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Dne 17. září 2019 by se dožil můj manžel

pan Michal JUROŠKA devadesáti let.

Byl vyučen jako stolař,  
rodák z Horní Bečvy údolí Kobylská.

Již sedm let odpočívá na hornobečvanském hřbitově.

Kdo jste jej znali a měli rádi  
vzpomeňte s námi na něj v dobrém.

Za všechny děkuje manželka Věra Jurošková a celá její rodina.

Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Vzpomínky

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

Dne 28. srpna 2019 si připomeneme 
čtvrté smutné výročí úmrtí  
naší maminky a babičky

paní Boženy MARTINÁKOVÉ
S láskou vzpomínají děti, vnoučata  
a sourozenci s rodinami.

V měsíci září 2019 oslaví jubilejní sňatek 
25 let manželství - stříbrnou svatbu:

Josef a Jaroslava MALINOVI

50 let manželství – zlatou svatbu  
oslaví dva manželské páry:

Zdeněk a Jarmila ONDRUCHOVI
Metoděj a Marie ONDRUCHOVI

Blahopřání
Dne 8. září 2019 oslaví osmdesát let
paní Marie ONDRUCHOVÁ

Do dalších let ji hodně zdraví  
a životní pohody přejí
manžel Josef,  
děti Eva s manželem, Jarek, 
vnuci David, Martina, Michaela  
a pravnuci Terezka,  
Honzík, Adam, Eliška, Jareček.

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Michal KYSUČAN VĚRA HANZELKOVÁ
Jiřina SEDLÁČKOVÁ MARIE PETŘEKOVÁ
Marie BAMBUŠKOVÁ PAVEL MINARČÍK
František SOLANSKÝ ZDENKA BÁRTKOVÁ
Marie ONDRUCHOVÁ OLDŘICH FOJTÁŠEK
Marta ONDRUCHOVÁ JINDŘIŠKA BORDOVSKÁ
Lidmila PALACKÁ JOSEF MARTINÁK
Marie ONDRUCHOVÁ LUDMILA KRETKOVÁ
Žofie POLÁCHOVÁ JINDŘIŠKA MAZÁČOVÁ

Vzpomínka na smutná výročí

paní Františky BERNÁTKOVÉ dne 3. září 2014

a pana Jana BERNÁTKA dne 2. srpna 1962

 Na ně nám zůstane nejhezčí vzpomínka,  
to byli naši milovaní rodiče,  

kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nezapomene.  
S láskou a úctou vzpomínají syn Karel s rodinou.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ZÁŘÍ 2019

Ne 1. 9. 8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého bratra René Vaňka  
a duše v očistci

Po 2. 9.  7:30 za zemřelé rodiče Bordovské

Út 3. 9.  7:30  za zemřelého Pavla Folvarčného,  
Jaroslava Ondryáše, celou rodinu Solanskou  
a Ondryášovu

St 4.  9.  7:30  za zemřelé Jindřišku a Josefa Blinkovy,  
Ladislava Kozubíka a duše v očistci

Čt  5. 9.  7:30 za dobrodince

Pá  6. 9.  7:30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, 
živou a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské

So 7. 9.  7:30  za zemřelou Marii Vašutovou, rodiče  
a bratra Miroslava

Ne  8. 9.   8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Jana a Boženu Blinkovy,  
syna Jiřího, zetě Oldřicha Kysučana,  
Jana Vašuta a celou rodinu

Po 9. 9.  7:30 na úmysl dárce

Út 10. 9.  7:30 za všechny věrné zemřelé

St 11. 9.  7:30 za zemřelou rodinu

Čt 12. 9.  7:30 na jistý úmysl

Pá 13. 9.  7:30  za zemřelé rodiče Juroškovy, jejich děti  
a duše v očistci

So 14. 9.  7:30  za zemřelou Ludmilu Poláchovou, manžela, 
syna, rodiče a celou zemřelou rodinu

Ne 15. 9.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého Vladimíra Ondrucha,  
otce a duše v očistci

Po 16. 9.  7:30  za zemřelé Františka a Alžbětu Juříkovy  
a rodiče

Út 17. 9.  7:30 na dobrý úmysl

St 18. 9.  7:30  za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, 
rodiče a sourozence

Čt 19. 9.  7:30 na jistý úmysl

Pá 20. 9.  7:30  za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu  
a rodiče z obou stran

So 21. 9.  7:30  za zemřelou Lenku Bilovou 
a rodiče z obou stran, sestru a tři švagry

Ne 22. 9.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Adélu, Františka  
a bratra Jana Kysučanovy

