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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Nikdy nepřitahujeme to, co chceme,
vždy přitahujeme to, čím jsme.“
Honoré De Balzac

Blahopřání
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Miroslav KANTOR

Růžena POLÁCHOVÁ

Richard KŘIŠTOF

Zdenka PETŘEKOVÁ

Už ho neprobudí ranní sluníčko
ani krásný den, na bečvanském
hřbitově spí svůj věčný sen.
Dne 3. dubna 2019 vzpomeneme
jedenácté výročí úmrtí
pana Ondřeje MARTINÁKA
S láskou a vděkem vzpomíná
dcera Věra a vnuci.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Jiří VAŠUT
Bedřich KRETEK

Dne 5. dubna 2019 vzpomeneme
dvacáté čtvrté výročí úmrtí

Božena ŠVECOVÁ

pana Františka PAVELKY

Zdenka KUBIŠOVÁ
Á

S láskou vzpomínají syn Josef
s manželkou Růženou.

Antonín VAŠUT
Miloslav MACHÁLEK
EK
Marie KRETKOVÁ
Jiřina MALINOVÁ

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál.

V měsíci dubnu 2019 oslaví jubilejní sňatek
50 let manželství – zlatou svatbu:
manželé Emil a Marie KŘIŽKOVI

Všem dubnovým oslavencům
a zlatému manželskému páru
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí,
rodinné pohody
a především pevné zdraví.

Dne 6. dubna 2019 vzpomeneme
sedmé výročí úmrtí
pana Josefa ONDRUCHA
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, dcera s rodinou,
synové s rodinami, sestry s rodinami
a ostatní příbuzní.

Vzpomínky
Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách žije dál.
Dne 2. dubna 2019 vzpomeneme
šesté smutné výročí úmrtí
pana Jana VAŠUTA
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta, smutek a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 9. dubna 2019 vzpomeneme dvacáté smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jindřicha ŠVECE
S láskou vzpomínají manželka Božena, syn Jaroslav s rodinou
a dcera Dagmar s rodinou.
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Vzpomínky

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se na nás nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 9. dubna 2019 vzpomeneme druhé výročí úmrtí
mého milovaného manžela a tatínka, dědečka, pradědečka
pana Oldřicha MARTINÁKA
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Oldřiška,
dcera Alenka s rodinou, sestra Milada a ostatní příbuzní.

Všechno jsem tu nechal, záhony i luka, i žhavý pot z čela vsáklý do polí,
jen jedno si bere do hrobu má ruka, jako suky tvrdé selské mozoly.
Dne 27. dubna 2019 si připomeneme nedožité
osmdesáté narozeniny našeho milovaného tatínka
pana Václava POLÁCHA
A zároveň 16. července 2019 uplyne dvanáct let,
co nás navždy opustil.
Nikdy nezapomeneme.

Kdo v srdcích žije, ten neumírá.
Dne 15. dubna 2019 vzpomene
smutné desáté výročí úmrtí
paní Ludmily TOMKOVÉ
Vzpomínají
maminka, manžel a sestra.

Dne 22. dubna 2019 vzpomeneme
desáté smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Jiřiny KUBÁŇOVÉ
A zároveň 29. dubna její nedožité
osmdesáté deváté narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku
si na mne zachovejte.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 17. dubna 2019 vzpomeneme
sedmé smutné výročí úmrtí

Dne 29. dubna 2019 uplynou
tři roky, co nás navždy opustila

pana Cyrila ONDRUCHA

paní Marie MACHÁLKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

S láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.
Dne 20. dubna 2019 by se dožil
osmdesáti let dědeček, tatínek

Dne 29. dubna 2019 by se dožil
devadesáti pěti let
pan Karel KŘENEK

pan Rudolf MINARČÍK

V lednu jsme si však také připomněli
smutné, již desáté výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají děti Radek,
Rudolf, Miroslav, Františka s rodinami
a přítelkyně Františka.

Na drahého tatínka, dědečka
i pradědečka vzpomínají jeho nejbližší.
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Vzpomínky
Koho jsme milovali, na toho nikdy nezapomeneme.
Dne 3. ledna 2019 jsme si připomněli jedenácté výročí úmrtí
pana Karla POLÁCHA
A dne 3. dubna 2019 si připomeneme dvacáté sedmé výročí úmrtí
paní Marie POLÁCHOVÉ
S láskou vzpomínají děti Zdeňka, Eva a Milan s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA DUBEN 2019
Po 1. 4. 7:30

za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, dceru,
vnuka Františka a celou rodinu

Út

2. 4. 7:30

za zemřelé Zdenku a Oldřicha Malinovy,
oboje rodiče a sourozence

St

3. 4. 7:30

na úmysl dárce

Čt

4. 4. 7:30

za zemřelé Jaroslava a manželku Františku
Solanské, syna Bedřicha a duše v očistci

Pá

5. 4. 7:30

za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran,
sourozence a duše v očistci

So 6. 4. 7:30
Ne 7. 4. 8:00
10:00

za zemřelého Oldřicha Martináka, syna Jaroslava,
rodiče z obou stran a duše v očistci
za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy,
rodiče z obou stran, syna Františka, zetě Emila,
snachu Marii, živou a zemřelou rodinu Křenkovu,
Valovu a Balášovu
na jistý úmysl

Út

za zemřelé rodiče a syna

St 10. 4. 7:30

na jistý úmysl

Čt 11. 4. 7:30

za zemřelého Jaroslava Pavlicu, manžele
Kabrnovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

Pá 12. 4. 7:30

za zemřelou rodinu Vavrisovu, zemřelé příbuzné
a duše v očistci

So 13. 4. 7:30

za zemřelého Františka Křištofa, manželku,
tři syny a pravnuka

Ne 14. 4. 8:00

za živé a zemřelé farníky

10:00

za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii,
syna Oldřicha, jeho manželku Martu a duše
v očistci

Pá 19. 4. 15:00

velkopáteční obřady

So 20. 4. 19:00

za zemřelé Zdeňku a Jiřího Chovancovy
a oboje rodiče

Ne 21. 4. 8:00

za živé a zemřelé farníky

10:00

za zemřelé Jiřího a Marii Křenkovy,
rodiče a sourozence z obou stran

poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
k výročí sedmdesáti let života

Po 22. 4. 8:00

za zemřelého Josefa Machálka k 13. výročí úmrtí,
syna Josefa a duše v očistci

10:00

za zemřelé rodiče Amalii a Metoděje Macečkovy,
čtyři zetě, vnučky Janu a Jiřinu a jejího manžela
Miroslava

za živé a zemřelé farníky

Po 8. 4. 7:30
9. 4. 7:30

Čt 18. 4. 17:00

Út 23. 4. 7:30

za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci

St 24. 4. 7:30

za zemřelé rodiče Jiřinu a Arnošta Hatlapatkovy,
rodiče a duše v očistci

Čt 25. 4. 7:30

za zemřelé rodiče Anežku a Zdeňka Solanské,
sestry Ludmilu a Marcelu, neteř Zdeňku
a duše v očistci

Pá 26. 4. 7:30

za zemřelého Vladimíra Bartka a rodiče
z obou stran, sourozence a živou a zemřelou rodinu
Švecovu a Bartkovu

So 27. 4. 7:30

za zemřelé rodiče Blinkovy, dceru Anežku,
zetě Bohumila, Vladimíra, Karla, vnučku Dagmar
a pravnuka Filipa

Ne 28. 4. 8:00

za živé a zemřelé farníky

Po 15. 4. 7:30

za zemřelého Karla Ondrucha, dva syny
a rodiče z obou stran

10:00

Út 16. 4. 7:30

za zemřelého Vladimíra Třeštíka a rodiče
z obou stran

Po 29. 4. 7:30

St 17. 4. 7:30

za zemřelého Rudolfa Fárka, manželku Františku,
jejich syna Rudolfa, Juliuse Solanského
a celou zemřelou rodinu

za zemřelého syna Karla Ondrucha,
manželku Růženu, bratra Jaromíra a otce

Út 30. 4. 7:30

za zemřelou Miroslavu Juříkovou, manžela,
rodiče z obou stran a duše v očistci

za zemřelé Josefa a Jindřišku Blinkovy,
Ladislava Kozubíka a duše v očistci
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje
zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
v pátek 24. 05. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. 05. 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá
omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského
parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad pro každé volby
do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 04. 2019 zanese obecní
úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje
ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má
právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České
republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky
po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
tj. po 14. 04. 2019 musí na obecním úřadě v místě původního bydliště
požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je
nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději
do 22. 05. 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební
místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo
hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným
rožkem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým
občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci
území ČR před 14. 04. 2019, nemusí činit žádný úkon.
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může
požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní
úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten u kterého je volič zapsán
v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz osobně nejpozději do 22. 05. 2019
do 16.00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu
úřadu nejpozději 17. 05. 2019. Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče. Obecní úřad předá voliči voličský průkaz
nejdříve 09. 05. 2019, a to buď voliči osobně nebo jej voliči zašle na adresu,
kterou si uvede v žádosti.
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu
nejpozději 21. 05. 2019. Hlasovací lístky je možné vyžádat i ve volební
místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování
umožněno. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Na vybraném hlasovacím lístku může

volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak,
že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva
kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky,
volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České
republice.
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději
druhý den voleb, tj. 25. 05. 2019 dosáhne věku 18 let.
Je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 10. 04. 2019, nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou
osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu
v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad.
Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán,
jestliže:
1. O zápis do seznamu voličů požádal již při minulých volbách
do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí
z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro hlasování. Je veden
automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit.
2. Je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů, neboť
již hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí. Volič pouze požádá
o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu
v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb, tj. nejpozději do 14. 04. 2019.
3. O zápis do seznamu voličů požádá, neboť na území ČR ještě nehlasoval ani
ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev
obcí. Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR
ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního
úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto
žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
do 14. 04. 2019.
Žádosti podle bodu 2 a 3 je nutné podávat osobně, při podání žádosti
se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele
nejpozději do 09. 05. 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
- svoji státní příslušnost,
- místo pobytu na území ČR,
- adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského
parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých
volbách do Evropského parlamentu),
- bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území
České republiky.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZUBNÍ ORDINACE S. R. O.
MDDr. Pavla Kramolišová

Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např.
v TS Valašské Meziříčí, s. r. o.

SBÍRAJÍ SE POUZE PLASTY
VČETNĚ NÁPOJOVÝCH KARTÓNŮ A SKLO ,

ORDINAČNÍ HODINY:
Po 7:30 - 11:00
Út 7:30 - 11:00
St 7:30 - 11:00
Čt 7:30 - 11:00
Pá 7:30 - 11:00

které jsou připraveny v pytlích určených
pro příslušnou komoditu odpadu.

Bolestiví pacienti se dostaví mezi 7:30 - 8:00.
Ošetřeni budou mezi objednanými pacienty,
pokud jinak neurčí lékař.
Poslední pacient bude ošetřen
30 min. před koncem ordinačních hodin.

PYTLE URČENÉ PRO SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
NEODKLÁDEJTE DO KONTEJNERŮ
V JEDNOTLIVÝCH SBĚRNÝCH MÍSTECH,
PYTLE JSOU URČENY PRO ORGANIZOVANÝ SVOZ,
KTERÝ PROBÍHÁ
ZPRAVIDLA VŽDY POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
NEBO DOPRAVU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
DO SBĚRNÉHO DVORA.

Tel.: 571 645 179

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Plastový, skleněný 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.

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

PYTLE ŽLUTÉ BARVY – tříděný odpad – PLASTY
zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků
odstraňte víčka!

