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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Irena JUŘÍKOVÁ Božena KŘENKOVÁ

Františka MALINOVÁ Zdenka VAŠKOVÁ

Marie MACEČKOVÁ Josef RŮČKA

Josef BÁRTEK

Vlasta ONDRUCHOVÁ

Milada BOLFOVÁ

Věroslava SEDLÁČKOVÁ

Anna MALINOVÁ

Josef BAMBUŠEK

Vlasta FÁRKOVÁ

Všem srpnovým oslavencům i manželským párům 
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Vzpomínky

Umlklo stromů šumění 

a vánek sotva dýše,

utichlo srdce znavené,

tak tichounce, tak tiše …

Dne 31. července 2019 uplynulo 

dvacet pět let od  úmrtí

pana Bedřicha SOLANSKÉHO

S láskou a úctou vzpomíná 

bratr Jaroslav s rodinou.

Kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nezapomene. 

Dne 8. srpna 2019 by oslavila sedmdesáté deváté narozeniny

paní Františka ONDRUCHOVÁ 

a dne 10. srpna 2019 by oslavil osmdesáté čtvrté narozeniny 

pan Cyril ONDRUCH 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Čas plyne a nevráti, co vzal,

jen vzpomínky v srdcích zůstávají dál…

Dne 6. srpna 2019 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

naší drahé manželky, maminky, 

babičky a prababičky

paní Veroniky ONDRUCHOVÉ

S láskou vzpomínají 

manžel Bedřich a synové s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten nezemřel a žije v našich srdcích 

a vzpomínkách dál.

Dne 15. srpna 2019

vzpomeneme dvacáté třetí výročí, 

kdy od nás navždy odešel

pan Cyril ZÁVORKA

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, synové Břetislav, 

Zdeněk a Ivan s rodinami.

V měsíci srpnu 2019 oslaví jubilejní sňatek: 

25 let manželství - stříbrnou svatbu:

René a Petra MIRANOVI

55 let manželství - smaragdovou svatbu 

oslaví dva manželské páry:

Milan a Marta VOJKŮVKOVI

Josef a Anna BÁRTKOVI

ZLATÁ SVATBA 

Manželský slib po padesáti letech společného života 

obnovili v červenci 2019 

manželé Stanislav a Zdenka ONDRUCHOVI, 

kteří si dne 19. července 1969 řekli své ANO 

a slaví tak zlatou svatbu.

Manželskému páru blahopřál starosta obce pan Rudolf Bernát 

a matrikářka paní Jana Poláchová, 

kdy jubilejní sňatek manželé Ondruchovi stvrdili 

svým podpisem v pamětní knize obce Horní Bečva.

Zlatému manželskému páru děkujeme za vřelé přijetí 

a pohostinnost. Přejeme jim hlavně pevné zdraví, 

spokojenost, rodinnou pohodu a ještě hodně společně 

prožitých let v kruhu svých blízkých.
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Vzpomínky

Odešla jediná na světě, 

na ni nám zůstala nejhezčí vzpomínka,

to byla naše milá maminka.

Dne 21. srpna 2019 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky

paní Františky BÁRTKOVÉ

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Nezemřel jsem, neboť vím, 

že budu stále žít v srdcích těch, 

kteří mě milovali.

Dne 31. srpna 2019 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí 

pana Josefa DRÁBKA 

Vzpomínají manželka, syn Jiří s manželkou 

a dcera Marcela s manželem a vnoučata.

Čt 1. 8.  7:30  za zemřelé Rudolfa a Jarmilu Jurečkovy 

a jejich syna Josefa

Pá 2. 8. 7:30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, syny Josefa a Jaroslava, 

zetě a duše v očistci

So 3. 8.  7:30  za zemřelé Jiřího Mikudu, Metoděje Červeného 

 a Anastázii Mikudovou

Ne 4. 8. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za Pavla Baroše, rodiče z obou stran, 

živou a zemřelou rodinu 

Po 5. 8.  7:30  za zemřelé Anežku a Jana Plucnarovy, rodiče, 

syna Jana, vnučku Evu a dvě snachy

Út 6. 8.  7:30 za zemřelé rodiče a dva syny

St 7.  8.  7:30 za zemřelé sourozence

Čt  8. 8.  7:30  za zemřelého Juliuse Solanského, 

rodiče z obou stran, Rudolfa Fárka 

a celou zemřelou rodinu

Pá  9. 8.  7:30  na jistý úmysl

So 10. 8.  7:30  za zemřelé Marii a Ondřeje Kretkovy 

a rodiče z obou stran

Ne  11. 8.   8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy, 

jejich rodiče, sourozence a zetě

Po 12. 8.  7:30 na úmysl dárce

Út 13. 8.  7:30 na dobrý úmysl

St 14. 8.  7:30  za zemřelé Anežku a Josefa Matušíkovy, 

rodiče z obou stran a celou rodinu

Čt 15. 8.  7:30  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, 

dcery Alžbětu a Anastázii, syna Oldřicha, 

snachu Františku a tři vnuky

Pá 16. 8.  7:30  za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy, 

zetě Antonína, živou a zemřelou rodinu

So 17. 8.  7:30  za zemřelé Františku Bartkovou, manžela, 

rodiče z obou stran a čtyři vnuky

Ne 18. 8.  8:00 za živé a zemřelé farníky

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA SRPEN 2019

Poděkování
Děkuji Klubu důchodců Horní Bečva 

za zahrání písničky na přání 

na stanici Český rozhlas Ostrava 

k mým osmdesátým narozeninám.  

S radostí jsem si poslechla píseň 

v podání dechové kapely „Horňané”.

Jindřiška Vetyšková

  10:00  za zemřelého Bohuslava Mazáče, 

rodiče z obou stran, zemřelou rodinu 

a duše v očistci

Po 19. 8.  7:30  za zemřelé Anežku a Jindřicha Kantorovy, děti, 

zetě Bedřicha Chovance a rodiče z obou stran

Út 20. 8.  7:30 za zemřelou rodinu

St 21. 8.  7:30  za zemřelé rodiče Jana a Annu Janíčkovy, 

syna Michala a celou rodinu Janíčkovu 

a Martinákovu

Čt 22. 8.  7:30  za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, tři syny, 

dceru, tři zetě, snachu a duše v očistci

Pá 23. 8.  7:30  za zemřelé rodiče Jindřišku a Pavla Vašutovy, 

syna a dvě dcery

So 24. 8.  7:30 za zemřelou Jitku Chovancovou

Ne 25. 8.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelou Annu Hoferkovou, manžela Oldřicha, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Po 26. 8.  7:30 za všechny věrné zemřelé

Út 27. 8.  7:30  za zemřelého Pátera Františka Hučína a jeho rodiče

St 28. 8.  7:30 na jistý úmysl

Čt 29. 8.  7:30 za zemřelou rodinu

Pá 30. 8.  7:30  za zemřelé Rozálii Martinákovou, 

Ondřeje Martináka, Boženu Martinákovou 

a Františka Čaníka

So 31. 8.  7:30  za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy, 

jejich rodiče a děti



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 4 / srpen 2019

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

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

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!