Po 23. 9.  7:30  za jistou osobu

Út 24. 9.  7:30 na dobrý úmysl

St 25. 9.  7:30 za duše v očistci

Čt 26. 9.  7:30  za zemřelého Václava, manželku Annu,  
syna Stanislava a dceru Marii

Pá 27. 9.  7:30  za zemřelé rodiče Bernátkovy  
a zemřelou rodinu

So 28. 9.  7:30  za zemřelou Anastázii Vančurovou  
a zemřelou rodinu Vančurovu

Ne 29. 9.  8:00 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Josefa a Jindřišku Zetochovy,  
syny Josefa a Jaroslava,  
vnučku Janu  
a celou rodinu Zetochovu a Kantorovu

Po 30. 9. 7:30 za zemřelé přátele a dobrodince

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZVEŘEJŇOVÁNÍ VZPOMÍNEK A BLAHOPŘÁNÍ  
V HORNOBEČVANSKÉM ZPRAVODAJI.

Od 1. ledna 2020 budou vzpomínky a blahopřání  
zpoplatněny, a to ve výši 80,- Kč vč. DPH.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
v polovině září bude Zlínským krajem 

vyhlášeno již III. kolo kotlíkových dotací. 
Vzhledem k tomu, že se s největší 

pravděpodobností jedná o kolo poslední,  
je na místě této možnosti  

věnovat zvýšenou pozornost. 
Předmětné kolo bude stejně jako předchozí finančně 

podporovat změnu zdroje vytápění. Zájemci o tuto 
dotaci by měli být předběžně rozhodnutí, jaký zdroj 
vytápění chtějí zvolit. V minulosti byly podporovány tyto 
zdroje - nízkoemisní kotel, plynový kondenzační kotel 
nebo tepelné čerpadlo.

Obec Horní Bečva k  této problematice připravuje 
setkání s  občany, kde by měly být energetickým 
specialistou zodpovězeny všechny případné dotazy 
a zároveň poskytnuty i cenné rady a zkušenosti 
z  předchozích kol. Termín toho setkání Vám bude včas 
sdělen všemi informačními kanály obce. Pochopitelně 
to bude až v  druhé půlce září, po vyhlášení výzvy  
tj. po stanovení pravidel a podmínek pro podání žádosti 
Zlínským krajem. 

Předpokládaný termín pro podávaní žádostí  
je polovina října 2019.

S koncem prázdnin byla úspěšně ukončena realizace projektu  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ BEČVA - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003927 

„PASTELKOVNÉ“  
pro prvňáky

V souladu s usneseními zastupitelstva obce a rady 
obce poskytne obec Horní Bečva finanční podporu 
rodičům žáků nastupujících do 1. třídy. Maximál-
ní 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 (účten-
ky, faktury) za nákup školních potřeb nezbytných  
pro začátek školní docházky. V  případě předložení 
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.

Na začátku tohoto školního roku naleznou žáci v  zá-
kladní škole nové resp. modernizované specializované 
učebny, které mají za cíl rozvíjet a zkvalitňovat výukové 
prostředí v několika různých aspektech výuky. Jedná se 
o moderní učebny výpočetní techniky, přírodopisu a také 
jazykové učebny. Dále vznikla nová školní kuchyňka 
a  učebna (dílna) šití. Součástí rekonstrukce je také 
generální oprava sociálního zařízení a schodů. Dále bude 
školní budova plnit standard konektivity informačního 

systému a sítě wi -fi definovaný metodikou IROP. Součástí 
je také výsadba okrasné zeleně a  pořízení mobiliáře  
pro potřeby ZŠ.

Pevně věříme, že nové učebny budou přínosem 
jak pro žáky, tak i  pro učitele, kterým se tak zlepší 
podmínky pro kvalitní výuku našich dětí.

Realizaci tohoto projektu podpořila Evrposká unie 
z dotačního titulu IROP. Výše dotace činí 4.081.314,68 Kč, 
což je 90% způsobilých výdajů.
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Placení komunálního odpadu do roku 2018 a za rok 2019
Na úřední desce Obecního úřadu je zveřejněna veřejná vyhláška o  vyměření místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2018. Hromadný před-
pisný seznam poplatníků je zpřístupněn k nahlédnutí na Obecním úřadě. Tito dlužníci budou mít ještě možnost uhradit 
poplatek bez navýšení. V případě neuhrazených poplatků bude pohledávka předána našemu smluvnímu subjektu na 
vymáhání pohledávek (exekutor).