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby,
malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

PYTLE ZELENÉ BARVY – tříděný odpad – SKLO

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!

zde patří prázdné láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin,
průmyslové sklo apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy
nutno odložit do kontejneru na sklo.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu:
pátek 26. dubna 2019
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad. Do sběrného dvora
je taky možno odevzdat nebezpečné odpady a zbylé léky.

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 používání 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 společnosti, které tyto odpady předáváme.

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

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BELETRIE

SPOČÍTEJ HVĚZDY, Lois Lowryová

STRÁŽCE NÁDRŽE
Zdeněk Svěrák

Kniha světoznámé americké autorky, jejíž mnohonásobně vyznamenaný román Dárce se
dočkal také filmové podoby, zavede čtenáře
do Dánska v době druhé světové války. Dvě kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak
neuvědomují, pociťují ji snad jen v tom, že už se
v obchodech nedá koupit tolik věcí, zvláště jejich oblíbených sladkostí. Válečné hrůzy však náhle a brutálně vtrhnou
do jejich života, když Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se v ohrožení života. Annemariini
rodiče se rozhodnou malou kamarádku své dcery zachránit…
DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 13
– RADOSTI ZIMY, Jeff Kinney
Třinácté dobrodružství malého poseroutky. Sněží a nelítostné koulovačky začínají!
Když Gregovu školu zasypou hromady sněhu,
promění se čtvrť Heffleyových v jedno velké zimní bojiště. Nepřátelské skupiny soupeří o území,
staví obrovské sněhové pevnosti a válčí v mnoha
nezapomenutelných koulovačkách. V nastalém
zmatku čeká Grega a jeho nejlepšího kamaráda
Rowleyho Jeffersona boj o život. Dokážou navázat důležitá spojenectví
a vyhnout se zradám? A co až sníh roztaje? Stanou se z nich hrdinové?

NOVÉ TITULY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z GRANTU ČESKÉ KNIHOVNY:
KOUZELNÁ CESTA DOMŮ
Lois Lowryová
Honzík s Barunkou se touží vrátit do
země, kde se narodili, do země, o které jim maminka často a krásně vypráví.
A tak se vypraví na cestu. Na svět se
dívají z výšky, ale díky kouzelnému kukátku vidí i sebemenší drobnosti. Podívejte se na svět jejich očima v překrásné obrázkové knížce Vlasty Baránkové.
VELKÝ ÚKLID, Markéta Pilátová
Jak již sám název napovídá, nová kniha respektované spisovatelky Markéty Pilátové Velký úklid
je věnovaná všem nepořádným dětem. Hlavní
hrdinka Maruška je opravdu hodně nepořádná
a její nervózní a přepracovaná maminka si s ní už
neví rady. Neví si rady ani s poněkud rozevlátým
tatínkem, bubeníkem známé kapely, a chce se
s ním rozvést. A čím je maminka nervóznější, tím
je Maruška nepořádnější.
Pomůže jí až tajemná sousedka paní Krátká. Ta má ve svém starém bytě
vždycky vzorný pořádek a slíbí Marušce, že ji naučí uklízet. A pomůže jí
uklidit nejen její pokojík, ale také vztahy s maminkou a tatínkem. Dosáhne toho poněkud mazanými metodami, za které by se nemusel stydět
ani Sherlock Holmes.
Kniha je doprovázená zvláštními ilustracemi Olleho Trottestama, šestnáctiletého nadaného švédského umělce (s českou maminkou) s poruchou autistického spektra.

Starý strážce vodní nádrže Jiří Smrček si dopisuje s generálním ředitelem povodí. Jsou to zprávy o stavu přehrady, ale také o stavu jeho duše.
Nevadí, že ředitel ani na jeden z jeho 23 dopisů
neodpoví. Smrček, bývalý venkovský učitel,
na sebe prozrazuje i věci, které každému nesvěříme. Je
který ho zaskočil: má najít mezi spoluobčany
ří
J zjitřený
ji ř ý úkolem,
úk l
obce Horní Znělá svého nástupce. Bude to plukovník Dekl, nebo někdo
jiný? Je možné, aby to bylo veselé čtení?
Z KOPCE DO KOPCE
Kateřina Dubská
Co se stane s vaším životem, když doslova vyfuníte na kopec a potkáte HO? S nádherným
výhledem, sadem (v němž zrovna se stéblem
trávy v puse relaxuje srnka), soustavou polorozpadlých šop na dvoře a pálenicí ve včelíně…
Je to on! Dům! Ten dům, kvůli kterému opustíte
město se všemi jeho kavárnami, hospůdkami, divadly, koncertními sály a přáteli. Dům, kvůli kterému
změníte
úplně
– odložíte lodičky, pořídíte slepice a kozy,
é
ě í ú
l ě všechno
š
jež se chovají trochu jako potměšilí kamzíci, přežijete rozsáhlou přestavbu a nakonec zjistíte, že byste přes všechna protivenství své rozhodnutí
nikdy nezměnili.
NA DNĚ
Rachel Caine
Gina Royalová vede průměrný život šťastně vdané americké hospodyňky se dvěma krásnými
dětmi. Když je ale kvůli automobilové nehodě
odhalen tajný život jejího manžela, ze kterého
se vyklube sériový vrah, musí se Gina stát Gwen
Proctorovou – mámou-bojovnicí. Když je její bývalý muž konečně za mřížemi, najde Gwen nový
domov na břehu odlehlého jezera Stillhouse.
Přestože
internetoví trollové, kteří si myslí, že měla
Př
ž ji pořád
řád pronásledují
á
se zločiny svého manžela něco společného, má Gwen konečně pocit,
že jsou její děti v bezpečí. Jen co se věci začnou uklidňovat, objeví se
v jezeře tělo – a z až příliš dobře známé adresy začnou chodit výhružné
dopisy…
TMAVÉ STĚNY WILLARDU
Ellen Marie Wisemanová
Izzy je sedmnáct a je poloviční sirotek. Žije u pěstounů a okolnosti smrti jejího otce jsou víc než
tragické. Nešťastná dívka najde vítané vytržení,
když v místním zrušeném psychiatrickém sanatoriu najde starý deník. Objeví v něm okno do
své vlastní minulosti. – Claře Cartwrightové bylo
v roce 1929 právě osmnáct let. Zmítá se mezi autoritativními rodiči a láskou k italskému přistěhovalci. Když odmítne vnuceného ženicha, nechá ji otec zavřít do soukromého útulku pro duševně choré… I když se Izzy musí porvat s potížemi
spjatými s novým životním začátkem, Clařin příběh ji stále poutá k dávné minulosti. Pokud Clara opravdu nebyla duševně nemocná, může to
nějak objasnit i Izzyino trauma? Pátrání po Clařině osudu přiměje Izzy
přehodnotit vlastní životní rozhodnutí – s šokujícími důsledky.
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KNIHOVNA
TY A NIKDO JINÝ
Rupert Thomson
Bohémská a surrealistická Paříž meziválečné
doby a odvážný poválečný odboj na normanském ostrově Jersey – to je pozadí, na němž se
odehrává strhující příběh tvůrčí a milostné dvojice, která v minulém století revolučním způsobem posunula pojetí umění a genderu. Před
první světovou válkou se v provinčním francouzském městečku potkávají dvě mladé ženy. Tallentovanou malířku
lířk SSuzanne Malherbeovou naprosto okouzlí geniální,
ale problémová Lucie Schwobová. Rozvine se mezi nimi tajný milostný
poměr. Záhy dojde k neuvěřitelnému zvratu, když se matka jedné z nich
provdá za otce té druhé. Již jako „sestry“ se přesouvají do Paříže a pod
změněnými jmény – Claude Cahun a Marcel Moore – pronikají do těch
nejoslnivějších společenských kruhů a stýkají se s významnými osobnostmi od Hemingwaye přes Dalího až po Bretona.
STOJEDNALETÝ STAŘÍK, KTERÝ SE VRÁTIL,
ABY ZACHRÁNIL SVĚT
Jonas Jonasson
„Pokračování světového bestselleru Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel“
Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson
z domova důchodců v Malmköpingu. Teď si se
svým přítelem Juliem užívá života na Bali. Tedy
až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit
Alanovi oslavu narozenin. Horkovzdušný balon,
kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a Alan s Juliem se ocitnou
na širém moři. A když je zachrání severokorejská loď, pašující uran, je
jasné, že několik významných politiků bude mít znovu plné ruce práce.
DVA PROTI ŘÍŠI
Jiří Šulc
Román založený na podrobném zkoumání pramenů a literatury popisuje scénu domácího odboje i exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii,
přípravu atentátu na Heydricha, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého
života hrdinů. Poskytuje realistický obraz o strukturách německé moci, zabývá se vyšetřovacími
postupy gestapa. Román zaujme strhujícím dějem i výbornou psychologií postav.

34 DNÍ
Anita Waler
Jak moc se může změnit váš život za pouhých
čtyřiatřicet dní? Anna a Ray spolu prožili v manželství pětatřicet let, ale za zavřenými dveřmi
není všechno tak docela v pořádku, jak by se
mohlo zdát. V den výročí jejich svatby se Anna
rozhodne Raye opustit. Tím spustí lavinu děsivých činů, které možná skončí vraždou…
SESTRY, Bernard Minier
Květen 1993. Začínající policista Martin Servaz
se účastní neúspěšného vyšetřování dvojnásobné vraždy sester oblečených v šatech k prvnímu svatému přijímání. Místo činu nápadně
připomíná scénu z knihy Erika Langa, známého
autora thrillerů, kterého se však nepodaří usvědčit. O pětadvacet let později je Servaz povolán
k vyšetřování záhadného úmrtí v domě stejného
spisovatele. Podaří se najít souvislost mezi oběma případy a dopadnout vraha?
TULÁK PO HVĚZDÁCH, Jack London
Tulák po hvězdách vyšel poprvé v roce 1915.
Jack London byl inspirován skutečným příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella, který si
vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se podařilo prosadit obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice v San Quentinu propuštěn.
Na základě jeho vyprávění autor vytvořil skutečnou báseň o svobodě a utrpení bezmocného jedince. V románu pak ostře obžaloval americkou
justici a odhalil barbarsky surové metody vězeňských správců…

HISTORIE, HISTORIE VÁLKY
DENÍK Z VELKÉ VÁLKY
Stanislav Suda
Svědectví polního kuráta c. a k. armády
z let 1914-1917.
ZDIVOČELÉ SUDETY
Milan Jenčík

CLONA
Samuel Bjørk
V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. Opodál stojí prázdný fotoaparát, v jehož
čočce je vyryté číslo. O pár dní později najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů
mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na stejného
pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger Munch proto k případu přizve zkušenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou.
Společně musí zastavit vyšinutého vraha dřív,
než si vyhlédne další oběť.

Nový pohled na dramatický rok 1938. Bohatě ilustrovaná kniha založená na mnohaletém archivním i terénním výzkumu přináší objevný popis
bouřlivého roku 1938. Velké události se v ní prolínají s rozborem činnosti jednotek Stráže obrany
státu v exponovaných pohraničních oblastech
západních Čech.
Autor se ovšem nově dívá i na související poválečné dozvuky: působení
německých záškodnických organizací, útěk banderovců přes západní
Čechy či transfer německého obyvatelstva.

Další nové knihy najdete na webu knihovny:

www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/
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NA SLOVÍČKO
Od komunálních voleb do zastupitelstev nás dělí téměř půl
roku. Snad právě teď je ta správná chvíle požádat postupně
všechny naše zastupitele o rozhovor do zpravodaje. Horní Bečva má to štěstí, že složení zastupitelstva je velmi pestré. Setkali
se zde jak úplní političtí nováčci, tak zkušení bardi, lidé mnoha
povolání a zaměření.
V tomto čísle jsem poprosila o rozhovor prvních pět zastupitelů, Rudolfa Bernáta, Svatopluka Divína, Miroslava Dobeše,
Alenu Fárkovou a Markétu Hatlapatkovou. Výběr oné pětice
jsem nenechala náhodě, ale řídila jsem se známou pomůckou
školních lavic – pěkně podle abecedy.

