pohled
na adventní věnec gigantických rozměrů, který je nedílnou součástí
venkovní výzdoby.

Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm
na měsíc listopad 2017
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
• Ve čtvrtek 2. 11. 2017 • 18:00
FILMOVÝ KLUB – SVATBA
• V pátek 3. 11. 2017 • 18:00
SNOW FILM FEST
• V sobotu 4. 11. a v neděli 5. 11.
• 18:00 • PŘÍŠERÁKOVI
• Od soboty 4. 11. do středy 8. 11.
• 20:00 • MILADA
• Od pondělí 6. 11. do středy 8. 11.
• 18:00 • EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ
PLANETĚ
• V sobotu 11. 11. a v neděli 12. 11.
• 18:00 • MAXINOŽKA
• V sobotu 11. 11. a v neděli 12. 11.
• 20:00 • VŠECHNO NEJHORŠÍ
• V pondělí 13. 11. 2017 • 18:00
PROJEKT 100 – CESTA NA MĚSÍC
+ PODIVUHODNÁ CESTA
• Ve středu 15. 11. 2017 • 18:00
PROJEKT 100 – BRAZIL
(DIRECTOR´S CUT)
• Ve čtvrtek 16. 11. 2017 • 18:00
FILMOVÝ KLUB
FANTASTICKÁ ŽENA
• Od pátku 17. 11. do neděle 19. 11.
• 17:30 • THOR: RAGNAROK

• Od pátku 17. 11. do neděle 19. 11.
• 20:00 • SUBURBICON: TEMNÉ
PŘEDMĚSTÍ
• V neděli 19. 11. 2017 • 16:00
KINO PRO DĚTI
KROPÁČEK MÁ ANGINU
• V pondělí 20. 11. 2017 • 18:00
PROJEKT 100 – PLANETA OPIC
• V úterý 21. 11. 2017 • 18:00
NA OBĚ UŠI
• Ve středu 22. 11. 2017 • 18:00
PROJEKT 100 – MATRIX
• Od čtvrtka 23. 11. do neděle 26. 11.
• 17:00 • LIGA SPRAVEDLNOSTI
• 23. 11. 2017 - 24. 11. 2017 • 20:00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
• V neděli 26. 11. 2017 • 20:00
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
• 27. 11. 2017 - 28. 11. 2017 • 18:00
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
• V pondělí 27. 11. 2017 - 28. 11. 2017
• 20:00 • HRÁČI SE SMRTÍ
• Od čtvrtka 30. 11. do neděle 3. 12.
• 18:00 • PADDINGTON 2
• 30. 11. 2017 - 01. 12. 2017 • 20:00
TÁTA JE DOMA 2
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Martin se blíží a s ním
i naše Svatomartinské hůlkování!
V pátek 10. listopadu odstartujeme v 17:00
od základny S.W.A.Hu - vydáme se cestou necestou
za večerním Svatomartinským dobrodružstvím
s Nordic Walking holemi i bez.
Na trase nás čeká nejedno překvapení a v cíli
pěkně vypečená svatomartinská husička se zelím,
knedlíkem a skleničkou mladého vína ;)
Těšíte se?
My se nemůžeme dočkat!
S sebou:
- ČELOVKU,
- vhodné oblečení a obuv do terénu, vše podle počasí,
- nějakou malou sváču a tekutiny dle chuti ;)
- NW hole, kdo nemá a chce - zapůjčíme.

CENA 359,- KČ - POČET MÍST OMEZEN
NUTNÁ REGISTRACE na:
https://goo.gl/forms/83CCICicccu13N643
Více info na tel.: 777 310 279

Dušičkové povídání
Každý kdo na tento svět přijde, musí z tohoto světa i odejít.
Budeme s láskou vzpomínat na ty, kteří se už s námi rozloučili
a popovídáme si o tématu, kterého se někteří z nás bojí.
O životě po životě.

Všechny, které toto téma zajímá srdečně zvu
a těším se na Vás

Iveta Křenková

Zveme Vás na Hornobečvanské

Středa 15. listopadu 2017 v 17:30 hodin

ROZSVÍCENÍ

Jasnovidná, Andělská terapeutka, certifikovaná Charlesem Virtue
Knihovna Horní Bečva, vstupné 70 Kč

VÁNOČNÍHO STROMU
v pátek 1. prosince 2017
Prodej občerstvení a vánočního zboží.
Bohatý kulturní program.
Zahájení v 15.30 hod.

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Příspěvky posílejte na e‑mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz. Redaktor: /TB/ Tereza Bártková.
Uzávěrka příspěvků k 22. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