Dále upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních chat a objektů sloužících k individuální rekreaci, kteří 
ještě nezaplatili místní poplatek za komunální odpad za rok 2019 ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 
a OZV Obce Horní 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
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Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí 
Obec Horní Bečva stále eviduje řadu nemovitostí 

(domácností), které nejsou připojeny na řád veřejné 
splaškové kanalizace, ačkoliv z  technického hlediska 
neexistují žádné překážky, které by znemožňovaly 
napojení těchto nemovitostí ke kanalizační síti. Dle zákona 
o vodovodech a kanalizacích je dle § 3 povinnost vlastníka 
připojit se na kanalizační řád, je – li to technicky možné.

S  ohledem na výše uvedené, doporučujeme těmto 
nemovitostem zahájit bezodkladně realizaci kanalizační 
přípojky. Povinností každého vlastníka nemovitosti je 
důsledně likvidovat odpadní vody ze své nemovitosti 
v souladu s platnou legislativou a možností je:

- kanalizační přípojka na kanalizační řad v obci,

- čistírna odpadních vod,

-  tříkomorový septik s dočištěním  
(biologický nebo zemní filtr),

- bezodtoková jímka na vyvážení – žumpa.

Producent odpadních vod, tedy vlastník nemovitosti, 
v  případě podezření na možné znečištění a  následné 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, 
musí předložit na výzvu vodoprávního úřadu příslušné 

doklady o  vyvezení bezodtoké jímky. V  neposlední řadě 
toto zařízení musí být zcela nepropustné. Je jistě ve Vašem 
zájmu být, (pokud to je technicky možné), napojený na ka- 
nalizaci. Podle novely vodního zákona bude povinností 
vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady o  odvozu 
odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let  
(od 1. 1. 2021). Počet vývozů za rok je pak dán kubaturou 
jímky a  spotřebou vody dle vodoměru nebo počtem 
obyvatel v daném objektu a směrnými čísly, kterými vyhláška 
ministerstva zemědělství určuje spotřebu vodného na 
jednoho člověka za rok. V případě, že domácnost nebude 
mít zákonem požadované doklady, může ji být uložena 
pokuta až do výše 100 tisíc korun. Toto bude přednostně 
kontrolováno právě u  nemovitostí, které se mohou 
napojit na kanalizační řád. Za nedodržení povinností 
stanovených ve vodním zákoně se vystavuje vlastník jímky 
případné pokutě. Vypouštění splaškových vod do vodního 
toku bez povolení příslušného vodoprávního úřadu, 
je sledovaným přestupkem. Finanční sankce za tento 
přestupek uděluje Odbor životního prostředí nebo Česká 
inspekce životního prostředí a jsou v nemalé výši.
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PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

sběr a odvoz popelnice

Interval svozu 1x za týden.
Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně
Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové
V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací 
pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých 
lokalitách odložen.
Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 
k tomu účelu určených, případně v pytlích určených pro odpad.

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potře-
by, 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, lis-
tí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno 
odkládat nebezpečný odpad!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály při-
bližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich 
zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 
stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedáva-
li odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, pa-
pír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplat-
ků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

Směsný komunální odpad se taky odebírá v Odpadovém centru 
(Sběrný dvůr).

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BEČVA
Pondělí .......................13.00 – 16.00
Středa .........................08.00 – 11.30 ................. 13.00 – 16.00
Sobota ........................08.00 – 12.00

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Svoz tříděného odpadu: pátek 27. září 2019
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je 

možné v  době provozní doby odevzdat vytříděný odpad  – plasty 
včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a  kov. Do sběrného 
dvora je taky možno odevzdat 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.

Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr, 
který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v  příslušném měsíci. 

Sbírají se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které 
jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komoditu od-
padu. Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo – zelené 
pytle.

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 vy-
sypání. 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-
žovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hote-
lu Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; na parkovišti 
před restaurací na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrst-
ky.

Pytle určené pro svoz tříděného odpadu neodkládejte  
do kontejnerů v jednotlivých sběrných místech, pytle jsou určeny  
pro organizovaný svoz, který probíhá zpravidla vždy poslední pá-
tek v měsíci nebo dopravu tříděného odpadu do Sběrného dvora.

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, novo-
durové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, 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 ne sklo.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v  budově obecního úřadu, 
nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-
ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 
používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou ur-
čeny pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě 
porušení těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných 
odpadů u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektro-
spotřebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém 
stavu, nebo částečně demontovány.

ROZMÍSTNĚNÍ KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
PRO OBČANY A CHATAŘE:

v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovi-
šti za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehra-
dě vedle aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště 
u aut. zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točněu p. Hrstky.
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Co čeká pejskaře v roce 2020?