Abychom se ale dostali přímo k zastupitelstvu a jeho funkci.
Možná ne všichni vědí, co je vlastně pracovní náplní zastupitelstva obce, jakou má pravomoc a jakou funkci v obci plní?
Zastupitelstvo je vlastně takový obecní parlament a rada obce
je taková vláda. Starosta obce pak nemá veškerou pravomoc
sám, ale vše mu musí schválit zastupitelstvo nebo rada. To znamená, že všechna závažnější rozhodnutí probíhají v těchto kolektivních orgánech. Zastupitelstvo řeší především věci nemovité a strategické. V naší obci máme 15 zastupitelů a sešli se tu
lidé různých oborů, což nám umožňuje jaksi využít jejich zkušeností a znalostí právě z jejich pole působení. Byla by chyba tuto
rozmanitost nevyužít při rozvoji obce. Toto já považuji za jejich
obrovský přínos a pomoc při řešení jakýchkoliv problémů.
Jaké jsou aktuální témata v zastupitelstvu
a co vás tento rok čeká?
Nyní budeme řešit především rozpočet na tento rok 2019,
alfou a omegou každé schůze jsou pak majetkové a pozemkové záležitosti, jako třeba výkupy pozemků pod komunikacemi.
To jsou takové naše evergreeny (smích). Velkým tématem některého z příštích setkání bude ČOV (čistička odpadních vod), která je v majetku obce. Dalším důležitým a pro veřejnost doufám
i zajímavým projektem bude finanční nastavení (sehnání peněz)
na vybudování centra obce v prostoru pily.

Pane starosto, již zmíněná abeceda tomu tak chtěla,
že jste první v tom mém pomyslném maratonu rozhovorů
s bečvanskými zastupiteli. Vás se vůbec netýká stanovisko
nováček, ale spíš zkušený bard, a tak bych se vás chtěla
nejprve zeptat, jaké byly ty víc jak čtyři roky na postu
starosty Horní Bečvy?

Dá se vybrat jedna věc, která vás na starostování nejvíce baví?
Jednu asi nevyberu. Je jich mnoho. Například mám vždy radost z předání různých investičních akcí k samotnému užívání.
Obohacuje mě, když mohu vytvářet prostředí pro naše nejmenší, popř. mladé rodiny s dětmi. Tady se pak nejedná pouze o investiční akce, ale snažíme se celkově zkvalitnit život na Horní.
Toto jsou i velká témata, nejen v naší obci. Mám radost z toho,
že se podařilo zlepšit sportovní vyžití pro naše děti. Celkově mě
nejvíce těší, když mohu udělat něco pro naši budoucnost, čili
pro naše potomky.

Byly samozřejmě náročné (smích). Ale když to tak zhodnotím
zpětně, tak ten začátek byl možná jednodušší v tom, že člověk
úplně nevěděl, do čeho jde. Postupně se začaly objevovat nové
a nové problémy, úkoly a situace, které se při řízení obce vyskytnou. Stále se musím učit. Řekl bych, že tady úplně platí to Sokratovské: „Vím, že nic nevím“. Takže náročné, nicméně na druhou
stranu nebyl čas nějak přešlapovat na místě a čekat, protože
jsme chtěli co nejdříve Horní Bečvu trošku rozpohybovat. Rozhodně to není nějaká rutina a každý rok se objevují další a nové
problémy k řešení, což mě baví. Naštěstí se mohu spolehnout na
kolegy a kolegyně z obecního úřadu, jejichž nasazení a znalosti
jsou vskutku profesionální.
Kdy vlastně vzniklo ono rozhodnutí vstoupit
do veřejného života, potažmo do politického dění na Bečvě?
Vzpomenete si ještě na ten první impuls?
Těch impulsů bylo víc a cítil jsem je už dřív, než před těmi pěti
léty. Nicméně vždy se to na něčem zaseklo, ať už to byla práce,
nebo i mé politické směřování. Klíčovým okamžikem se pak stalo léto 2014, kdy mě přátelé oslovili a přesvědčili ke kandidatuře.

Jako dalšího zkušeného politického barda jsem vyzpovídala
pana Svatopluka Divína. Nynější místostarosta obce,
dlouholetý velitel SDH Horní Bečva, člověk, který i v dnešní
elektronické době dává přednost osobnímu setkání s lidmi.
Svaťo, od kdy působíš ve funkci místostarosty?
Myslím, že nyní je to třetí rok.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
Ty jsi jeden z nejdéle působících zastupitelů Horní Bečvy.
Kdy vzniklo tvé rozhodnutí vstoupit do komunální politiky?
Já jsem vždy chtěl, aby se v naší obci něco dělo, nikdy jsem
nebyl z těch, co by jen seděli a o nic se nezajímali. Práci pro obec
jsem vlastně zasvětil půl mého života. Nejprve jsem vstoupil
do SDH na Horní Bečvě a po revoluci jsem se dostal do zastupitelstva obce, poté do rady obce a nyní vykonávám funkci místostarosty.
V zastupitelstvu naší obce je 15 lidí. Funguje to tak,
že každý z vás tam plní trochu jinou funkci
a výsledek je pak ve většině případů jednotný?
Ano, dá se to tak říct. Určitě jsou tam lidé různého zaměření
a zájmů, to se pak odráží i v rozdělení jakýchsi úkolů v zastupitelstvu.
Jaká je tvoje funkce v zastupitelstvu?
Já rád pracuji s lidmi, takže moje funkce se od toho vyvíjí. Mám
na starosti např. komunikaci se službami obce, technické záležitosti, opravy, osvětlení, elektřinu, kanalizaci, jednání s firmami,
spolupráci s dlouhodobě nezaměstnanými atd., atd. Můžu říct,
že obec znám velmi dobře a vím, že je tu toho k řešení nekonečně (smích). Samozřejmě vše je to bohužel i o financích.
Co ti politika dává a co naopak bere?
Dělá mi radost, když se něco povede a udělá se to pořádně.
Bere mi to především čas, není to jen o tom sedět na židli, ale je
třeba jít mezi lidi a jejich problémy řešit přímo s nimi.
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Vaše funkce v zastupitelstvu?
V současném zastupitelstvu jsem byl zvolený jako předseda
kontrolního výboru.
Jaké jsou vaše cíle, co se týká Horní Bečvy,
jak byste ji rád viděl?
Obec by měla vždy směřovat k občanům obce, aby se tady
„dobře žilo“ (dopravní obslužnost, dostupné služby, fungující
škola, školka, zdravotnictví, kulturní a sportovní vyžití a dostupné bydlení), aby zejména mladí lidé měli pádný důvod si říct,
že žít v obci Horní Bečva se vyplatí.
Je něco, co tu podle vás schází?
Od roku 2007 pracuji na vodoprávním úřadě ORP v Rožnově
pod Radhoštěm a v rámci pracovních povinností jsem poznal,
jak to chodí v ostatních sousedních obcích a můžu zodpovědně
říci, že se na Horní Bečvě špatně nemáme. Snad jediné, co tu chybí, je dostupné bydlení pro mladé rodiny.
Vy jste také dlouholetý fotbalista a tomuto sportu se věnujete
tělem i duší. Jak vidíte fotbal na Horní Bečvě?
Je to pravda, fotbalu na Horní Bečvě se věnuji již hodně dlouho. Na Horní Bečvě nám vždy záviděli mládežnickou základnu.
Nyní i vlivem „moderní internetové doby“ zájem dětí o fotbal malinko upadá, ale stále patříme oproti ostatním obcím k těm málo
sportovním klubům, které mají nejen muže, ale také dorostence,
dorostenky a přípravku, a myslím, že se o budoucnost fotbalu
na HB bát nemusíme. Nesmím také zapomenout na „staré pány“,
kteří stále kopou do mičudy a mnozí z nich ve svém volném čase
pomáhají s chodem fotbalového oddílu. A pevně doufám, že náš
sportovní areál, který v posledních letech za významné pomoci
Obce Horní Bečva roste do krásy, nezůstane osiřelý.

Posledním mužem v tomto rozhovoru je Miroslav Dobeš.
Vy také patříte spíše mezi stálice politického dění na Bečvě,
jak dlouho se již pohybujete v tomto oboru?
Na Horní Bečvě jsem se trvale usadil v roce 1990 a vždy mě
zajímalo, co se na Horní Bečvě děje a to zejména v oblasti sportu
(aktivně), cestovního ruchu (pracovně) a kultury (rodinná tradice), což možná vyústilo v mé zvolení do zastupitelstva obce
v roce 2002, takže pokud se nepletu, tak se jedná o páté volební
období.
Působil jste svého času i v radě obce, nyní jste zastupitelem.
Jaký je rozdíl mezi oběma subjekty?
Je třeba si uvědomit, že pravomoci zastupitelstva a rady obce
jsou striktně dány zákonem o obcích. Členství v radě je určitě časově náročnější a pokud má člověk i jiné aktivity, je docela složité
vše skloubit.

První dámou tohoto rozhovoru je stále usměvavá,
energická a pozitivní Alena Fárková.
Jak a kdy jsi se ty rozhodla vstoupit do komunální politiky?
Tak, přiznám se, že to rozhodnutí zpočátku nebylo tak úplně
mé. Strana nezávislých mě oslovila, jestli bych to nechtěla zkusit a já jsem to teda zkusila. Upřímně jsem nevěřila, že bych se
mohla do zastupitelstva obce dostat, čímž bych chtěla poděkovat za důvěru. Největším argumentem byl asi fakt, že se toho
za poslední 4 roky mnoho na Bečvě udělalo a já chtěla taky přiložit ruku k dílu. Navíc ráda poznávám nové věci a zdolávám výzvy.
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NA SLOVÍČKO
Alenko, ty patříš právě k těm „nováčkům“
našeho zastupitelstva.
Kdyby ses měla představit, co bys o sobě ráda řekla?
Já o sobě nerada mluvím (smích). Dlouhou dobu jsem žila
v Itálii, předtím v Rožnově a na Bečvu jsem se vrátila před asi
čtyřmi lety. Mimochodem jsem moc ráda. Pracuji tady v Jednotě.
Letos jsem začala trénovat naše mladé hasiče a podobným činnostem s dětmi bych se chtěla věnovat více.
Jaká je tvoje funkce v zastupitelstvu a jak často se scházíte?
No já se stále především učím, protože jak jsem řekla, je to
pro mě všechno nové. V zastupitelstvu pak zastávám funkci
v kontrolním výboru. Do této doby bývalo zastupitelstvo cca co
tři měsíce, teď jsme se ale domluvili, že schůzky by měly být častější.
Jak ty vidíš do budoucna Horní Bečvu?
Já bych tady ráda viděla spoustu mladých lidí, což se, myslím
děje. Mým takovým cílem je zasadit se o výchovu malých dětí
ke sportu, o což se teď aktivně snažím. Myslím, že děti by tady
mohly mít širší nabídku volnočasových aktivit.
Dlouho jsi žila a pracovala v Itálii.
Dokážeš říct, jaký je rozdíl mezi životem tady a tam?
Ano, pracovala jsem kousek od Bolzana na severu Itálie. Celkem jsem tam byla skoro devět let. Řekla bych, že je to tam
úplně jiný život než tady, takový bezstarostný. Když jsem se
vrátila sem, tak to najednou bylo jiné. Přišly starosti všedního
dne (smích). Ale to neznamená, že by tam byl život lehčí nebo
tady těžší. Možná jsem to pořád brala jako takovou dovolenou.
Chvíli jsme pracovali, pak cestovali, takže jde spíš o můj vnitřní
pocit.