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Svoz tříděného odpadu: 

pátek 30. srpna 2019

Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je mož-

né v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad. Do sběrného dvora 

je taky možno odevzdat nebezpečné odpady a zbylé léky. 

Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpa-

dy 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, 

KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY V PYTLÍCH URČENÝCH 

PRO PŘÍSLUŠNOU KOMODITU ODPADU.

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.

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, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejne-

rů umístněných na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u  kři-

PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících

„PASTELKOVNÉ“ pro prvňáky
V  souladu s  usneseními zastupitelstva obce a  rady 

obce poskytne obec Horní Bečva finanční podporu ro-

dičům žáků nastupujících do 1. třídy. Maximální výše 

pastelkovného byla stanovena na 1000 Kč pro jedno 

dítě zahajující školní docházku v r. 2019. Pastelkovné se 

bude vyplácet rodičům (rodiči) prvňáka navštěvujícího 

ZŠ T. G. Masaryka v  Horní Bečvě, maximálně do výše 

1000,-. Příslušná částka bude vyplacena po předložení 

dokladu (účtenky, faktury) za nákup školních potřeb ne-

zbytných pro začátek školní docházky. V případě před-

ložení dokladů převyšujících 1000 Kč, bude proplacena 

částka v maximální výši tj. 1000 Kč.

Pastelkovné bude propláceno 

na podatelně (pokladně) Obecního úřadu 

v úřední dny, nejpozději však 

do 21. 9. 2019.

PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
– splatnost do 30. září 2019

Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních 

chat a objektů sloužících k  individuální rekreaci, kteří ještě 

nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smy-

slu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a OZV Obce Hor-

ní Bečva č. 05/2015 dle stanovené splatnosti do 30. 9. 2019, 

aby uhradili tento poplatek následujícím způsobem:

· 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

V průběhu srpna 2019 bude zveřejněna veřejná vyhláška 

se sdělením poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený míst-

ní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti za rok 

2018, o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 

k nahlédnutí. 

Tito dlužníci budou mít ještě možnost uhradit poplatek 

bez navýšení. V případě neuhrazených poplatků bude pohle-

dávka předána našemu smluvnímu subjektu na vymáhání 

pohledávek (exekutor).
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žovatky – 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 láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové ná-

doby 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. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy 

nutno odložit do kontejneru na 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.

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

     MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KÁJA, SUPER FRÁJA

Týden bez televize

Debra L. Green

Tak si to představte: Náš pan učitel se zbláznil! 

Chce po nás, abychom celý týden vůbec ale vů-

bec, to znamená, že ani jednou, nezapnuli televi-

zi! No chápete to? Jak po mně může někdo vážně 

chtít, abych celý týden vydržel bez mých oblíbe-

ných pořadů a bez videoher? Nejhorší na tom je, 

že se na nás domluvil i se všemi rodiči, takže nám 

nezbývá než se ten děsivě hrozný a hrozně děsivý týden zabavit jinak. 

Jsem zvědav, kolik děcek z naší třídy tohle přežije!

ZTRACENÝ PRINC MARGARÍN

Marrk Twain, Philip Stead

Jednou večer, bylo to ve vzdálených 80. letech 

19. století, se zrodil pohádkový příběh, který 

na své objevení čekal více než celé století. Tehdy, 

v jednom pařížském hotelu, si Mark Twain poví-

dal se svými dcerami, když ho vyzvaly k vyprávě-

ní pohádky. A tak dnes již světoznámý autor sáhl 

po jednom z obrázkových magazínů, které měl 

po ruce, a nechal se inspirovat k příběhu o chu-

dém a odvážném chlapci Johnnym, který rozumí řeči zvířat a nebojí se 

postavit samotnému králi. Příběh však zůstal nedopsán a ukrytý v archi-

vu přečkal desítky let – až donedávna, kdy rukopis objevil Philip Stead 

a tvůrčím způsobem a s respektem k jeho autorovi příběh dovyprávěl 

do pohádkového konce. Knihu doprovázejí nádherné ilustrace oceňova-

né výtvarnice Erin Steadové a knižní vydání znovuobjeveného rukopisu 

je v Twainově vlasti považováno za literární událost roku. Kniha je určena 

dětem od 5 let.

VÍŠ, JAK VĚCI FUNGUJÍ?

Clément Lebeaume, Joël Lebeaume

Pro začínající vědce a všechny zvídavé čtená-

ře od devíti let tato kniha popisuje a vyobrazuje 

250 předmětů, přístrojů a strojů, které používá-

me v domácnosti, k dopravě a ve volném čase 

nebo je vídáme ve svém okolí: počítač, mikro-

vlnnou troubu, mobilní telefon, platební kartu, 

prodejní automat, jeřáb, eskalátor, hasičský vůz, 

GPS, vrtulník, kosmickou raketu… a mnoho 

a mnoho dalších!

BELETRIE
TRIK, Emanuel Bergmann

Okolnosti svedou dohromady osmaosmdesá-

tiletého iluzionistu, který už ztratil veškeré iluze, 

s jedenáctiletým chlapcem, jenž stále ještě věří 

v kouzla a zázraky.

Příběh židovského chlapce z Prahy, jemuž le-

žel Berlín u nohou, který si tykal s Hitlerem, přežil 

Osvětim a podzim života tráví v Kalifornii, a ži-

dovského chlapce z Los Angeles, jemuž se rozvá-

dějí rodiče a hroutí svět.

VŠICHNI JSME UTKÁNI Z HVĚZD

Rowan Coleman

Odejít z tohoto světa je snazší, když vás netrá-

pí nedokonané a nevyřčené…

Stella Careyová je provdaná za válečného ve-

terána Vincenta, který po návratu z bojů tráví 

večery ve společnosti traumatických vzpomínek, 

úplně uzamčen před vnějším světem. Aby unikla 

před neútěšnou realitou domova, bere si Stella 

stále více nočních směn v hospicu.

Rozmluvy s pacienty jí přinášejí zvláštní klid. 