V obci Horní Bečva zajišťují čipování psů:

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj 
povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o  veterinární péči 
neboli veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o  tom, že některé vakcíny proti vzteklině 
se přeočkovávají po třech letech i  tu skutečnost, že pro cestování 
do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli 
pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního 
zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého 
nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti 
vzteklině, a  to i  v  případě, když má tento pes v  očkovacím průkaze 
záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto 
data nebude očkování proti vzteklině u  neočipovaných psů úředně 
platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění 
člověka jejich psem.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho 
obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v  minulosti 
nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý 
chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti 
vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván nechat svého psa očipovat.

Není se čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s  minimálním rizikem 
poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační 
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního 
prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, 
kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze 
zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak 
může nálezce pomocí čipu identifikovat a  díky databázi nalézt jeho 
majitele.

POZOR OD 1. LEDNA 2020
- Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině
-  Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně 

identifikován (čipováním, dříve tetování)
-  Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno  

v dokladu o očkování psa

MVDr. Filip Maceček
Tel: 732 237 518

Čipování zvířat u majitelů doma, cena čipu i s aplikací je 500,- Kč.  
Dále je možné se domluvit i na vystavení pasu, pokud by majitelé  

do budoucna chtěli cestovat se psem do zahraničí.

MVDr. Lyubov Shvets
Tel: 608 631 398 
e-mail: lubava@email.cz
www.veterinarlubava.cz
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LUKÁŠ A PROFESOR NEPTUN 
/Petra Štarková/

Knížka Lukáš a profesor Neptun je o hvězdách, 
cizích planetách, autismu, a hlavně o Lukášovi. 
Je mu devět let, má rád astronomii a chodí  
do třetí třídy. Aby se mohl učit s ostatními dětmi, 
pomáhá mu ve škole asistentka Anetka. Jenže 
jednoho dne Anetka do školy nedorazí! Co teď? 
Začíná nejdobrodružnější den v Lukášově životě!

VALENTÝNKA A DALEKÉ KRAJE 
/Ivana Peroutková/

Valentýnka dostane nápad - založit si vlastní 
cestovku! A tak za pomoci kamarádů vyrobí ka-
talogy, které děti roznesou do několika poštov-
ních schránek ve městě. To bude zábava! Jenže 
nečekaně se objeví někdo, kdo má o lákavou na-
bídku zájezdu opravdový zájem! Co teď?

MINIPEDIE – OBJEVUJEME SVĚT! RODINA 
/Nathalie Choux/

Toto leporelo pro nejmenší pomůže dětem 
zorientovat se v příbuzenských vztazích. Navíc 
bude díky množství pohyblivých prvků rozvíjet 
jeho jemnou motoriku. Pestré ilustrace působí 
rozpohybováním posuvných prvků jako živé. 
Knížka s prvky Montessori.

JAK PŘEŽÍT S PORUCHAMI UČENÍ 
/Gary Fisher, Rhoda Cummings/

Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poru-
chu učení. Může to být dyslexie neboli porucha 
čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem,  
ale také to mohou být problémy s udržením po-
řádku v učebních pomůckách, s domácími úko-
ly a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují 
různé podoby problémů s učením a také že je 
spousta cest, které ti mohou pomoci, aby se ti 

lépe učilo a hlavně aby ti ve škole bylo dobře. Také zjistíš, že z dětí s po-
ruchou učení mohou vyrůst úspěšní dospělí a že člověk, který má tře-
ba dyslexii, rozhodně není hloupý. Poradíme ti, jak se správně učit, jak 
si uspořádat věci v tašce a na stole a také jak si najít kamarády. Uvidíš,  
že nad poruchami učení se dá vyhrát!

BELETRIE
RŮŽE A LEV, Rytíři z Vřesova (2.), historie
/František Niedl/

Král Jan Lucemburský se snaží upevnit si své 
postavení navzdory odporu velmožů, kteří si 
představovali, že se nezkušený mladíček stane 
jejich loutkou. Mezitím roste moc jak Jindřicha 
z Lipé, tak Petra z Rožmberka. Skutečnými hrdi-
ny románu však jsou, tak jako v předchozí knize 

Rytíři z Vřesova, příslušníci dvou zemanských rodů: Beneš a Čeněk z Vře-
sova, Lothar Katzinger z Olšové a jeho starší bratr Wolfram.

ROZHODNUTÍ, dektivka /Charlotte Link/

„Myslím, že jsem zabila jednoho muže!“

Když Simon, úspěšný překladatel na dovolené, 
zaslechne tento výrok mladé Francouzky, kterou 
potká na pláži, zareaguje dosti zmateně.

Vyhladovělá a zanedbaná Nathalie mu vyprá-
ví o zlověstných pronásledovatelích, kvůli nimž 
uprchla z Paříže, a o tom, že v sebeobraně zabila 
nějakého muže. Simon neznámé dívce nabídne 
pomoc. Brzy však zjistí, že se tím ocitl v situaci 
podobné tíživému snu.