Chtěla jsem být součástí veřejného dění i rozhodování o životě
na Bečvě. Já nejsem z těch lidí, kteří by jen nadávali a kritizovali,
protože to je dle mého názoru jednoduché, ale chtěla bych se
sama podílet a zapojit do chodu obce.
Poprosila bych vás o krátké představení sebe sama,
jelikož i vy jste v zastupitelstvu „nováčkem“.
Já jsem se na Bečvu vdala. Svého manžela jsem potkala
na střední škole a stále jsme spolu (smích). Máme dvě školou povinné děti. Jsem zdravotní sestra a pracuji v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Velmi často působím jako zdravotník na různých
veřejných akcích, např. pro místní hasiče.
Je podle vás něco, co Horní Bečvě schází,
co byste třeba ráda změnila?
Já jsem, ať chci, nebo nechci, trochu deformovaná svou prací
zdravotní sestry, a tak i mé návrhy a nápady se často točí kolem
zdraví, prevence a první pomoci. Na posledním zastupitelstvu
jsem tak navrhla pořízení takzvaného AED defibrilátoru. Jedná se o veřejně přístupný Automatizovaný Externí Defibrilátor,
který tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.
Dalším takovým mým přáním bylo dostat místní SDH na celostátní soutěž Rozkoš Rescue, kde se zase jedná o záchranné
cvičení a první pomoc. To se mi letos povedlo, takže na začátku
května jim budu držet palce.
Jste předsedkyní kulturní komise,
která vznikla na Horní Bečvě teprve nedávno.
Co říkáte na zdejší kulturní život?
Co se týká kulturní komise, měli jsme teprve jednu schůzku,
takže je to vše ještě na začátku. A co se týká kulturního života
na Bečvě, tak se mi zdá bohatý. Možná bych do něj vnesla trochu
modernějších žánrů, ale otázkou je, jak by lidé reagovali. Jinak já
jsem tak trochu zasažena svou prací a kulturní akce většinou absolvuji jako zdravotník (smích). To mi také zabírá spoustu volného času, ale zase jsem se díky tomu dostala na zajímavé festivaly
a setkala jsem se se zajímavými lidmi.
Jaké kulturní akce byste zde uvítala?
Mně by se líbilo více akcí pro rodiny s dětmi. Např. jsem chtěla
ve spolupráci se ZŠ uspořádat „Den dětí s IZS“ (integrovaný záchranný systém). Taky bych uvítala akce takového nekomerčního typu, jako např. vaječnice, Jánské ohně atd.
Kam vy si ráda zajdete,
když máte chuť na pořádnou dávku kultury?
Já když se chci opravdu zrelaxovat a dobít energii, tak vyrazím na koncert mojí oblíbené skupiny Chinaski, to mě zaručeně
dobije.
/TB/

Poslední dámou a zároveň zastupitelkou,
která mi poskytla svůj drahocenný čas, je zdravotní sestra
tělem i duší Markéta Hatlapatková.
Kdy a jak vzniklo vaše rozhodnutí vstoupit
do komunální politiky?
Musím říct, že za to může můj tchán (smích). Nicméně to
samotné rozhodnutí bylo samozřejmě moje. Poprvé jsem se
do zastupitelstva nedostala a v loňském roce na podzim už ano.
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PRO DĚCÚRY
Milé děti, v minulém čísle jsem vyhlásila výtvarnou soutěž, kde jste mohly poslat svůj obrázek
ZIMNICE. Moc jste mě potěšily a za vaše nádherné obrázky moc děkuji.
Jako poděkování jsme je všechny zveřejnili na zadní straně zpravodaje tak, aby vynikly krásné
barvičky „Zimnic“. Ještě jednou vám moc děkuji a už teď se těším na další měsíc a vaše obrázky.
Taky jsem vám slíbila pohádku nebo příběh. Říká se, že sliby se mají plnit,
a tak i já toto pořekadlo ráda dodržím. Dnes vás, milé děti, seznámím s první nadpřirozenou bytostí,
která se ráda potulovala nejen po Valašsku, se ZIMNICOU.
Co, nebo kdo to ta zimnica vlastně je, se dozvíte, když se začtete do těchto řádků…

Jak sa staříček setkali se zimnicú
Náš staříček byl hajný, a když tak jednú obcházal svúj revír, cosik ho rozbolely
nohy a tož si na chvílu sedl pod velkú jedlu. Odpočíval a z dlúhé chvíle, ale aj, že
měl chuť, si nacpal fajku tabákem a kúřil.
Možná by aj usnul, ale naráz, jak by nekdo
mluvil v tej jedli. Najprv sa mu to nezdálo
a tož nakuknul za ňu, ale nic. A zasej sa
hlasy ozvaly. Včíl už si byl jistý, slyšel rozličné hlasy, keré sa ozývaly přímo ze stroma. Poslúchal, ani nedutál. Edem pořád
nevěděl, co, nebo kdo by to moh byť?
Eště chvílu mu trvalo, než vyposlúchal,
že ide o zimnice.
Zimnic prý je až devadesát devět
drúhú a není radno si s nimi nic začínat.
Jak člověka chytnú, tož má co dělať, aby
sa jim vymanil. A tehdy sa všecky ty zimnice nastěhovaly do totej tlustej a starej
jedle. Jedna přes druhú si vykládaly, na
keho a kde vlezly, jak dlúho ho trápily,
co jim kdo podal na hostinu a estli jim to
chutnalo, nebo ne. Probraly též, čím jich
tetky vyháňaly a to sa jim panečku moc
nelíbilo. Jedna pravila: „Tož daleko najhorší je tetka z Kyvňaček, na tu si dávajte dobrý
pozor. Má ve světnici tolik bylín s ohromnú
silú, že to je lepší sa pustiť a rychlo utécť!“
Druhá zas pravila, když jednúc třepala
s malú Rózinkú, jak jú vyhnali lipovinú,
dvěma peřinami a nakonec, že jú namo-

čili nohámi do střebačky. Tož to už bylo
tak akorát dosť!
Staříček edem potichu poslúchal, ani
už radši nekúřil. Když v tem jedna z nich
začla: „Tož dneskaj mysím půjdu na oběd
k hajnému, hnedkaj, jak sní první lyžku polévky, tož s ním zatočím. Šak sa mňa edem
tak rychlo nestřepe!“
Toto jak staříček vypuslúchal, už na nic
nečekal a rychlo utekal dom. Cestú ale
rozmýšlel, co včíl. Jak by sa edem té potvory zbavíl?
Dyž přišel do chalupy, první sa zháňal
po nejakém pěkném, pevném plátýnku,
a prý aby mu hnedkaj ženička ušila pevný
míšek, co by sa moh zadrhovať, aby sa nijak nedal otevřiť. Jeho roba najprv myslela, že mu snaď v lesi přeskočilo. Dyž jí ale
celú patáliu vypověděl, bez řečí, položila
zástěru aj vařechu a šla svojimu mužovi
ušiť míšek.
Potem dovařila oběd. Dyž nalela polévky na taléřek, milý hajný nabral na lyžku
a vylel to do míšku. Honem ho pevno zatáhnul a na stěnu pověsil. Edem ho pustíl
z ruk, s míškem začalo třepotať. Každý
další deň, v tu samú hodinu, s míškem
zasej třepalo. Zdálo sa, že ho možná aj
roztrhne.
Toto trvalo čtvrť roka, až to tu zimnicu
v míšku omrzelo. Prosila hajného ať už jú

edem pustí, že ona už mu dá do konca
života pokoj. Tož staříček svolil a zimnicu
propustil.
Jak mu slíbila, tak sa aji stalo, na staříčka ani jeho robku už za celý život žádná
zimnica nepřišla.
/TB/
obrázek nakreslil Tomášek Both, 6 let

V příštím čísle se budeme opět všichni těšit na vaše obrázky, tentokrát na téma:

Čarodějník, Černokněžník nebo Kúzlíř.
Jak asi vypadal? Byl hodný, nebo zlý? Dokázal lidem pomáhat? To vše se dozvíte už za měsíc
v dalším čísle zpravodaje. Do té doby najděte rychle doma kus papíru, pastelky, barvy
nebo třeba lepidlo a nejrůznější materiály, ze kterých by se vám právě ten VÁŠ ČARODĚJNÍK,
ČERNOKNĚŽNÍK NEBO KÚZLÍŘ nejvíce líbil.
Nejlepší obrázky pak zase najdete v květnovém zpravodaji.
Ze zveřejněných obrázků v měsíci dubnu, květnu a červnu pak vybereme děti,
které dostanou malou odměnu. Vyhlášení a předání cen proběhne v knihovně koncem června.
Nezapomeňte proto svá díla podepisovat  a uvést telefon nebo e-mail.

/ 14 / duben 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
6. část
Pověsti III.
Na první pohled je zřejmé, že Anna Stodůlková ve vlastním uspořádaném záznamu jejího realizovaného sběru místních démonologických pověstí hned jako první zařadila tematický okruh pověstí
o vodnících. Skutečně jen málokterá nadpřirozená bytost byla a je
ztvárňována v tolika různých variacích a tak vytrvale jako vodník
nejen v ústní lidové slovesnosti, ale i v české kultuře, zvláště v literatuře. Vodník jako zosobněný vodní živel a démon se v lidových
pověstech začal vymaňovat z démonického obrazu a nabýval zřetelných lidských rysů. Jeho podání se ale v různých dobách liší. Jinak ho
vnímali naši předkové v předminulém století, kdy byla víra v reálnou
existenci vodníků ještě hojně rozšířená v souladu s tehdy obvyklým
obecným vztahem k přírodě. Divoká příroda byla pro ně děsuplným
prostorem obývaným démony, pro nás naopak představuje prostor
lidskými zásahy ohrožený v jeho původním harmonickém řádu.
Jestliže je v Katalogu českých démonologických pověstí vymezeno až 63 typů variant vodnických pověstí, pak jen třináct z nich
je využito v šesti zaznamenaných hornobečvanských pověstech
o „basrmantoch“ a naopak v podání vypravěčů z Horní Bečvy se ještě
navíc vyskytuje pět zvláštních typů, které v katalogu vůbec nenajdeme. Vodník se v nich ukazuje třikrát v mužské podobě, z toho jednou
jako nahý muž a pak zcela připodobněný známému člověku, dvakrát
v dětské podobě, též v podobě předmětu - špalku dřeva, aby v lese
vystrašil a potrestal chlapy kradoucí dřevo. Zcela originální podobu
má ale v podobě čehosi, co člověku při nahmatání ve tmě připomínalo kravské báchory. Třikrát se projevuje tím, že svou přítomností
zneklidní zvířata a jednou nastražuje nejen pentle, ale dokonce součásti mužského valašského kroje rozvěšené na smrku. Ve dvou „šorstýnských“ pověstech přichází jako nápadník – záletník za děvčaty
lehat si s nimi do postele. Jen jednou člověku pomáhá a to hajnému
proti zlodějům dřeva. Jeho konfliktní převaha nad člověkem se projeví dvakrát zmáchaním lidí, zatěžováním koňského povozu za jízdy,
stavěním se člověku do cesty a pak také jinde neznámým způsobem, když se vodníkem napadaný člověk musel nakonec vystěhovat
na Slovensko. K tomuto výjimečnému a originálnímu typu se pojí
vodník, který jako zlý duch smýká s člověkem, otřásá stavením. Jen
ve dvou případech v hornobečvanských pověstech získává člověk
nad ním převahu: vodníka v podobě známého obtížného člověka
násilně srazí na zem a na své obydlí křídou nadepíše jako zaklínadla
svatá jména.
Třetí oddíl s názvem Duchové shrnuje sedm natolik proměnlivých
pověstí, že je velice obtížné je typově přesně rozčlenit a definovat.
Tři pověsti jsou spojeny s nadpřirozenými projevy pokladů, kdy ve
dvou případech cizí chlap suší peníze přímo v ohni nebo v kotli nad
ohněm a v další pověsti mihotavý plamének označuje místo pokladu. Zatímco v prvém případě byl strýc obdarován nabídnutým uhlíkem z ohně na zapálení fajky, který se mu proměnil v kousek zlata,
v dalších místní lidé za naopak troufalou snahu zmocnit se pokladu
málem zaplatili vlastními životy. Zbývající čtyři pověsti pak představují domácího ducha mimo jiné v podobě žáby, které se jako neustálé návštěvnice chalupy nebylo možné zbavit. Další duchové se
projevili jako strašidelné zjevení chlapům jdoucím z hospody v podobě velké postavy v bílém anebo záletníkům v Prosté neobvyklými
zvuky v podobě náhlého větru, řevu spousty kocourů a lidem domácím údery koňských kopyt v komíně. U dvou pověstí se strašidelnými zvuky vypravěči nadto podávali i obecnější informace o tom,
jak se řádění duchů přímo v chalupách projevovalo a jakými pro-