Seznamuje se s jejich osudy; vnímá, jak odlišně lidé přijímají blízkost 

smrti. A především stále silněji chápe, jak je pro umírajícího člověka dů-

ležité urovnat a uzavřít vztahy s blízkými. A právě tehdy začne Stella psát 

dopisy, jejichž prostřednictvím se její pacienti loučí se svými milovaný-

mi. Některé jsou plné humoru či lásky, jiné obsahují souhrn praktických 

rad, z dalších čiší litost…

Všechny dopisy Stella odešle, až jejich faktický pisatel zemře. Tento 

slib dodržuje až do jedné noci; tehdy sepíše dopis, který je pro pacien-

ta poslední šancí na odčinění dávné viny - pokud ovšem bude doručen 

včas…

ZÁBLESK SVĚTLA, Garth Stein

Léto roku 1990. Jones Riddell nedávno zbank-

rotoval a po neshodách s manželkou se rozhodli 

pro dočasné odloučení. Teď přivádí svého syna 

Trevora do Riddell House, monumentálního ro-

dinného sídlo vypínajícího se nad rozlehlém po-

zemku nad Pugetovým zálivem u Seattlu, jehož 

výstavbě kdysi padl za oběť čarokrásný les. Jones 

sem přichází s jediným cílem – přesvědčit svého 

otce, trpícího Alzheimerovou chorobou, aby síd-

lo prodal.

Záhadný a trochu i strašidelný dům je plný tajemství, a tak Trevor při 

zkoumání tajných schodišť a podzemních katakomb narazí na ducha, 

který má s domem své plány – přírodě vrátit to, oč byla obrána. Chlap-

ci však nikdo krom jeho dědečka nevěří. Jeho odvaha postavit se tváří 

v tvář temné minulosti svých ziskuchtivých předků se však ukáže být je-

dinou možností, jak celou rodinu zachránit…

PSÍ POSLÁNÍ, William Bruce Cameron

Všichni psi jednou přijdou do nebe… 

Ale nejprve musí splnit své poslání. Autor ro-

mánu Psí poslání, který si zamilovali čtenáři po 

celém světě, Bruce W. Cameron je přesvědčený, 

že jeden pes se může narodit několikrát za se-

bou, aby se mohl zdokonalovat v rozličných do-

vednostech…

PORODNÍ BÁBA

OD ŘEKY HOPE

Patricia Harman

Výjimečný prozaický debut vtáhne čtenáře 

do 30. let 20. století, kde se v drsných apalač-

ských horách denně odehrávají nesmírné křiv-

dy i zázraky života. Patience Murphyová, mladá 

samotářská žena, jejíž minulost obestírá tajem-

ství, je nejtalentovanější porodní bába na míle 

daleko. Přirozeně ji to táhne tam, kde je chudo-

ba největší a kde si černošští usedlíci nemohou 

NOVÉ KNIHY
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dovolit drahého doktora. Patience si pomalu buduje reputaci a přivádí 

na svět děti, které by – spolu se svými matkami – jinak nepřežily. Její 

schopnosti propůjčované těm nejubožejším jsou však lidem v uzavřené 

a předsudky zamořené komunitě trnem v oku. Když si za pomocnici vy-

bere černošku, přitáhne k sobě další vlnu zášti, ale také mnohá nečekaná 

spojenectví.

KDYŽ JSEM TĚ ZTRATILA, Kelly Rimmerová

Když se Leo a Molly vezmou, jsou bez sebe štěs-

tím a zamilovaností. Léta manželství uplývají. Leo 

je válečný dopisovatel a při jedné misi se přihodí 

nečekaná tragédie; je vážně zraněn a ztratí paměť. 

Molly se o něj oddaně stará, pomáhá mu vzpome-

nout si na jejich lásku a brzy se do sebe začnou 

znovu zamilovávat. Jenže Molly něco tají. Jak se 

s manželem nanovo sbližují, bojí se, aby se mu 

paměť nevrátila úplně. Vzpomněl by si totiž, že 

s jejich manželstvím to už před zraněním bylo nahnuté. Co když ho Molly 

bude muset ztratit i podruhé?

KAŽDÝ ŽÁK MÁ DUŠI, Maeve Binchy

Psychologický román, jehož jednotlivé epizo-

dy jsou spojeny postavou učitelky v kurzu italšti-

ny pro dospělé.

Hrdinka se vrátila do Dublinu po dlouhole-

tém pobytu v Itálii, kam kdysi odešla za životní 

láskou. Nechá se přemluvit a přijme místo uči-

telky v kurzu, kam docházejí většinou prostí lidé, 

kteří se z nějakého důvodu chtějí naučit italsky. 

Někdo doufá v lepší místo, někdo chce ukrátit 

čas, někdo se chce do Itálie jen podívat. Učitelka 

si všechny své žáky získá, postupně poznává jejich život, radosti i trá-

pení, slabosti i dobré vlastnosti. Dovede jim dát naději do budoucnosti 

a pomáhá jim najít smysl života.

RAŠELINIŠTĚ, Susanne Jansson

Napínavý příběh o smrti a tajemství ukrytém 

v mokřadech. Rašeliniště je opuštěná krajina 

s přikrčenými borovicemi, lukami zahalenými 

v mlze a nepevnou propadající se půdou. Kdysi 

dávno tu pochovávaly oběti bohům a říká se, že 

tady lidé beze stopy mizejí ještě dnes. Právě sem 

přijíždí bioložka Nathalie, aby dokončila pokusy 

pro svou doktorskou práci o zeminách. Brzy se 

ale ukáže, že její skutečný cíl je mnohem osob-

nější. Když se v rašeliništi objeví mrtvé tělo, znamená to děsivý důvod 

k pátrání v minulosti - jak pro policii, tak pro Nathalii samotnou. Spolu 

s fotografkou Mayou Lindeovou pronikají vrstvami vzpomínek i rašelin-

ných půd až k šokujícím odhalením dávno ukrytých pravd.

NEŽ PŘIJDOU DEŠTĚ, Alexandra Fuller

Memoáry Alexandry Fullerové jsou víc než jen 

příběhem o rozpadajícím se manželství. Autorka 

vypráví, jak v dětství žila na farmě v bývalé Rho-

desii a jako mladá žena se cítila být spíš Afričan-

kou, ač jí v žilách koluje britská krev. Předkládá 

bystré úvahy a originální postřehy skvělé pozo-

rovatelky zažívající kulturní šok poté, co se z Afri-

ky přestěhovala do Ameriky. A v neposlední řadě 

opěvuje krásu, divokost a bezprostřednost milo-

vané africké vlasti. Text se valí jako rozvodněná Zambezi – nechte se i vy 

strhnout proudem poutavého vyprávění!

NAUČNÁ LITERATURA
V LEDOVÉM ZAJETÍ, Jerri Nielsen

Neuvěřitelný příběh ženy lékařky, která si na Již-

ním pólu zjistila rakovinu a sama si ji tam několik 

měsíců léčila za dlouhé polární noci, než byla za-

chráněna.