ANDĚLÉ SMRTI, dektivka /Patricia Gibney/

V katedrále je nalezena zavražděná žena 
a o několik hodin později je objeven oběšený 
muž. Oba mrtví mají na vnitřní straně stehna 
stejné, amatérsky udělané tetování. Ti dva měli 
cosi společného, jenže co? Případu se ujímá in-
spektorka Lottie Parkerová a stopy ji zavedou 
do kláštera svaté Anděly, bývalého dětského 
domova, nešťastně propojeného s minulostí její 
vlastní rodiny… Napínavý, znepokojivě temný 
a do děsivých podrobností propracovaný thri-

ller je skvělým debutem irské autorky Patricie Gibneyové a první knihou 
z nové detektivní série s inspektorkou Lottie Parkerovou.

OSMNÁCT POD NULOU, dektivka 
/Stefan Ahnhem/

Třetí mrazivý thriller z pera švédského bestsel-
leristy Stefana Ahnhema.

Automobilová honička u helsingborského 
přístavu skončí pro jeden vůz tragicky – pádem 
do ledových vod. Na předním sedadle je nale-
zen jeden z nejvlivnějších švédských podnikate-
lů v oblasti IT. Vše nasvědčuje, že šlo o nehodu,  
ale důkladnější ohledání těla odhalí, že bylo 
zmrazeno. Ještě podivnější je doba úmrtí: dva 

měsíce před událostí v docích. Navíc někdo tvrdí, že oběť viděl ještě před 
týdnem živou a zdravou. Zdá se, že vrah převzal její totožnost. Fabian 
Risk brzy zjistí, že to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…

SMRTÍCÍ ŘEKA, thriller /Dervla McTiernan/
Irsko, Galway, 1993 – mladý policista Cormac 

Reilly je poslán k případu, na který už nikdy  
nezapomene. Dvě zakřiknuté, zanedbané děti  
(patnáctiletá Maude a její pětiletý bratr Jack)  
na něj čekají v polorozbořeném vesnickém dom-
ku. Nahoře leží jejich matka mrtvá.

O dvacet let později se nad hladinu ledových 
černých vod řeky Corrib vynoří tělo. Zpočátku  
to vypadá jako jasný případ sebevraždy, ale pak 
je policejní vyšetřování a celá integrita policie 

zpochybněna. Cormac se ocitá zpátky u odloženého případu, který jej 
strašil celou jeho kariéru – co spojuje dvě úmrtí, které dělí dvacet let? 
Detektiv Reilly postupně odhaluje šokující tajemství a sám si není jistý, 
komu ze svých kolegů může i nadále věřit.

Co se skutečně odehrálo v tom domku, kde se poprvé sešel s Mau-
de a Jackem? Detektivní román Tajemství zatahuje čtenáře hluboko  
do temného srdce Irska a též klade otázku, kdo člověka ochrání,  
když autority nemohou – nebo nechtějí.

NOVÉ KNIHY
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MOŘSKÁ MODLITBA, novela 
/Khaled Hosseini/

Krátká, ale obsahově silná, ilustrovaná kniha 
je reakcí na současnou uprchlickou krizi. Kniha 
je psaná ve formě dopisu otce synovi v před-
večer jejich cesty. Otec pozoruje svého spícího 
syna a přemýšlí o nebezpečné cestě přes moře, 
která je čeká. Je to také živý portrét jejich živo-
ta v Homsu v Sýrii před válkou a rychlé přemě-
ny města z domova na smrtící válečnou zónu. 

Impulsem pro napsání knihy byla děsivá fotka Alana Kurdia, tříletého syr-
ského chlapce, jehož tělo bylo na pláž v Turecku vyplaveno v září 2015. 
Hosseini vzdává hold milionům rodin, jako je ta Kurdiho, které byly roz-
tříštěny a vyhnány z domova válkou a perzekucí…

NAUČNÁ LITERATURA
ADHD: 100 TIPŮ PRO RODIČE A UČITELE 
/Jenett Wolfdieter/

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi 
v oblasti dětské psychoterapie Jenett Wolfdieter 
upouští od nezáživného vědeckého vysvětlová-
ní a místo toho nabízí praktické tipy pro všední 
den, které pokrývají celé spektrum rodinného 
života: od stresových situací jako je ranní vstává-

ní nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problé-
mům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úko-
lů. Žádné abstraktní reflexe, ale lehce a rychle pochopitelné, praktické 
a konkrétní tipy.