středky se proti nim lidé bránili. Někdy marně a se zoufalým koncem:
majitel chalupu zapálil a odstěhoval se.
Jako doklad osobitého přístupu kronikářky ocitujeme její úvod
k pověstem o vodnících a na ukázku dvě „basrmantské“ pověsti.
Basrmanti
Basrmant býval všeobecně uznávaným lidovým strašidlem v našem
kraji. Že spisovný jazyk mu dává jméno vodník, to ještě před 70 – 100
lety zdejší lidé nevěděli. Při slově „vodník“ si dovedli vybavit v duchu
představu člověka, který pracoval někde u vody, ale zdaleka ne strašáka.
Ten byl tady od nepaměti až do nedávna nazýván zásadně „basrmant“.
Možno říci, že basrmanti u nás v jednotlivých údolích ani příliš nestáli
o střádání duší po utopencích. Vždyť hlubokých tůní v našich potocích
a řece Bečvě nebylo, rybníků také ne a možná věděli dobře, že klučiska,
kteří si rádi zachytali ryby na černo v době sucha a malé vody, ty hrnečky
s dušičkami basrmantom by lehce vyrabovali. Proto snad basrmantom
nezbývalo, než se omezit pouze na strašení. Tu si připomeneme aspoň
několik příhod a šprýmů, které basrmanti rádi prováděli našim lidem,
kteří jsou již na věčnosti.
Stalo se v pravé poledne, když basrmant dovedl prohnat strýca
Cabáka.
Strýc Cabák byl chlapák samorostlý. Toho času upravoval cestu i s několika kamarády v místě „U kvartýra“ (hájovny) v Mečůvce. Že se chýlilo
k poledni, šel domů k obědu. Šel v tu stranu sám. Na nedalekém rozcestí u soutoku dvou říček s tmavou tůňkou a u bílé stodoly stál vysoký
jasan. Bylo klidno, bezvětří. Když strýc přichodil k jasanu, zaslechl, že
cosi ve vršku zašustilo. Pohlédl kolem, pak na jasan a co vidí: Na samém
vršku jasanu je jakési ogařacko ve stáří asi šesti let. Strýc ustrnul. Ogar
se držel na stromě tenoučké halúzky a s jistotou se houpal sem, tam.
„Panno dobrá!“, vydechl strýc, ale zároveň se rozzlobil a na ogařisko
zavolal: „Hneď z teho zlez dolů, mamlasu! Spadneš, zlámeš si nožisko
a potem musá nebozí rodiče na ťa nakládať.“ Ogar sa přestal húšať,
potutelně se zachichotal, natáhnul jednu ruku a zpod paže lúch vodu
strýcovi za krk, ale kolik vody! Strýc byl v tu ránu mokrý, jakoby vylezl
právě z vody. To už strýc nečekal na další a horem pádem utíkal, jak mu
jen nohy a síly stačily. A v tom na Grúni začala zvonička zvonit poledne.
Poznal strýc, co to byl za ogar a víckrát na ten jasan už nikdy nepohlédl.
Jak strýc Kretek zabil motykou kmotra.
Ještě před dávnějšími lety si lidé rádi jeden druhému při těžké práci
bezplatně pomáhali a byli povděčni té trošce skromného jídla, které
dostali. To zdaleka nebývalo jako v dnešní pokročilé době, kdy se musí
řemeslníkovi zaplatit královsky každé hnutí prstem, k tomu to nejvybranější jídlo a kořalky nachystat do foroty. – Strýc Kretek pomáhal jednomu kamarádovi při stavbě chléva. Vracel se z práce už za tmy domů
velmi unavený, s motykou na rameni. Cestu k domovu měl dalekou.
Když přišel na most, za nímž byla cesta do Bučkového a do Jakubových
sihel, uviděl na prostřed mostu stát chlapa. Strýc Kretek byl statný muž
a nebál se nikoho a ničeho. Proto šel směle dál. A jak přišel k chlapisku,
hned v něm poznal kmotra Juru z Bučkového. Povídá mu: „Vitaj, kmotře! Tož to si ty, a co tu děláš, na koho v téj tmě čekáš?“ Domnělý kmotr
nic na to neřekl a zastoupil strýcovi cestu, aby nemohl dál přes most.
Strýc Kretek se podivil počínání kmotra Jury a povídá: „Kmotře, nebalamúť a uhni, ať móžu přejdíť, sem zmordovaný, dyť víš, že mám kus
dom a rád by si odpočinúl.“ Kmotr na to nic a zastoupil mu cestu zase.
Strýc se dopálil a vřelo to v něm. Povídá: „Pusť mňa, nebo jak si kmotr,
tak ti dám páru po lebani!“ Kmotr nic a znovu mu skočil do cesty. To už
strýc dalej nevyjednával. Popadl motyku a pádně švihnul kmotra za krk.

duben 2019 / 15 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
Ten se svalil na zem, dvakrát překulil a spadl z mostu
do Bečvy. Strýc udiven pohlédl za ním dolů a zahlédl,
jak voda nese kmotra do tůně, kde se právě nacházel
soutok Bečvy a Bučkového potoka. Utíkal domů jako
bezhlavý a smyslů zbavený. V noci nespal. Pociťoval hrůzu z bezděčně spáchané vraždy. Skoro ráno vstal a vydal
se do Bučkového ke kmotrovi vyzvědět, zda už nebožtíka
hledali, když večer nepřišel domů. Jak přišel k jeho chalupě, potkal na dvoře nebožtíka kmotra živého a zdravého.
V strýcovi to hrklo, ale pěkně se vzájemně přivítali a přívětivě pohovořili. Strýcovi to přece nedalo: „Řekni ty mně
kmotře, kdes byl včeraj večer?“ „Nikde, na mú ti dušu, ani
na krok z chalupy.“ Strýc neřekl ani muk, pobyl a zvědavost
ho hnala jít se podívat na ten nešťastný most. Ať sebevíc
něco hledal, nic tam nenašel, ani neviděl, ale domyslel si:
„Tož to byl kmotr basrmant! A já ho hlava nehlava dřištil
motykú.“ Od tej doby se strýc Kretek místu raději vyhýbal.
Závěrem.
Cílem nabídnutého průřezu kronikářskou prací Anny
Stodůlkové (1918-1990), dodatečně připraveného
k loňskému pozapomenutému 100. výročí jejího narození, bylo poukázat na zvláštní osobitost a přínos jejího
před více než 40 lety uzavřeného kronikářského díla.
V něm největší pozornost právem přitahuje zaznamenaný sběr pověstí z Horní Bečvy. Je jen škoda, že tomuto úmyslu se mohla věnovat jen v rámci svých omezených možností a nedostalo se mu tehdy mimořádné
pozornosti a podpory, jaké by si zasloužil. Bohatství
místních lidových vypravěčů by lépe postihly zvukové
záznamy, umožňující i jejich přesnější přepsání.
Psala o nich jako o posledních valašských mohykánech a skutečně jimi byli a současně se už ze světa
nezadržitelně jeden za druhým vytráceli. Jejich odkaz
však nezanikl a kronikářka ho alespoň v určité podobě zachytila a zachovala pro budoucnost. Poděkováním Anně Stodůlkové za stovky hodin strávených nad
stránkami obecní kroniky by mohlo být, nezůstal-li by
její zaznamenaný soubor pověstí ležet zapomenutý
v archivu, ale třeba i společně s časopisecky otištěnými
pověstmi Jana Kubáně z r. 1919 se dočkal zpřístupnění
čtenářům v podobě vydání pěkné knížky.
Karel J. Malina
Poděkování patří Jaroslavu Stodůlkovi za cenné
informace a zapůjčené fotografie a Marcele Školové
za doplňující údaje.
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i. č. 22, Pamětní kniha Horní Bečvy, V. díl, 1974-1976;
fond ONV Val. Meziříčí, i. č. 558, karton 253.
Moravský zemský archiv, D 9 Stabilní katastr – indikační
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Horní Bečva 1833, 1876; https://www.mza.cz/indikacniskici/
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Valašské
Meziříčí – Rožnov, gruntovní kniha a hlavní knihy
pro obec Horní Bečva; sbírka matrik, matriky Horní Bečvy;
http://www.archives.cz/web/digitalni_archiv/
MAREC, Jozef: Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na horných Kysuciach. Vydavateľstvo Matice slovenskej 2011.
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
V měsíci dubnu proběhne
talentové přezkoušení
zájemců o hru na hudební nástroj.

Na Horní Bečvě se vyučuje ve hře
na zobcovou flétnu,
všechny žesťové - plechové nástroje,
keyboard, akordeon,
sólový zpěv.
Ostatní hudební nástroje,
výtvarný a literárně dramatický obor
se vyučuje v Rožnově p. R.
Informace na tel.: 731 658 293 J. Blinka

OMLUVA
V minulém čísle zpravodaje, jsem zapomněla poděkovat
hlavním aktérům Bečvanského skřivánka,
a to panu Josefu Blinkovi, který s žáky nacvičil všechny písně
a doprovázel je při soutěži na klávesy,
a Ondrovi Malinovi za ozvučení celého programu.
Omlouvám se a ještě jednou jim děkuji.
Daniela Křištofová
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UDÁLO SE

Čas konce zimy a počátku jara v mateřské školce
Na to, jak bývalo bílo, ticho a vločky sněhu se snášely k zemi
a vytvářely prachovou peřinu, jsme skoro už zapomněli. Ale letošní
zima nás všechny přesvědčila o tom, že její vláda zdaleka nekončí.
V čase nejkratšího měsíce v roce, v únoru, jsme se ve školce mimo jiné,
připravovali na SKŘIVÁNKA ve spolupráci se ZŠ. Tentokrát padl „los“
na děti ze třídy ZAJÍČKŮ. Dne 22. února děti vystoupily na této pěvecké
soutěži se svým žertovným klaunovským pásmem „MECHECHE“.
A že to byli klauni veselí a barevní, o tom se mohl přesvědčit každý,
kdo přišel všechny účastníky SKŘIVÁNKA povzbudit. Touto cestou
děkujeme maminkám za spolupráci při přípravě nádherných kostýmů.