JAK JDE KROJ, TAK SE STROJ

Lenka Drápalová – Jana Tichá

Podrobný katalog lidového kroje 

na Valašsku. Katalog expozice o tra-

dičním odívání na Valašsku, kterou 

si můžete prohlédnout ve skanzenu

v Rožnově pod Radhoštěm. Bezpočet 

různorodých krojů ze všech koutů Va-

lašska si prohlédnete v prvním patře 

Sušáku / pokladny.

KNIHOVNA

Další nové knihy najdete na webu knihovny: 

www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/

Hry na dovolenou
V knihovně je možno přes prázdniny zapůjčit i deskové hry. 

Jediným rozdílným pravidlem od klasického knihovnického řádu je, 

že tyto hry půjčujeme pouze dospělým osobám, 

anebo dětem v doprovodu dospělých osob.

 

Seznam her, které jsou v knihovně k dispozici:

Dobble – hra na postřeh pro 2-8 hráčů od 6 let

Dominion – strategická pro 2-4 hráče od 8 let, Albi

Ubongo – honba za diamanty, pro 2-4 hráče od 8 let, Albi

Osadníci z Katanu – strategická pro 3-4 hráče od 10 let, Albi

Párty Alias Velká sázka – pro 4-20 hráčů od 11 let, Albi

Aktivity – pro 3-16 hráčů od 12 let, Piatnik

BrainBox - Svět v kostce – od 8 let

Bang, Osadníci z Katanu – karetní hry

Reptiles – hra na postřeh a myšlení pro 2 a více hráčů od 3 let

Bílé historky – 50 strašidelných hádanek, pro 2 hráče od 8 let

50 nebeských objektů – kvízová pro jednoho kráče od 7 let

Qwirkle – logická pro 2-4 hráče od 6 let, Schmidt

Fauna – vzdělávací pro 2 – 6 hráčů od 10 let

Hry, knihy i časopisy lze vyhledávat přes on-line katalog: 
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/katalog/
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Zřizovatel Sachovy studánky na Horní Bečvě 

zůstane už navždy neznámým?
radou a převzal správu oddělení mosty. V  r. 1941 byl penzionován 

jako vrchní technický rada v. v. V poválečných letech žil v Holešově 

zhruba do r. 1952, kdy další stopy po něm mizí. Současný MěÚ Hole-

šov a ani okresní archiv Kroměříž o něm v evidenci obyvatel města 

žádný údaj nenalezl.

Ing.  Jaroslav Sach byl svobodný a  během svého zaměstnání 

v Brně měl bydliště na adrese na E. Voraické 8/10, Brno – Žabovřesky, 

kde současně bydlel jeho bratr Ing. Vladimír Sach. I jemu náleží věno-

vat pozornost, poněvadž jedna z neurčitých a nepodložených verzí 

o osobě zřizovatele Sachovy studánky uvádí jeho údajnou spojitost 

s žurnalistickou profesí.

Ing. Vladimír Sach (* 9. 8. 1890 †?)
Po absolvování holešovské reálky rovněž vystudoval v  letech 

1908–1914 brněnskou techniku, odbor stavebního inženýrství. 

Na technice v  r.  1924 získal i  doktorský titul. V  Brně působil jako 

novinář, technický publicista a spisovatel. Byl znalcem života a díla 

vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše a  podle dobového popisu 

dokonce vypracoval plánek, podle kterého byla zkonstruována repli-

ka Divišova bleskosvodu. Zastával funkci ředitele závodu brněnské 

Zbrojovky v Petřvaldě a za okupace se zapojil do odbojové organiza-

ce Obrana národa. Prostřednictvím redaktorských známostí se však 

postupně stal informátorem brněnského gestapa. Po válce byl hned 

v  květnu 1945 usnesením profesorského sboru brněnské techniky 

zbaven doktorské hodnosti a rozhodnutím rozsudku mimořádného 

lidového soudu v Brně z 30. 4. 1947 pak odsouzen k trestu těžkého 

žaláře na doživotí.

O  tom, kdo tedy byl skutečným zřizovatelem Sachovy studánky, 

i přes zajímavé dobové souvislosti a náznaky úplnou jistotu nemá-

me. Nezbývá, než doufat, že časem se potvrzující informace odně-

kud vynoří a  pravá totožnost člověka, podle něhož studánka nese 

jméno, bude konečně odhalena.

Nejoblíbenější hornobečvanská Sachova studánka vznikla 

před 90 lety na jižním úpatí Šorštýna u pramenného vývěru předtím 

už odedávna docela prostě pojmenovaného Chladná voda. Původ-

ní studánka postavená jako kamenná mohyla, z níž trubkou prýštila 

voda, a v její blízkosti se nacházely lavičky, nezůstala neměnná. Dnes 

už můžeme říci, že její osud spoluurčovala v  blízkosti procházející 

důležitá historická komunikace, která zároveň snadno zpřístupňova-

la a dodnes nabízí její vzácný zdroj vody. Studánka byla vybudována 

v  r.  1929 patrně po dokončení stavby okresní silnice II. třídy, která 

v úseku nad paseckou školou pod Šorštýnem začala v r. 1927. Další 

významný zásah do úbočí Šorštýna si vyžádala rekonstrukce státní 

silnice I. třídy č. 35 (tehdy č. 18) v letech 1978–1981, při níž byla i Sa-

chova studánka zcela nově upravena. Musela být přesunuta o  ně-

kolik metrů hlouběji do svahu a  získala vzhled postavené opěrné 

kamenné zdi s pramenem vyvedeným rourou, nad níž byla z původ-

ní studánky vsazena kamenná pamětní deska s  nápisem Sachova 

studánka 1929. V této nejznámější podobě sloužila až do letošního 

roku. Především kvůli bezpečnosti na velmi frekventované silnici 

s nepřehledným úsekem zatáčky nad studánkou byly v květnu 2019 

nákladem obce dokončeny práce s převedením vyústění pramene 

studánky na asi 45 metrů vzdálené bezpečné a klidnější místo u par-

koviště pod přístřešek nově zbudovaného příjemného odpočívadla.

Obě aktuální příležitosti, 90. výročí zbudování studánky a  letoš-

ní přesun jejího pramene, právem vyvolávají otázku, kdo byl jejím 

původcem. O osobě zřizovatele původní studánky se však konkrétní 

a  spolehlivé informace přímo na Horní Bečvě nedochovaly. Pouze 

na základě ústního podání existují jen velice neurčité a navíc i vzá-

jemně rozporuplné údaje.