TO BYL ARNOŠT LUSTIG: CO S NÍM PROŽIL 
A ZAPSAL FRANTIŠEK CINGER 
/František Cinger/

Tato kniha je hold spisovateli světového jmé-
na i významu napsaná jeho přítelem a dlouho-
letým spolupracovníkem. Po Lustigově návratu 
z amerického exilu s ním během dvaceti let strá-
vil mnoho společných dnů a nocí, včetně besed 
nebo cest do koncentračního tábora Mauthau-
sen či do Washingtonu, kde spisovatel a peda-
gog s rodinou bydlel a vyučoval.

Kniha přináší také řadu neznámých příhod z Lustigova života, napří-
klad setkání s lidmi, jako byli Che Guevara nebo Golda Meierová.

PĚT JAZYKŮ LÁSKY /Gary Chapman/
Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhé-

ho. Gary Chapman provází čtenáře pěti základ-
ními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby 
se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem 
obohacujícím a harmonickým.

Manželský poradce přináší zcela nový pohled 
na manželské soužití: chcete -li prožít harmo-
nický vztah, pak se potřebujete naučit hovořit 
jazykem lásky svého partnera. Práce přibližuje 
a na konkrétních manželských párech a jejich 

problémech ilustruje následující základní jazyky lásky: slova ujištění,  
pozornost, přijímání daru, skutky služby a fyzický kontakt.

Kniha je ideálním dárkem pro všechny snoubence a manžele.

KNIHOVNA

PODBRDSKÉ ŽENY, román /Jana Poncarová/
Příběh o nelehkých lidských osudech v pod-

hůří Brd na pozadí událostí minulého století. 
Emílie zažije bolesti války i nástup komunismu  
– ale možná ještě horší jsou pro ni samota a od-
cizení, které pociťuje v manželském životě. Také 
její dcera Jana se cítí zavržená, rodičovské lásky 
zažila málo a sama ji neumí předat dál. Dokáže 
poslední z podbrdských žen Johanka zlomit  
rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?

TĚŽKÁ NOC, román /Lenka Lanczová/
Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň  

– bud‘ svatba, anebo rozchod. Patrik zvolí druhou 
možnost a Erika je náhle opuštěná a nešťastná. 
Místo po Patrikovi se snaží zaplnit intenzivními 
nezávaznými zážitky, které však také nejsou tím 
pravým ořechovým.

Nová láska na sebe ale nenechá dlouho čekat 
a Erika je zase šťastná, zamilovaná a milovaná. 
Jenže ani nový vztah není tak úplně bez mráčku 
– Eriku tíží jisté tajemství a navíc ani soužití s po-

tenciální tchyní není zrovna jednoduché…

VETERINÁŘKA, humor a satira /Gillian Hick/
Ať už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává 

rohy skotu na wicklowském venkově, zachraňuje 
zraněné kočky před podvraťáky nebo se potýká 
se zdrogovanými hlídacími psy, veterinářku Gilli-
an Hickovou humor nikdy neopouští. A právě její 
neutuchající smysl pro humor se promítá do této 
knihy, jež je jakýmsi záznamem náročných situa-
cí, se kterými se v práci jako čerstvě promovaná 
veterinářka setkává. Nejen že musí pomoci zví-
řatům od jejich neduhů, ale musí se vypořádat 

i s „lidskými“ nástrahami v podobě dohazovačských matek nebo šovini-
stických farmářů, nemluvě o chlapících, kteří se neustále ptají: „A kde je 
ten opravdickej veterinář?“

CESTA NA SEVER, román /Virginie Grimaldi/
Co když máme štěstí, které hledáme, přímo  

na očích?
Sedmatřicetiletá Anna, matka dvou dospívají-

cích dcer, se hroutí pod tíhou práce a nesplace-
ných dluhů. S dcerami se potkává jen při snídani, 
celé dny a večery tráví v restauraci, kde pracuje 
jako servírka. Život jí utíká přímo před očima 
a ona ho pozoruje z bubliny, do níž se uzavřela.

Sedmnáctiletá Chloé je velmi citlivá dospíva-
jící dívka. I když by ráda odjela do Austrálie, cítí povinnost najít si práci 
a začít pomáhat matce.

A pak je tu Lily. Je jí 12, je hrozně chytrá, ale lidi příliš nemusí. Mnohem 
líp se cítí ve společnosti svého potkana, kterého pojmenovala po svém 
nepřítomném otci. Hlodavci přece opouštějí loď jako první.

Když Anna nečekaně dostane výpověď a vysoké odstupné, má dvě 
možnosti. Splatit všechny dluhy, najít si novou práci a zůstat ve svojí bez-
pečné bublině. Nebo naložit dcery do karavanu a vydat se na okružní 
cestu po Skandinávii.