děti hrály s maňásky, tancovaly a zpívaly, prostě bezva dětský muzikál!
A protože se nám pohádka všem moc líbila, tak jsme se domluvili, že si
budeme hrát pohádky navzájem častěji. Děti ze třídy ZAJÍČKŮ předvedly
všem přítomným ve školce pohádku O KOBLÍŽKOVI. Tentokrát ji s dětmi
nacvičila paní uč. Deniska. I v této pohádce si děti oblékly barevné
kostýmy a masky, naladily hlásky a s chutí pohádku zahrály.
Měsíc březen je MĚSÍC KNIHY. To vždy zavítáme do místní knihovny.
Paní knihovnice Denisa Vašková má pro naše děti každoročně připravené
milé povídání i s prohlídkou knihovny. Tentokrát nás zavedla do dětské
části knihovny, kde nám ukázala některé dětské knížky a přečetla krátkou
pohádku. Děti také hledaly po knihovně schované nakreslené postavičky
z Večerníčků a samostatně si prohlédly některé knihy a časopisy. Paní
knihovnice myslela i na malou odměnu pro naše děti. Děkujeme za čas
a milé zastavení ve světě dětské knihy.
Předškoláci z MEDVÍDKŮ a ZAJÍČKŮ zavítali do 1. třídy ZŠ. U školy
nás čekala s úsměvem paní uč. Mgr. Zuzana Valová. Ta nás také zavedla do
třídy ke svým prvňáčkům. Naše děti viděly, co je za rok čeká a nemine .
Mohly si vyzkoušet sedět v opravdové lavici a plnit úkoly jako školáci.
Když jsme se dětí ptali, jak se jim ve škole líbilo, tak většina řekla,
že by šla do školy hned…no, uvidíme. Každopádně jsme si dopoledne
ve škole mooc užili a to také díky paní učitelce, která měla velkou
trpělivost a stálý úsměv na tváři. Děkujeme za sdílenou RADOST .
„Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem,
všechno se raduje, zpívá a tancuje, jaro vítá!“

V měsíci březnu již všichni vyhlížíme jaro… tak moc se těšíme
po letošní zimě na teplé sluníčko. A aby nám to čekání hezky ubíhalo,
navštívilo nás ve školce DIVADLO s představením „O POROUCHANÉM
ROBOTOVI“. Už samotný název napovídá, že pohádka to byla zajímavá,
netradiční, plná překvapení, žertíků a veselého smíchu.
Dětem ve třídě MEDVÍDKŮ se divadelní představení tak líbilo, že si
pro ostatní kamarády ze školky nacvičily pod vedením paní uč. Radky
pohádku „O BUDCE“. Nebyla to budka ledajaká, ale hudební. Pohádku

I my jsme se 21. března, v čase prvního jarního dne a za zpěvu písní
o jaru, rozloučili se ZIMOU. V průvodu jsme doprovodili nazdobenou
Morenu až na most u cyklostezky, pak jí paní učitelky zapálily a během
krátké chvíle Morena vzplála, děti výskaly a radostí tleskaly. Pak už jen
zbývalo bezpečně pozorovat plující Morenu po vodě, jak se vyhýbá
kamenům, splávku a jiným překážkám… sice odplula docela daleko
od mostu, a to i díky větší vodě v potoce, ale stejně nakonec uvízla
u velkého kamene. Nám to ale nevadí! Stejně si nakonec dopluje… kam
má. Jedno ale víme jistě. ZIMA už je pryč a JARO je tu! Všichni si ho jistě
užijeme s RADOSTÍ.
Za kolektiv MŠ napsala Jarmila Šudáková
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Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva
V sobotu 23. března se uskutečnila v sokolovně Valná hromada
TJ Sokol Horní Bečva. Celou schůzi zahájil a vedl tajemník TJ Lukáš
Kantor. Přítomné seznámil s programem. Zprávu o činnosti TJ za rok
2018 přečetl její předseda Miloslav Randa. Hornobečvanská TJ čítá
272 členů a má 3 oddíly: fotbalový, ČASPV - Česká asociace sportu
pro všechny a stolní tenis. Fotbalový oddíl je největší a má v soutěžích
5 družstev: starší přípravku, mladší žáky (sloučili se s Viganticemi
– hrají okresní přebor), naši dorostenci se spojili s Rožnovem – krajský
přebor), dále máme tým žen – juniorek a družstvo mužů A pod vedením
trenéra Dušana Dohňanského – hrají okresní přebor, po podzimní části
jsou na 5. místě se ziskem 25 bodů, ale na 1. příčku ztrácejí jen 4 body,
a proto se nabízí otázka, zda by nebyl letos ten postup do vyšší třídy
možný. Fotbalově aktivní je i družstvo starých pánů, kteří se scházejí
pravidelně buď v hale nebo v létě na hřišti, pořádají turnaje a zájezdy.
Velké poděkování za práci patří především Miroslavu Dobešovi
a Vladimíru Třeštíkovi. Předseda TJ připomenul a velmi ocenil práci
všech dobrovolných trenérů, kteří obětují svůj volný čas a odvádějí
skvělou práci. TJ pořádá každoročně společenské akce, ke kterým
patří tradiční, stále oblíbenější a hojně navštěvovaný sportovní ples.
V hale ZŠ byl uspořádán turnaj žáků O pohár starosty obce, v létě
proběhl Memoriál Petra Vašuta, Zdeňka Bártka a Michala Romana. Ve
spolupráci s obcí se otevřela dvě nová hřiště u sokolovny, po zahájení
zde proběhl turnaj v nohejbalu a beach volejbalu. Miloslav Randa také
připomněl uspořádání Vánočního nohejbalového turnaje v naší hale
za účasti dvanácti týmů. Z aktivit členů TJ vyzvedl řadu brigád
u sokolovny a úpravu okolí hřišť.
Zprávu o činnosti ČASPV přednesla Marie Němcová (volejbalové
turnaje, Macurův memoriál, cvičení jógy, volejbal žen a Ohlé kliky).
Předseda stolního tenisu Jiří Vala připravil hodnocení tohoto velmi
úspěšného a aktivního oddílu. Tuto zprávu přednesla Marie Němcová,
protože Jiří Vala je služebně v Koreji.

O hospodaření TJ za rok 2018 pohovořila hospodářka Dana
Macečková. A pak se již předávaly odměny. Předseda TJ ocenil
nejužitečnější hráče a trenéry jednotlivých oddílů.
Kopaná – za starší přípravku si sošku odnesl Jiří Vašut, za mladší
žáky Tomáš Riegel, za starší žáky Marek Vašut, za muže Jakub Vašut
a za dorostenky Adéla Adamcová.
Za příkladný přístup k tréninku obdržel sošku stolní tenista
Martin Holzer. Dále byli finančně oceněni fotbaloví trenéři: Jakub
Grenar za přípravku, Pavel Roman za mladší a starší žáky, za muže
A Miroslav Dobeš, za dorostenky Miroslav Křištof. Za ČASPV byla
odměněna Marie Němcová a další cenu dostal stolní tenista Josef
Šenkeřík.
V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát. Uvedl,
že jednou z nejdůležitějších priorit obce je podpora zdravého životního
stylu dětí i dospělých, proto byla vybudována 2 nová hřiště u sokolovny,
krásné hřiště za základní školou, pořádají se sportovní akce. Poděkoval
všem trenérům a funkcionářům TJ za obětavou práci a za velmi dobrou
spolupráci TJ s obecním úřadem a dalšími složkami.
Dále v diskuzi vystoupili Jaroslav Martinák (lepší propagace TJ),
Stanislav Ondruch (oplocení hřišť), Miroslav Dobeš (vybavení bufetu
v hale ZŠ), Miroslav Křištof (soutěž dorostenek) a Martin Zetocha (oslavy
90 let TJ).
Miroslav Křištof přečetl usnesení Valné hromady, všemi přítomnými
bylo schváleno. Valnou hromadu zakončil tajemník Lukáš Kantor,
poděkoval za účast, popřál všem zdraví a hodně osobních i sportovních
úspěchů. Potom následovalo velmi chutné občerstvení. Společně
se budeme těšit na další akce pořádané TJ, tou nejbližší by mělo být
mistrovské utkání A mužů Horní B. s Hošťálkovou 31. 3. od 15,00 hod.
na našem hřišti.
text Marie Němcová, foto Jaroslav Čáp
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Lyžařské přebory Horní a Prostřední Bečvy
V pátek 15. března 2019 se uskutečnily závody v obřím slalomu v lyžařském areálu U Sachovy studánky v Horní
Bečvě. Závodu se zúčastnilo celkem 68 závodníků. Soutěžilo se ve třech kategoriích - žáci 1. - 3. třídy, žáci 4. - 6. třídy
a 7. - 9. třídy, děvčata a chlapci zvlášť.
Děkujeme manželům Tovaryšovým za umožnění konání závodů, manželům Závorkovým za stavbu tratě a časomíry, manželům
Kutějovým, obcím Horní a Prostřední Bečvě za ceny, všem pořadatelům a účastníkům za zdárný průběh závodu.
Závod se vydařil a všichni se těšíme na 2. ročník.
Daniela Křištofová

VÝSLEDKY ZÁVODŮ
1. Kategorie: žáci 1. - 3. třída
dívky
1. Ema Hurtová, ZŠ Prostřední Bečva
2. Vendula Bernátová, ZŠ TGM Horní Bečva
3. Sofie Rašková, ZŠ TGM Horní Bečva

chlapci
1. Adam Závorka ZŠ TGM Horní Bečva
2. Šimon Hurta, ZŠ Prostřední Bečva
3. Vojtěch Bernát, ZŠ TGM Horní Bečva

2. Kategorie: žáci 4. - 6. třída
dívky
1. Jolana Hrstková, ZŠ TGM Horní Bečva
2. Tina Miranová, ZŠ TGM Horní Bečva
3. Justýna Jurajdová, ZŠ TGM Horní Bečva

chlapci
1. David Cverna, ZŠ TGM Horní Bečva
2. Lukáš Hykel, ZŠ TGM Horní Bečva
3. Václav Holčák, ZŠ TGM Horní Bečva

3. kategorie: žáci 7. - 9. třída
dívky
1. Lucie Hyklová, ZŠ TGM Horní Bečva
2. Lucie Závorková, ZŠ TGM Horní Bečva
3. V. Oleksowiczová, ZŠ TGM Horní Bečva

chlapci
1. Daniel Tovaryš, ZŠ TGM Horní Bečva
2. Tomáš Kubáň, ZŠ TGM Horní Bečva
3. Vojtěch Švec, ZŠ TGM Horní Bečva

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Kategorie dívek 1. - 3. třída