Ing. Jaroslav Sach (* 26. 4. 1883 † někdy po r. 1952).
Můžeme ale vycházet ze skutečnosti, že počet výskytů příjme-

ní Sach na našem území je velice nízký až mizivý. Přitom v  letech 

1922–1933 byl správcem oddělení zemského stavebního úřadu 

v Novém Jičíně, pod jehož působnost spadal i tehdejší okres Valaš-

ské Meziříčí, Ing.  Jaroslav Sach. V  tomto úřadě byl od r.  1925 jme-

nován zemským vrchním stavebním radou a  po správní reformě 

v  r.  1928 zemským vrchním technickým radou. Z  titulu své funkce 

na Horní Bečvu často zajížděl, patrně nejen při stavbách silnice. Jeho 

přítomnost na Horní Bečvě v té době je především přímo doložena 

kolaudačními protokoly k nově postaveným nebo rekonstruovaným 

provozovnám známých živnostníků v centru obce u kostela. Mohl to 

být právě on, kdo se pod Šorštýnem o úpravu pramene na studán-

ku zasloužil. Nahlédneme -li do jeho byť jen profesního životopisu, 

nemusel mu být tento prostý a přitom velkorysý počin cizí. Narodil 

se v  Prostějově v  rodině Leopolda Sacha, profesora tamní zemské 

vyšší reálné školy. Na prostějovské reálce v  r.  1900 maturoval, za-

tímco jeho otec se v r. 1899 stal prvním ředitelem nově ustanovené 

zemské vyšší reálné školy v Holešově. V letech 1900–1905 vystudoval 

c. k. českou vysokou školu technickou v Brně. Svou profesní kariéru 

nastoupil u zemědělsko -technického úřadu při Zemském stavebním 

úřadě v  Brně. Sloužil u  vodního oddělení a  podílel se na regulaci 

řek Blaty a Oskavy na Olomoucku. Během působení v Novém Jičíně 

mu v  r.  1931 obec Rusava na Holešovsku udělila čestné občanství 

za výpomoc při budování místní komunikace všemi prostředky. 

Z  důvodu služebního stáří v  r.  1933 požádal o  přeložení z  Nového 

Jičína do Brna přímo k zemskému úřadu na oddělení hydrologie, kde 

byl prezidentem republiky v r. 1936 jmenován vrchním technickým 

Vlastnoruční podpis zemského vrchního technického rady Ing. Sacha 

(v podpisech jméno vždy podtrhoval samostatnou čárou) na poslední stránce 

protokolu z kolaudace řeznické dílny, udírny, porážky a výseku masa Františka 

Macečka při hostinci čp. 55 ze dne 7. 7. 1931. Spolupodepsali žadatel o kolaudaci 

Fr. Maceček, jeho soused a majitel blízkého kamenolomu Jan Vaníček a starosta 

obce Karel Malina.

 Karel J. Malina
Vaše případné poznámky, dodatky a odkazy k Sachově studánce 

budou vítány a je možné je předat nebo zaslat do knihovny na Horní 

Bečvě.

Prameny: Ústní informace Josef Blinka, bývalý starosta Horní Bečvy.

Internetová encyklopedie dějin Brna:

https://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=osobnosti

Okresní archiv Vsetín, ONV Val. Meziříčí, i. č. 558, kart. 253, řeznictví 

Fr. Macečka. Moravský zemský archiv Brno, G 212, osobní a penzijní 

spisy, sig. 10503, karton 561, Ing. Jaroslav Sach.
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UDÁLO SE

V  pátek před akcí vládla Horní Bečvě bouřka, a  pěkně vydatná. 

Organizátoři, kteří už celý týden sledovali oblohu a škaredě se dívali 

na každý šedý mrak, si ale tentokrát ani na minutku nepřipouštěli, 

že by v sobotu pršelo. A taky že ne.

Od časného rána se údolím Kotlové ozývalo pasekářské „Hhhhhhh“, 

jak se mezi sebou Pasekáři s radostí zdravili. Šrumec byl v chalupě, 

tam se žehlily kroje, krájely klobásky i chystaly poslední věci do všech 

stánků a výčepních míst. Rušno bylo i v pajtě, kde se vybalovaly zá-

kusky, naráželo první pivo i  zásobila lednička. Dopoledne uběhlo 

jako voda a první zvědavci přicházeli jak od Soláně, tak z Horní Beč-

vy, Prostřední Bečvy nebo z Velkých Karlovic. Hutišťané vzali svůj pří-

chod opět zodpovědně a přivezli s sebou na vozíku dvě bečky piva. 

A mohlo se začít.

Ve dvě hodiny začaly zpívat Makovjanky, během toho starostové 

všech obcí i hlavní Pasekář Jára Fejfar donominovali poslední své zá-

stupce do všech čtyř soutěží. Úvodní slova všech starostů započala 

a i trochu vyhecovala soutěže. Horní Bečva měla z loňska v držení pu-

tovní trofej - kyjaňu, kterou opatrovala celý rok a dávala tím najevo, 

že loňským hrám vévodila. Obhájí titul i letos?

První soutěží bylo stejně jako vloni řezání dřeva. Horní Bečva na-

sadila osvědčené závodníky a půlminutovým časem se brzy dostala 

do vedení. Ovšem Velké Karlovice se nedaly a s časem 26:09 hravě 

nechaly všechny ostatní týmy za sebou. Poslední v  této disciplíně 

skončili Pasekáři s časem těsně pod minutu a vůbec to pro ně nevy-

padalo dobře.

Druhou soutěží byla Jízda na trakaři. Nominované dvojice si 

od hlavního spíkra Lukáše Španihela vyslechly pravidla a mohlo se 

začít. Žena vždy začínala a vezla muže na tragači k metě, kde si role 

vyměnili. Soutěžilo se na čas a s časem 26:09 se z vítězství mohli ten-

tokrát radovat Pasekáři. V této soutěži naopak nezabodovala Horní 

Bečva, která s časem přes 1 minutu zůstala poslední.

Třetí soutěž Pivní štafeta začínala po vystoupení Makovjanek. Při-

nesl se stůl a čtyři soutěžící z každé obce - tři muži a  jedna žena - 

se postavili do řady za sebe. Důležitý je zde startující člen a zde to 

opět nepodcenili Pasekáři, kteří dali do popředí svůj trumf - Haničku. 

Horní Bečva navzdory silné koncovce zůstala poslední, ačkoli v loň-

ském roce byla tato disciplína pod její kontrolou. Pasekáři tak získá-

vají další cenné body a po sečtení bodů do průběžného pořadí jsou 

ve vedení a postupují tak rovnou do fi nále soutěže Tahání lana. Pauza 

a vystoupení Haferky daly čas na odpočinek a nachystání fi nálových 

bojů o putovní Kyjaňu. A pak to vypuklo.