Další nové knihy najdete na webu knihovny: www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Mlčochova studánka ve Stavinožce
Rudolf Mlčoch 
(1880–1948)

Byl příkladem úspěšného 
podnikatele a  politika, který 
se vypracoval ke svému posta-
vení sám, takřka od píky. Jako 
syn košíkáře po získání odbor-
ných zkušeností ve světě založil 
v  Prostějově košíkařský závod. 
Vedle podnikání brzy současně 
vstoupil do veřejného života. 
Věnoval se činnosti v  živno-
stenských korporacích záhy  
po celé Moravě a od r. 1904 vedl 
redakci Živnostenského zpravo-
daje. Protože byl dobře obezná-
men s  problémy a  potřebami 
drobných živnostníků, založil 

v r. 1908 živnostenskou stranu. V letech 1918–1939 byl nepřetržitě po-
slancem Národního shromáždění. V letech 1935–1937 místopředsedou 
sněmovny a  v  koaličních vládách byl několikrát ministrem čsl.  vlády: 
veřejných prací 1925–1926, železnic 1929–1932, průmyslu, obchodu 
a živností 1937–1938. Ve volbách r. 1935 jeho Čsl. živnostensko-obchod-
nická strana středostavovská získala téměř půl milionu hlasů. Měla své 
přívržence i na Horní Bečvě, např. v r. 1938 získala v obecním zastupitel-
stvu dva mandáty, které zastávali hoteliér Vladimír Bernkop a hostinský  
od kostela Bedřich Dvořáček. Rudolf Mlčoch založil v  Olomouci svůj 
stranický Československý deník, v letech 1919–1933 byl jeho šéfredak-
torem, následně v letech 1933–1941 šéfredaktorem Moravského deníku. 
Jeho politická strana zanikla v roce 1938. Ačkoliv se ani Rudolf Mlčoch,  
ani další vedoucí představitelé neprovinili samotnou kolaborací, podle 
Košického vládního programu z dubna 1945 už nebylo povoleno stranu 
obnovit.

Cvičiště a koupaliště
Poblíž lávky přes Bečvu na dolní úrovni říční terasy mezi levým bře-

hem Bečvy a Lučinou bylo zřízeno školní cvičiště – hřiště. Během prázd-
nin r. 1939 bylo při něm na Bečvě pro žáky mečůvské školy správou hra-
zení bystřin upraveno říční koupaliště se stavidlem. Řídící učitel Horečka 
získal pro obecní úřad k tomuto účelu 200 K od rožnovského Klubu čes-
kých turistů a 100 K od Městské spořitelny v Rožnově.

Lučina pod Stavinožkú
Název louky na vrchní úrovni říční terasy podél levého břehu Bečvy 

pod strmým severním úbočím Stavinožky sahá daleko do minulosti.  
Poprvé je písemně doložen gruntoknihovním záznamem z  r.  1766, 
kdy po zemřelém otci Martinu Fiurym jeho syn Jiří zdědil v  hodnotě 
45 rýnských pasekářský grunt č. p. 75 pod Fiury grúněm. Podle zápisu 
byla součástí usedlosti „Lučina pod Stavinožkú“, kterou nebožtík otec 
koupil za 7 rýnských od Václava Ondrucha. Ovšem Lučina se od Fiurých  
do vlastnictví Ondruchů zase vrátila, protože v r. 1833 byl jejím držite-
lem Jiří Ondruch z č. p. 185 na Polaně v Bučkovém. Někdy v 60. letech 
předminulého století tu Ondruchovi postavili chalupu čtvrtpasekářské 
usedlosti č. p. 351 (dnes č. e. 436) a na přelomu 30. a 40. let minulého sto-
letí v západní části jejích pozemků vyrostla vilka manželů Sichrovských.  
Po zániku Mlčochovy studánky vzrostl význam studánky Na Lučině, kte-
rá je i  v  současnosti volně přístupná od lávky přes Bečvu vyšlapaným 
chodníkem okolo někdejší usedlosti.

Hotel Bernkop
Původní vlastní hostinec po svém otci Vladimír Bernkop (1895–1970) 

přestavěl v r. 1928 na patrový hotel. Když byla v r. 1938 hodnocena kva-

Mlčochova studánka jako kulturní detail v  krajině má už za se-
bou 80letou minulost. Téměř přes polovinu své historie už vlastně 
studánkou není. Stala se ve veřejném zájmu zdrojem vodovodního 
zásobování pitnou vodou hotelu Bernkop, následně hotelu Valaška 
a blízkých rodinných domů a při tom jako studánka postupně zani-
kala. Přesto stojí za to vyzvednout ji ze zapomenutí a připomenout 
ji s její lokalitou, která kdysi představovala jeden z malebných krajin-
ných koutů Horní Bečvy.