Kategorie dívek 4. - 6. třída

Kategorie dívek 7. - 9. třída

Kategorie chlapců 1. - 3. třída

Kategorie chlapců 4. - 6. třída

Kategorie chlapců 7. - 9. třída
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Praktické cvičení
sboru dobrovolných hasičů okrsku č. 3
Letošní zima byla opravdu štědrá na sněhovou nadílku, a tak není
divu, že nalákala příznivce zimních sportů k uspořádání nových lyžařských závodů. Ty proběhly 15. března 2019 za účasti hasičů Horní Bečvy, Hutiska-Solance a Prostřední Bečvy-Kněhyně v lyžařském
areálu Sachova studánka. Soutěžilo se ve třech kategoriích – muži,
ženy a mládež, a celkem se zúčastnilo dvacet osm závodníků. Pan
Svatopluk Divín zhodnotil počet startujících: „je škoda, že je tak malá
účast hasičů z okrsku č. 3.“ Ale ani tato skutečnost neovlivnila nadšení
a příjemnou atmosféru celé akce.
Příjemným zpestřením akce byly i sponzorské dárky od Antonína
Tovaryše, Pavla Kutěje a Aleše Závorky. K večerní dobré náladě přispěl hudebník pan František Pančocha.
Tímto děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další praktické
cvičení lyžování v příštím roce.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ
Muži
1. Martin Kubáň .............31,57 ......... Hutisko Solanec
2. Milan Fárek .................33,24 ......... Vlekaři
3. Richard Žitník .............33,55 ......... Kněhyně
Ženy
1. Lucie Závorková ........35,18
2. Alena Fárková ............35,40
3. Iva Romanová ............36,40
Mládež
1. Adam Závorka ...........42,69
2. Vít Blažek .....................44,49
3. Pavel Vaněk ................51,83
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Sobotní košt se povedl
V sobotu 30. března 2019 proběhl v sokolovně
1. ročník koštu slivovic a pálenek z pěstitelského pálení na Horní Bečvě. K hodnocení bylo
celkem třicet vzorků, z toho dvacet ze švestek, čtyři z jablek, pět z hrušek a jeden
špendlík. Akce se zúčastnilo bezmála sto
lidí, přičemž vzorky hodnotilo celkem
čtyřicet šest degustátorů z řad vlastníků
pálenek a veřejnosti - koštéřů, kteří posuzovali především chuťové kvality pálenek.
O příjemnou atmosféru koštu se svou hudební produkcí postarali naši Horňané.
Můžeme konstatovat, že kvalita vzorků byla
na vysoké úrovni a hodnocení všech třiceti vzorků

nebylo snadné. Přesto bylo možno po odevzdání hodnotících karet určit pořadí. První místo,
titul ŠAMPIÓNA, získal pan Stanislav Vašut
s pálenkou ze švestek (2018). Druhé místo
obsadil Jiří Polách s pálenkou z hrušek
(2018) a třetí místo - Josef Prorok rovněž
s pálenkou z hrušek (2017).
Pořadatel Obec Horní Bečva děkuje
všem, kteří se zúčastnili 1. ročníku a to jak
z řad diváků, dárců vzorků, či pořadatelů.
První ročník byl důležitým zdrojem informací a zkušeností, které přeneseme do 2. ročníku,
na který se již všichni těšíme.

Vítězové I. ročníku KOŠTU:
3. místo - Josef Prorok

ŠAMPIÓN - Stanislav Vašut

2. místo - Jiří Polách
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Senioři Horní Bečvy se nenudí ani v zimě, pořád mají nějaké aktivity.
Ještě koncem února uspořádal turistický kroužek při KD HB velmi
vydařenou vycházku na lyžařský vlek U Sachovy studánky. Dana
Křenková uvádí: 28. 2. byl krásný slunečný den, vycházky se zúčastnilo
rekordních 26 členů. V bufetu jsme strávili příjemné odpoledne,
obsluha se o nás vzorně starala, někteří dříve a jiní později se pak
rozcházeli do svých domovů.
Od 1. 2. do 28. 2. probíhalo v rožnovském bazénu seniorské plavání
„Přeplavme svůj La Manche“. Seniorské týmy z celé republiky se
snaží uplavat 34 km. Tato akce dle organizátorů není o překonávání
rekordů, ale jde zejména o podporu zdravého životního stylu seniorů.
Akce se letos účastní 20 klubů ze 17 měst ČR. V uplynulých ročnících
se Klub seniorů Rožnov p/R. dvakrát umístil na první a také druhé
pozici. Z našich členů KD HB se této akce zúčastnili: Jana Pospíšilová,
Jan Vaněk, Pavel Holiš a Stanislav Vašut.
Někteří členové našeho KD se účastní různých přednášek, které
pořádá Klub seniorů Rožnov p/R. Velmi zajímavá akce se jmenovala
„Libanon – perla Středomoří“.
Účastníme se i tzv. seniorkin v kině Panorama Rožnov p/R. Líbil se
nám český film „Po čem muži touží“, čeká nás snímek „Chata na prodej“.
Věnujeme se i sportovní činnosti, ke které patří bowling. Dne
7. března jsme byli potrénovat tuto hru na Retasu. Třináct sportovců
si to rozdalo v soutěži. Musíme trénovat na dubnový Velikonoční
turnaj v bowlingu v City Clubu v Rožnově p/R., abychom dobře
reprezentovali náš KD.

A co nás ještě čeká? 30. března bude 4. setkání pěveckých sborů
„Zpívání pro radost“ v kině Panorama Rožnov p/R. Od 9. do 12. dubna
budeme v místní knihovně opět sbírat použité věci pro Diakonii
Broumov a na 10. 5. plánujeme oslavu Dne matek v Motorestu Bečvan,
kde opět vystoupí jako každý rok děti z hornobečvanské mateřské
školy.
O všech akcích píšeme ve Zpravodaji, něco nám vyjde i v Jalovci,
sledujte také naši vitrínu na požární zbrojnici, kde informujeme, co se
událo v našem KD, vše je vždy doplněno pěknými snímky naší hlavní
fotografky Dany Křenkové.
Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
přeje všem svým členům
krásné Velikonoce,
bohatou pomlázku
a hlavně
hodně sluníčka.
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Duben

Leden
Březen

6.3. přednáška „Libanon – Perla Středomoří s purpurovým
nádechem“, V3V, MUDr. Ivo Nejezchleba, Klub seniorů
Rožnov p/R.
7.3. vycházka TO HB do Retasa – turnaj v bowlingu
20.3. přednáška v KS Rožnov p/R. Malcharčík „Policejní
prevence“
21.3. seniorkino „Chata na prodej“ kino Panorama
30.3. IV. setkání pěveckých sborů „Zpívání pro radost“
od 14 hod. v kině Panorama Rožnov p/R.
9.4.-12.4. sběr použitých věcí pro Diakonii Broumov
16.4. Velikonoční turnaj v bowlingu, City Club R.p/R. v 10,15 hod.
23.4. – 26.4. odvoz sběru pro Diakonii Broumov

Květen

1.- 28.2. seniorské plavání „Přeplavme svůj La Manche“
6.2. přednáška Mgr. A. Konvičné „Lidské potřeby ve zdraví
a nemoci“, V3V
15.2. Výroční členská schůze KD HB
20.2. přednáška „Beskydy v Antropocénu“, V3V
21.2. turnaj v bowlingu v hotelu Bečva,
kino Panorama „Po čem muži touží“
28.2. vycházka TO HB na vlek U Sachovy studánky

10.5 Den matek pořádaný KD HB v Motorestu Bečvan
od 14 hod., vystoupení dětí z MŠ HB
12.5. swingový muzikál „Vlak do nebe“ ke Dni matek v kině
Panorama Rožnov p/R.
16.5. „Senior Cup“ turnaj v pétanque organizovaný
ZK v Luhačovicích
17.5. zájezd do Zoo Lešná, pořádá KS Rožnov p/R.
26.5. Kohútka – Bezhraniční Valašení organizované KS
a MěÚ Rožnov p/R.
28.5. vaječina na Retasu od 14 hod pro všechny
55+ pořádaná KD HB se spoluúčastí KS Rožnov p/R.

červen

1.1. novoroční vycházka turistického oddílu HB do Mečůvky
k vleku Mečová
9.1. přednáška Nová Akropolis Ostrava „Otázka svobody“, V3V
24.1. kino Panorama Rožnov p/R., české historické drama
„Hovory s TGM“

Únor

Návrh plánu činnosti Klubu důchodců
Horní Bečva
na 1. pololetí roku 2019

4.6. vaječina KS Rožnov p/R.
7.6. zájezd do Fulneku na výstavu patch-worku a prohlídka
zámku v Hradci nad Moravicí, organizuje KS R.p/R.
TO HB uspořádá vycházku na Stezku Valašska tj.
na nadzemní panoramatickou
vyhlídku se skleněnou plošinou na Pustevnách
zájezd do ZOO Lešná, uspořádá KS Rožnov p/R.
TO HB zorganizuje návštěvu svíčkárny v Rožnově p/R.
9.7. výjezd autobusem na Lysou horu, pořádá KS Rožnov p/R.

Pravidelné aktivity:
- schůze výboru KD HB každé 2. pondělí v měsíci
- plavání + wellness ve Sport Art Centru Prostřední Bečva
každou středu od 9 do 11 hod.
- vycházky turistického oddílu při KD HB podle počasí
- aktivní spolupráce s OÚ HB, KS Rožnov p/R., KD Prostřední
a Dolní Bečva a dalšími spolky naší obce
Jana Pospíšilová za Klub důchodců Horní Bečva

Výšlap na Rališku
Turisté Klubu důchodců Horní Bečvy nezaháleli a ve čtvrtek
21. března si vyšlápli k lyžařskému vleku na Rališce. Byl krásný
slunečný den a vycházky se zúčastnilo 10 členů. Sraz byl u Valašky,
přešli jsme do Bučkového a kolem RS Marta jsme vystoupali na
Rališku k lyžařskému vleku, kde se k nám připojili ještě další dva.
Prohlédli jsme si nově otevřenou restauraci „U Vaňasů” a po malém
občerstvení jsme pokračovali dál kolem RS Tesla k lomu a kolem
přehrady jsme se vraceli domů.
Text a foto: Dana Křenková
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Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU

POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky
(minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené, zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Hračky - nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

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

Sbírka se uskuteční:

dne: 9., 10., 11. a 12. dubna 2019
čas: 8.30 – 11.00 hodin,
14.00 – 16.00 hodin
místo: Knihovna Horní Bečva
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

AKCE DUBEN 2019
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 4. 4. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 5. 4. ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
9.00 – 11.00 – Sál SVČ
Proběhne setkání členů Rožnovského parlamentu
SOBOTA 6. 4.
PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB TANEČNÍ SKUPINA ROKU - Soutěž
8.00 – 19.00 hodin – Zlín
STŘEDA 10. 4. AKADEMIE SVČ + OSLAVA 40. let SVČ
9.00 pro ZŠ, 16.30 pro veřejnost
Janíkova Stodola, vystoupení členů zájmových útvarů.
NEDĚLE 14. 4. ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
9.45 hodin – ZŠ 5. května
Mezistátní závody českých a slovenských oddílů
PONDĚLÍ 15. 4. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ, keramické tvoření pro malé i velké.
STŘEDA 17. 4. VERNISÁŽ ZVÍŘECÍ MLÁĎATA
16.30 – Sál SVČ
Vystoupení Podskaláčku a následně proběhne
ocenění vybraných prací z výtvarné soutěže.
ČTVRTEK 18. 4. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
ČTVRTEK 18. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNY
8.30 – 15.30 – Prostory SVČ
Pro děti od první třídy.
Děti si vyrobí dekorace s jarní a velikonoční tématikou.
NEDĚLE 21. 4. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
HOT DANCE - Soutěž
9.00 – 19.00 hodin – Zubří
ÚTERÝ 23. 4. DEN ZEMĚ
Od 9.00 Náměstí Rožnov pod Radhoštěm
Osvětová kampaň ke Dni Země.
PÁTEK 26. 4. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Křižovatka a semafor
hraje Divadlo Maringotka
17.00 hodin – sál SVČ
Duben – měsíc bezpečnosti . Děti jsou součástí silničního příběhu
a v praxi si vyzkoušejí například bezpečné přecházení přes přechod.
PONDĚLÍ 29. 4. MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
15.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí, Rožnov p.R.
Přijďte si s námi zatancovat a užít si odpoledne plné zábavy.
Na této akci se budeme společně učit krátkou jednoduchou
choreografii, kterou si poté společně všichni zatancujeme.
Vystoupí i tanečníci z H2BSB a pro děti budou nachystané hry.
Za špatného počasí se akce přesouvá do tělocvičny ZŠ Pod Skalkou.

www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636, svc@svcroznov.cz
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PĚSTITELSKÉ OKÉNKO
ZE ZAHRADNÍHO CENTRA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ZAHRADNICKÉ RADY NA MĚSÍC DUBEN