Poslední soutěž v týmech o pěti lidech bojem o čtvrtá místa od-

startovaly dvojice Hutisko - Prostřední Bečva a Velké Karlovice - Hor-

ní Bečva. Z těchto bojů postoupily Prostřednobečvané a Karlovjané, 

kteří Prostřední Bečvu s  přehledem přetáhli a  vysloužili si místo 

ve fi nále, kde na ně již čekali Pasekáři. I když Velké Karlovice museli 

absolvovat tuto disciplínu třikrát za sebou, ani v  napínavém fi nále 

nezaváhali a tuto soutěž s jistotou vyhráli. A nastala shoda. Po sou-

čtu všech bodů se totiž Pasekáři i Velké Karlovice dělili o první místo, 

a tak přišel na řadu už druhý rozstřel tohoto dne. Dámy z obou týmů 

si to „rozdaly“ o to, kdo vypije dříve pivo. Ve vzduchu bylo cítit napětí, 

protože teď šlo o všechno. Vítězství doslova o pivo si nenechali utéct 

Pasekáři a  poprvé v  historii obnoveného Setkání na Kotlové drží 

prvenství a příští rok budou obhajovat titul. Putovní Kyjaňu, kterou 

se budou po celý příští rok pyšnit, tak můžete spatřit při každé ná-

vštěvě Kotlové.

Po skončení soutěží se dále vesele pokračovalo v setkávání a tan-

čení, cimbálovka Soláň hrála až do půlnoci a kdo zůstal, zazpíval si 

i u ohně při kytaře.

Děkujeme všem za účast i podporu a příští rok, při šestém ročníku 

Setkání na Kotlové, zase na viděnou. Krásně je na Kotlové.

 Text: Z. Vaníčková, foto: D. Křenková, J. Čáp, M. Jurajda
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INZERCE

Vážení zákazníci, dovoluji si Vám nabídnout
služby naší úklidové fi rmy.

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

Pstruhové rotačky VAŠKOVKY 
- spolehlivý český výrobek
Pstruhové rotačky VAŠKOVKY, dnes už s tradicí kvality 

a překvapivou rotační vířivostí, klidným chodem 

ve všech vodních sloupcích, dokážou vyprovokovat 

nejen lososovité, ale všechny dravce - zvlášť štiky, 

okouny, boleny, ale i tlouště, jelce a spletou se i lipani, 

dokonce parma, ostroretka a další. 

                                             www.vaskovky.cz
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TRUBKOVÉ LEŠENÍ 
Doprava – montáž – demontáž 

Kontakt: 777 261 833

INZERCE
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INZERCE

Sečení kosou + naklepání kosy
Jan Zajíc, tel.: 605 354 570

více na: www.sirupy-jedlezahrady.cz
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POZVÁNKY

Pozvánka na 43. ročník celostátní 
prodejní zahradnické výstavy 

FLORIA LÉTO 2019, 
která se uskuteční v termínu 

9. – 11. srpna 2019 
na Výstavišti Kroměříž.

Letošní ročník tradiční prodejní výstavy 
nese motto „Zahrada fantazie“. 

www.vystavistekromeriz.cz

Zahradnické rady
na měsíc srpen

Na začátku srpna odřízneme rostlinám rajčat vrcholky. 

Další plody by již nedozrály. Čínské a  pekingské zelí 

vyseté v červenci je třeba nyní vyjednotit a přihnojit. Tuto 

zeleninu, japonskou ředkev, mangold, salát můžeme do 

poloviny srpna také ještě vysévat.

Trvalky, které odkvetly, můžeme dělit a přesazovat od 

konce srpna. Přesazujeme a vysazujeme kosatce, tulipány, 

narcisy a ostatní cibuloviny, kvetoucí na jaře.

Odplozené výhony maliníku a ostružiníku odstraníme 

spolu se slabými výhony. Odstřihneme je hned u  země. 

Keře rybízu a  angreštu můžeme po sklizni prořezat 

- odstraníme čtyřleté a  starší větve a  všechny slabé 

a neduživé výhony.

Je vhodná doba na výsadbu nových sazenic jahodníku, 

aby do zimy dobře zakořenily. Zárodky úrody příštího 

roku se zakládají již letos. Je -li sucho, musíme sazenice 

dobře zalévat. Jednotlivé rostliny nesmíme příliš utopit.

V  srpnu je někdy horko a sucho, a  proto si počínejte 

opatrně při sekání trávníku. Příliš nízko posekaný trávník 

slunce spálí. Je -li tropický týden, sekejte raději o  1 cm 

výše.

V  srpnu potřebují sestříhat živé ploty ze všech dřevin 

opadavých i  stálezelených, a  to včetně jehličnanů. 

Koncem srpna už můžeme vysazovat jehličnany se 

zemním balem.

Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

PĚSTITELSKÉ OKÉNKO 

ZE ZAHRADNÍHO CENTRA 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 14 / srpen 2019

POZVÁNKY

TANEČNÍ SEZÓNA 2019

Zveme Vás na kurz
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ
A PŘÁTELSKÉ PÁRY - ZAČÁTEČNÍCI,
který pořádáme v sále Sokolovny na Horní Bečvě.
Zahájení 8. října 2019 ve 20 hodin.
Naučíte se základy standardních a latinskoamerických tanců:
WALTZ, VALČÍK, TANGO, FOXTROT, POLKA, 
MAZURKA, ČAČA, JIVE.
Kurz má sedm lekcí vyučovacích vždy v úterý 20 - 22 hodin a jednu závěrečnou 
v pátek 29. 11. 2019 od 20 - 24 hodin s kapelou. Kurzovné: 2 200 Kč / pár.
Zájemci, zájemkyně neváhejte, přihlaste se! Počet účastníků je omezen.

Vyučují lektoři tance Alena Dvorská, Tomáš a Helena Jarešovi.
Přihlášky - SMS 777 220 766, e-mail: tslinie@volny.cz, www.tslinie.cz

Opět kurzy anglického jazyka na Horní Bečvě!!!
Obec Horní Bečva ve spolupráci s jazykovou školou Kiaora 

vypisuje pro zájemce kurzy angličtiny.

Zahájení kurzu: polovina září 2019
Vyučování bude probíhat ve čtvrtek ve dvou úrovních.

Začátečníci – od 15:45 h – 18:00 h, mírně pokročilí – od 18:15 h – 20:30 h             

Rozsah: 35 týdnů - 105 vyuč. hodin                                       CENA KURZU JE 5.800 KČ

Kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 3 vyuč. hodin

Malé skupiny (8 - 10 studentů)      Kvalifi kovaný český lektor

Všichni lektoři prochází pravidelným školením

Zájemci se mohou hlásit v knihovně Horní Bečva (tel. 571 645 249) a vyplnit přihlášku, 

popřípadě mohou použít on-line přihlášku na obecním webu.