Duben je čas sázení a hnojení
Nejen, že vyséváme a sázíme skoro všechny druhy
zeleniny (sejeme mrkev, petržel, kapustu, saláty,
červenou řepu, hrách; z předpěstované sadby ven
vysazujeme rané druhy zelí, kapustu, kedlubny, salát,
květák a pórek). Ale hlavně je nejvhodnější doba na
výsadbu ovocných stromků, zakládání živých plotů.
Můžeme doplňovat okrasné záhony novými kousky
– sázíme jahody, bylinky, růže (výhony sestřihneme
na 2 – 3 očka, polyantky na 5), jehličnany se zemním
balem, troufneme si i na velký strom. Jaro nám zaručuje
dobré ujmutí všech rostlin, ale nikdy nezapomeneme
na zálivku a dostatečné sestřižení výhonů.
Přímo vyséváme druhy letniček, které vytvářejí
dlouhý kůlový kořen a nesnášejí přesazování (měsíček,
slunečnice, aksamitník, černucha, šrucha, hrachor,
mák, lichořeřišnice, krásenka, šater).
Přihnojování cibulovin, jahod a růží je samozřejmostí.
Používáme průmyslová i organická hnojiva, nejlépe
v kombinaci. Nesmíme zapomenout na trvalkové
záhony, okrasné trávy a ovocné stromy. Ovoce navíc
postřikujeme při rašení a v květu proti kadeřavosti,
strupovitosti, padlí, monilióze, červivosti, mšicím,
pilatkám, vlnovníku, sviluškám…
Nejvíc hnojiva však potřebuje náš trávník, který jsme
nedříve řádně vyhrabali, provzdušnili vertikutátorem
a pak už jen hnojíme a sečeme. Od poloviny dubna je
také vhodná doba pro zakládání nových trávníků.
Na konci dubna už sázíme hlízy mečíků, montbrécií,
jiřin. Do skleníku sázíme v druhé půli dubna papriky,
rajčata, lilky a cukety.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

POZVÁNKY
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INZERCE

Vážení zákazníci, dovoluji si Vám nabídnout
služby naší úklidové firmy.
Poskytujeme veškeré úklidové služby
v okolí Horní Bečvy.

- úklid rodinných domů, domácností
- bytových a nebytových prostor
- mytí oken - sečení zahrad
Kontakt: Lucie Bordovská, Horní Bečva

Tel.: +420 774 663 660

POJÍZDNÁ RYCHLOČISTÍRNA
PEŘÍ NA POČKÁNÍ
FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ

Mladá rodina se vztahem k horám
a přírodě hledá ke koupi
starší rodinný domek
(preferujeme roubenku,
může být i ve velmi špatném stavu.)

Ideálně s přilehlými pozemky
vhodnými k chovu skotu.
Výhodou: samota, polosamota
Bližší informace na tel.:
725 726 566

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Zájemcům nabízím:
- TRÉNOVÁNÍ FITNESS
- SESTAVENÍ ZDRAVÉHO JÍDELNÍČKU
Informace na tel.: 721 949 307

Manželský pár koupí stavební
pozemek nebo rodinný dům
k rekonstrukci.
Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 606 690 324

Strojní čištění koberců
a čalounění
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POZVÁNKY
Program kina PANORAMA /duben 2019/
Telefon: 734 36 60 60, www.tka.cz/kino
 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 /Od čtvrtka 4. 4. do neděle 7. 4. v 18:00/
USA, 2019 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 110 Kč •
104 minut
 ŽENY V BĚHU /Od čtvrtka 4. 4. do neděle 7. 4. ve 20:00/
ČR, 2019 | hrají Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová
přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 93 minut
 JEDEN SVĚT 2019 /Od pondělí 8. 4. do čtvrtka 11. 4. /
21. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech.
Identita, jistota, bezpečí. Dokumentární festival Jeden svět hledá,
co nás spojuje.
Více na https://www.tka.cz/kino/jeden-svet a na plakátech festivalu.
 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
/Od pátku 12. 4. do neděle 14. 4. v 18:00/
ČR, 2019 | hlasy T. Bebarová, J. Maxián, B. Tůma, J. Ployhar ml.
přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 72 minut
 HELLBOY /Od pátku 12. 4. do neděle 14. 4. ve 20:00/
USA, 2019 | český dabing • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 130 Kč • 121 minut
 SHAZAM! /Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. v 17:30/
USA, 2019 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč
 MY /Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. ve 20:00/
USA, 2019 | film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 120 Kč • 121 minut
 FILMOVÝ KLUB – VŠICHNI TO VĚDÍ /Ve čtvrtek 18. 4. v 18:00/
Španělsko, Francie, 2018 | film s titulky • nevhodné pro děti
do 12 let • vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč • 132 minut
 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
/Od pátku 19. 4. do neděle 21. 4. v 17:30/
ČR, 2019 | režie D. Přibáň | přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč
 TERORISTKA /Od pátku 19. 4. do neděle 21. 4. ve 20:00/
ČR, 2019 | hrají I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová
| režie R. Bajgar | nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč
 KINO PRO DĚTI – O MAŠINCE /V neděli 21. 4. v 16:00/
O zvířátkách pana Krbce, Bob a Bobek, Divoké sny maxipsa Fíka,
Jája a Pája, Štaflík a Špagetka, Pohádky o mašinkách,
Pět draků vodáků, Bubla Fráček • vstupné 20 Kč
 HLEDÁ SE YETI /V pondělí 22. 4. a ve středu 24. 4. v 18:00/
USA, 2019 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč
 ARCTIC: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
/V pondělí 22. 4. a ve středu 24. 4. ve 20:00/
Island, 2018 | film s titulky • od 12 let • vstupné 100 Kč
 AVENGERS: ENDGAME
/Ve čtvrtek 25. 4., v sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4. v 17:00/
USA, 2019 | český dabing • od 12 let • vstupné 130 Kč
 SKLENĚNÝ POKOJ
/Ve čtvrtek 25. 4., v sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4. ve 20:00/
ČR, Slovensko, 2019 | hrají H. Alström, K. Roden, C. van Houten
| režie J. Ševčík | český dabing • od 12 let • vstupné 110 Kč
 ZRANĚNÁ SRDCE /Od pondělí 29. 4. do středy 1. 5. v 18:00/
Velká Británie, USA, 2019 | film s titulky • od 12 let • vstupné 110 Kč
 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK /Od pondělí 29. 4. do středy 1. 5. ve 20:00/
USA, 2019 | film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let
• vstupné 120 Kč • 100 minut

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKY

duben 2019 / 29 /

/ 30 / duben 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKA DO DIVADLA

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
UVÁDÍ KOMORNÍ HRU PRO JEDNU HEREČKU A JEDNOHO HERCE
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Eva Novotná / Jitka Ježková a Milan Kňažko
Dramaturgie: Jan Krupa, scénografie: Jaroslav Milfajt, kostýmy: Hana Halberstadt

ČTVRTEK 23. KVĚTNA 2019 V 19 HODIN
KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA
Předprodej probíhá v Knihovně Horní Bečva. Cena vstupného: 480,- Kč.
Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny!!!

duben 2019 / 31 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Kalendář akcí obce Horní Bečva
BŘEZEN - ČERVENEC 2019
16. 3. /

16. 3. /

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

26. 4. /

TAJEMSTVÍ KRÁSY

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO
vás srdečně zvou na loutkové představení.
Vhodné pro děti od tří do osmi let. Vstupné dobrovolné.

Divadlo CHAOS z Valašské Bystřice.

SOBOTA / 17:30 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

3. 5. /

30. 3. /

MACURŮV MEMORIÁL 2019

23. 5. /

DOKTOR V NESNÁZÍCH, Laurent Ruquier

HORSKÁ DRÁHA, Eric Assous
Původně lednové představení přeložené na tento termín.
Divadlo Bolka Polívky uvede komorní hru pro jednu
herečku a jednoho herce.
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková.
Režie: Petr Halberstadt, překlad: Alexander Jerie.
Předprodej vstupenek v místní knihovně, cena: 480,- Kč.

25. 5. /

SDH Horní Bečva vás srdečně zve na tradiční kácení máje.
Divadelní scénka folklorního souboru Zákopčan,
živá hudba, občerstvení.

29. a 30. 6. /

Tradiční sousedské posezení s bohatým kulturním
programem pro děti i dospělé.

1. KOŠT SLIVOVICE

HORNOBEČVANSKÁ POUŤ

5. 7.

PÁTEK / CENTRUM OBCE

PÁTEK / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

25. ROČNÍK SOUTĚŽE
O PUTOVNÍ POHÁR CYRILA A METODĚJE

BEČVANSKÝ SKŘIVAN
Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva
vás zve na 17. ročník pěvecké soutěže žáků 2. stupně.

9. - 12. 4. /

Soutěž v požárním útoku.

13. 7.

SOBOTA / 15:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

MÍSTNÍ KNIHOVNA

HAFEROBRANÍ
Legendární ochutnávání produktů z hafer spojené
s kulturním programem.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Klub důchodců Horní Bečva a Diakonie Broumov
pořádají sbírku použitého ošacení.

13. 4. /

SOBOTA / 09:00 /

BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ
Spolek Ohlá Klika s vedením obcí Horní, Prostřední a Dolní Bečvy pořádá při příležitosti Dne Země společný bečvanský úklid.

SOBOTA / NEDĚLE / CENTRUM OBCE

PŘEDPOUŤOVÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

SOBOTA / 15:00 / SOKOLOVNA

První ročník koštu slivovice na Horní Bečvě spojený
s degustací, občerstvením a dobrou zábavou.

SOBOTA / 17:00 / CENTRUM OBCE

KÁCENÍ MÁJE

SOBOTA / 8:30 / HALA ZŠ

BADMINTONOVÝ TURNAJ

5. 4.

ČTVRTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

Agentura Familie uvede situační komedii o průměrném
plastickém chirurgovi, který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Osoby a obsazení:
Karel Zima, Ivana Korolová / Anna Stropnická, Kateřina
Seidlová, Dana Morávková / Miluše Bittnerová, Zuzana
Mixová / Magda Weigertová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková
Předprodej vstupenek v Místní Knihovně Horní Bečva
od středy 20. února 2019, cena: 420,- Kč.

Badmintonový turnaj jednotlivců a dvojic.
Pořádá spolek Ohlá klika. www.ohlaklika.com

30. 3. /

Z dů
trukce
rekons
u.
o dom
íh
kulturn

V pátek 3. května 2019 proběhne již tradiční
běžecký závod na počest hrdinského činu
Jaroslava Macury.

Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obrazem a zvukem přenesou
do různých koutů světa - Maroko, Norsko, západ Kanady.

PÁTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

O !!!
ZRUvoŠdEu Nčástečné

PÁTEK

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU

22. 3. /

PÁTEK / 17:00 /

20. 7. /

SOBOTA / 14:00 / KOTLOVÁ

SETKÁNÍ NA KOTLOVÉ
Setkání tří obcí na pomezí jejich hranic
v krásném údolí Kotlové. Nachystáno bude občerstvení,
program pro děti i tradiční pasekářské soutěže.

Změna programu vyhrazena.

/ 32 / duben 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
Amálka Bártková, 4 roky

Obrázky nakreslené dětmi
k valašské pohádce

Terezka Ryšicová, 7 let

Hanka Hrušková, 8 let

Tomášek Both, 6 let

Vendulka Bernátová, 9 let

Hornobečvanský zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, PSČ: 756 57, IČO 00303771.
Registrační číslo MK ČR E 23260. Vychází 1x měsíčně. Písemné příspěvky zasílejte na e-mail: zpravodajhb@seznam.cz nebo knihovna.becva@seznam.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 22. dubna. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín. Dubnové číslo vyšlo 31. března 2019.