Po přihlášení provede Kiaora rozřazovací testy. Podle zájmu může ještě dojít ke změně termínu.
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POZVÁNKY

Myslivecký spolek Hubert Bečvy 
zve srdečně všechny příznivce myslivosti, 
přírody a dobré zábavy na tradiční

Dne 3. 8. 2019 od 17.00 hod.  
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Hudba: Horňané
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy, gril. speciality, 
pečené kančí se zelím, pivo, alko i nealko nápoje.

Vstupné 50,-Kč  

Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE
Klub důchodců Horní Bečva vás zve na autobusový zájezd do Zlína 

– na Den Zlínského kraje, který se koná v sobotu 21. září 2019.

8,00 hod. – přistavení autobusu, autobus. zastávka Horní Bečva, Hotel Valaška

9,30 – 17,00 hod. – Zlín

18,30 hod. – Horní Bečva, autobus. zastávka Hotel Valaška

Registrace účastníků a výběr jízdného bude opět 

v prodejně Tabáku Horní Bečva a v Klubu seniorů Rožnov p/R. 

Nástupní místa po trase zájezdu nahlásí účastník při registraci a zaplacení zájezdu.

Cena: člen Klubu důchodců Horní Bečva – bezplatně

 nečlen KD Horní Bečva – 50 Kč/osoba

Po celý den je připraven bohatý program.

Podrobné informace naleznete v zářijovém Zpravodaji.
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ROŽNOVSKO MÁ PUTOVNÍ LETNÍ KINO

Starostové obcí na Rožnovsku pořídili mobilní nafukovací letní kino, 

které bude promítat fi lmy po celém mikroregionu.

Promítání se uskuteční díky spolufi nancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů, 

a to v rámci přeshraničního projektu "Festival česko-slovenského fi lmu pod širým nebem". 
Promítání na Horní Bečvě proběhne ve čtvrtek 4. 7. a sobotu 17. 8. 2019.

Promítání se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Horní Bečva po setmění. 

Informace o všech promítáních můžete sledovat na facebook.com/valasskyletnak, 

na našich webových stránkách www.hornibecva.cz 

a facebooku www.facebook.com/hornibecva/.
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POZVÁNKY

  TLAPKOVÁ PATROLA  /od čtvrtka 1. 8. do středy 7. 8. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 70 minut

  RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW  

/od čtvrtka 1. 8. do středy 7. 8. ve 20:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 136 minut

  TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK  /od čtvrtka 8. 8. do středy 14.8. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 100 minut

  SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA  

/od čtvrtka 8. 8. do neděle 11. 8. ve 20:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 135 minut

  NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT  /od pondělí 12. 8. do středy 14. 8. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 90 minut

  HODINÁŘŮV UČEŇ  /od čtvrtka 15. 8. do neděle 18. 8. v 18:00/

přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 102 minut

  TENKRÁT V HOLLYWOODU /od čtvrtka 15. 8. do neděle 18. 8. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč • 159 minut

  IBIZA /od pondělí 19. 8. do středy 21. 8. v 18:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 86 minut

  ANNABELLE 3  /od pondělí 19. 8. do středy 21. 8. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč 

• 106 minut

  FILMOVÝ KLUB – BÍLÝ BÍLÝ DEN  /ve čtvrtek 22. 8. v 18:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 100 Kč, 

členové FK 90 Kč • 109 minut

  LVÍ KRÁL  /od pátku 23. 8. do neděle 25. 8. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 109 minut

  KRVAVÁ NEVĚSTA  /od pátku 23. 8. do neděle 25. 8. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč 

• 96 minut

  V LÁSCE A VÁLCE  /od pondělí 26. 8. do středy 28. 8. v 18:00/

film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 110 Kč 

• 103 minut

  ANNA  /od pondělí 26. 8. do středy 28. 8. ve 20:00/

film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč 

• 118 minut

  ANGRY BIRDS VE FILMU 2  /od čtvrtka 29. 8. do neděle 1. 9. v 18:00/

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 110 Kč • 97 minut

  PŘES PRSTY  /od čtvrtka 29. 8. do neděle 1. 9. ve 20:00/

nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 101 minut

Program kina PANORAMA v Rožnově p/R 

na měsíc srpen2019
www.tka.cz/kino, tel.:  734 36 60 60

Loutkové divadlo ROLO 

a Místní knihovna Prostřední Bečva 

Vás zvou na sobotní pohádky 

v prostorách šindelového domečku na návsi.

TAJEMSTVÍ KRÁSY
sobota 17. srpna 2019 od 10:00

ZLATOVLÁSKA
sobota 31. srpna 2019 od 10:00
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STARÁ GARDA BANÍK OSTRAVA-FC HORNÍ BEČVA 3. 8. 2019

Tomáš Bernady Baník Ostrava, Slovan Bratislava, Inter Bratislava

Zajaroš Jakub Baník Ostrava

Staš Ivo Baník Ostrava, Aston Villa, Dukla Praha, reprezentant ČSSR

Drozd Petr Baník Ostrava, Hradec Králové, MŠK Žilina

Tchuř Daniel Baník Ostrava, Slavia Praha, Fc Vítkovice, FK Mladá Boleslav, Ujpest FC

Antalík Augustin Baník Ostrava, FC Nitra

Bolf René Baník Ostrava, Reprezentant ČR,  Sparta Praha, AJ Auxerre

Pěcháček Václav Baník Ostrava, Dukla Praha, reprezentant ČSSR 

Šlachta Michal Baník Ostrava, Dynamo České Budějovice, Zbrojovka Brno

Knapp Lubor- junior Baník Ostrava, Spartak Trnava, Viktoria Plzeň, FC Vítkovice,

Daněk Václav Baník Ostrava, FC Insbruck, Le Havre, reprezentant ČSSR

Neuwirth Aleš Baník Ostrava, Reprezentant České republiky U 21, Plzeň, Mlada Boleslav

Vrťo Dušan Baník Ostrava, Hradec, FC Dundee United, FC Senica

Mičola Tomáš Baník Ostrava, FC Brest, FC Slavia Praha

Svatonský Jan Baník Ostrava, FK Dukla Praha, FC Karviná

Baránek Jan -Junior Baník Ostrava, Viktoria Plzeň

   

Kosňovský Zdeněk Baník Ostrava, FC Baťa Zlín, FC Vítkovice                                     Trenér

Šrámek Lubomír Baník Ostrava, Slavia Praha, DAC Dunajská Streda                   Vedoucí mužstva

Zajaroš Petr Baník Ostrava, Reprezentant ČSSR, La Roche - Francie           Manaž. st. gardy

                 

SMÍŠENÝCH 
TROJIC

U příležitosti oslav 90 let TJ Sokol Horní Bečva 

– sobota 3. srpna 2019 od 12,00 hod. u sokolovny, 
se uskuteční i turnaj v beach volejbalu smíšených trojic 

( 2 ženy a 1 muž ). Bude se hrát systémem každý 

s každým na 2 sety do 20 bodů, vítězství – 3 body, 

lepší remíza – 2 body, horší remíza – 1 bod.

Přihlášky s názvem týmu zasílejte do pondělí 

29. července na e-mail: nemcova.marie@seznam.cz

                                                    Občerstvení i ceny zajištěny.

                                                                          Těšíme se na vás.
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V pondělí 28. 10. 2019 v 19 hodin 
uvede divadelní společnost HÁTA komedii

DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVĚ”
Bláznivá komedie známých anglických dramatiků o tom, 

že i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… 

Předprodej bude probíhat v Knihovně Horní Bečva od 12. 8. 2019. Cena vstupného 480,- Kč. 
Rezervace je možná i telefonicky na tel. 571 645 249. Rezervace platí 3 dny!!! 

Vrácení vstupného za představení Horská dráha.
Ještě nebyly vráceny všechny zakoupené vstupenky na divadelní představení Horská dráha, které se nekonalo 

z důvodu onemocnění hlavního představitele. Za vstupenku vám může být vráceno vstupné, anebo můžete využít výměny v rámci 
nového předprodeje na představení Do ložnice vstupujte jednotlivě. Na toto nové představení se nevztahuje akce 2 vstupenky za cenu jedné.

POZVÁNKA DO DIVADLA
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Změna programu vyhrazena.

BEČVANSKÉ 
LÉTO Kulturní akce 

Horní a Prostřední Bečva
SRPEN Prostřední 

Bečva

Horní Bečva

POHÁDKOVÝ LES
Druhý ročník akce, kde se bude bavit celá rodina. 
Doprovodný program a občerstvení zajištěno. 
Příspěvek: 60 Kč za účastníka.

30. 8. / PÁTEK / 14:30 / VÝLETIŠTĚ KNĚHYNĚ, PROSTŘEDNÍ BEČVA

ZLATOVLÁSKA   
Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva Vás zve 
na sobotní pohádky v prostorách šindelového domečku na návsi.

31. 8. / SOBOTA / 10:00 / NÁVES PROSTŘEDNÍ BEČVA

LETNÍ KINO
Valašský letňák uvede českou komedii z roku 2018
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 

Vstupné ZDARMA.

30. 8. / SOBOTA / 21:30 / VÝLETIŠTĚ KNĚHYNĚ, PROSTŘEDNÍ BEČVA

90 LET TJ SOKOL HORNÍ BEČVA
Sportovní odpoledne pro širokou veřejnost. 
Připravený bohatý program a atrakce pro děti.  

od 12:00 hod. - turnaj přípravek ve fotbalu  
od 13:00 hod. - turnaj v beach volejbalu a nohejbalu  
od 13:30 hod. - turnaj ve stolním tenise
 - fotbalové utkání dorostenky Horní Bečva vs. Vítkovice  
od 14:00 hod. - Pump - track  
od 14:30 hod. - fotbalové utkání dorostenci Horní Bečva + Rožnov p.R. vs. Hranice

od 16:00 hod. - vystoupení hostů 
od 16:30 hod. - fotbalové utkání internacionálu Horní Bečva vs. Baník Ostrava

od 18:30 hod. - fotbalové utkání muži Horní Bečva vs. Prostřední Bečva

3. 8. / SOBOTA / 12:00 / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, HORNÍ BEČVA

O POHÁR OKRSKU Č. 3
Soutěž mladých hasičů v seriálu závodů Okresní ligy 
pořádá SDH Prostřední Bečva střed.

24. 8. / SOBOTA / 9:00 / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, PROSTŘEDNÍ BEČVA

15. VALAŠSKÝ ORIEŇŤÁK & MINIFEST
Pactnáctý ročník kultovního závodu na horských kolech 
pro širokou veřejnost spojený s hudebním minifestivalem.  

24. 8. / SOBOTA / 9:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA

TAJEMSTVÍ KRÁSY   
Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva Vás zve 
na sobotní pohádky v prostorách šindelového domečku na návsi.

17. 8. / SOBOTA / 10:00 / NÁVES PROSTŘEDNÍ BEČVA

LETNÍ KINO   
Valašský letňák uvede českou komedii z roku 2019 

ŽENY V BĚHU.                             Vstupné ZDARMA.

3. 8. / SOBOTA / PŘED SOKOLOVNOU, PROSTŘEDNÍ BEČVA

MYSLIVECKÝ VÝLET     
Srdečně zve Myslivecký spolek Hubert Bečvy. K poslechu i tanci 
zahrají Horňané. K občerstvení zvěřinové speciality, tombola.

3. 8. / SOBOTA / 17:00 / AREÁL MS HUBERT BEČVY, HORNÍ BEČVA

LETNÍ KINO 
Valašský letňák uvede romantickou komedii Karla Janáka
– autora a režiséra diváckých hitů Snowboarďáci a Rafťáci. 
LOVEní - hledá se láska, zn. spěchá.               

Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné ZDARMA.

17. 8. / SOBOTA / 21:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA

LETNÍ KINO   
Valašský letňák uvede akční dobrodružný sci-fi  fi lm USA. 
AVENGERS: INFINITY WAR.

Film studia Marvel přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější 
válku všech dob. Český dabing. Vstupné ZDARMA.

22. 8. / ČTVRTEK / 21:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA
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2. Jarka Matyášová

4. Růžena Poláchová

3. Božena Závorková

5. Marie Němcová

Kvetoucí Horní Bečva
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Máme za sebou již čtvrtý ročník 

této soutěže. Hodnocení zahrad 

probíhalo na základě osobní 

návštěvy a bylo přihlédnuto 

i k zaslaným fotografiím. Rozhodo-

vání nebylo snadné, každá zahrada 

měla své neopakovatelné kouzlo. 

Hodnotící komise 

zvolila toto pořadí:

1. místo, Jiří a Alena Mužní
2. místo, Jarka Matyášová
3. místo, Božena Závorková
4. místo, Růžena Poláchová
5. místo, Marie Němcová

Vítězům gratulujeme a přejeme 

mnoho pěstitelských úspěchů. 

První tři výherci obdrží finanční 

částku dle umístění, čtvrté a páté 

místo je ohodnoceno věcnou 

cenou.

Odměnu je možno si vyzvednout 

na Obecním úřadě Horní Bečva 

během srpna.

1. místo, Alena Mužná

Nejhezčí pohled do mé zahrádky