Byla postavena při jednom z  vyvěrajících pramenů na severním 
úpatí Stavinožky nad levým břehem Bečvy, za východním okrajem 
„Lučiny pod Stavinožkú“ na lesním pozemku, který v  r. 1931 získa-
la obec Horní Bečva při prováděné pozemkové reformě na rožnov-
ském velkostatku. Kdo přesně nezná její místo nad nynější močálo-
vitou bahnitou lesní svážnicí uprostřed nevzhledné divoké a bujné 
vegetace, její rozpadlé pozůstatky už ani nedohledá. Zůstává tu z ní 
betonová odběrová šachta s litinovým poklopem, opatřeným zám-
kem, a pod ní v rozpadlém kamení kámen s vsazenou pamětní des-
kou obsahující nápis:

MLČOCHOVA STUDÁNKA
DOROST Č. Č. K. H. B. MEČŮVKA

Stavba Mlčochovy studánky.
O  Mlčochově studánce najdeme záznam ve druhém svazku  

Pamětní knihy obce Horní Bečvy. Ovšem tehdejší obecní kronikář 
a  řídící učitel mečůvské školy z  protějšího pravého břehu Bečvy,  
Miroslav Horečka, genezi vzniku studánky blíže nepopisuje. Dozví-
dáme se pouze o tom, že studánku s chutnou pitnou vodou neda-
leko školy ve Stavinožce vybudoval v  r.  1939 dorost Českého čer-
veného kříže (ČČK) školy v  Mečůvce a  zpřístupnil ji nejen místním 
občanům, ale i četným letním hostům. V její blízkosti byly vybudo-
vány lavičky a okolní prostor studánky navazoval na nedaleké školní 
hřiště. Plánek kamennobetonové studánky s přepadem protékající 
vody vypracoval vrchní stavební rada Ing. Bohumil Stavěl, který teh-
dy řídil stavbu retenční nádrže – přehrady na Horní Bečvě. Sám se 
také ochotně podílel na řízení výstavby studánky. Její celkový náklad 
činil 1.787 K  (protektorátních korun) a  protože na úhradu jejího fi-
nančního nákladu přispěl tehdy už bývalý ministr čsl. vlády Rudolf 
Mlčoch, byla studánka nazvána jeho jménem. Doklady o tom, v ja-
kých souvislostech se Rudolf Mlčoch stal podporovatelem studánky, 
nemáme, ale je možné, že byl tehdy jedním z  významných hostů, 
kteří v minulosti na Horní Bečvu zavítali a pobývali v hotelu Bernkop.
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lita služeb v 29 beskydských chatách a stanicích Klubu čsl.  turistů, ho-
tel Bernkop se umístil hned na druhém místě. V hotelu bylo 23 pokojů  
pro hosty, měl vlastní elektrické osvětlení, ovšem užitková voda byla  
do objektu zavedena trkačovým vodovodem přímo z  Bečvy. Proto si  
při dotazníkovém šetření v  r.  1939 hosté stěžovali, že jim po deštích 
v pokojích tekla kalná voda. Pitnou vodu na pokoje donášela pokojská 
dvakrát denně ze studánky Na Lučině. Majitel hotelu později přistoupil 
k vybudování vodovodu přímo z Mlčochovy studánky.

 Karel J. Malina

Prameny: OA Vsetín, MNV Horní Bečva, i. č. 19, s. 167–168. ZA Opava, Vs Val. Mez. 
– Rožnov, i. č. 59, fol. 237r. https://www.mza.cz/indikacniskici/

Pohlednice z  produkce rožnovského obchodníka, fotografa a vydavatele 
pohlednic Vladimíra Hambálka (1904–1983) zachycuje pohled z Lučiny k hotelu 
Bernkop. 

Koryto Bečvy pod Stavinožkou představovalo jedno z  lákadel letních hostů,  
jak dokládá pohlednice rožnovského obchodníka a vydavatele pohlednic 
Osvalda Kotoučka (1861–1931).

Léto v plném proudu
Začátek léta je u  nás ve znamení třešní, borůvek, jahod,  

ale také se začínají kosit louky, což doprovází nádherná vůně 
sena. A  právě v  tuto dobu se u  nás koná pouť. Každý se těší,  
co si koupí, zajde na kolotoč a  jak si to užije. Také zahrádkáři 
připravili bohatý program, který byl doprovázen hrou na har-
moniku. Prodávaly se zde výrobky patchwork, knihy, keramika 
a sochy. Květinářka připravila prodejní výstavu květin, jak ven-
kovních, tak interiérových. Velký zájem vzbudilo vystoupení 
skupiny Družina z Bukovika. Zahradu zaplnila atmosféra čtrnác-
tého století. Členové skupiny v  dobovém oblečení předváděli 
řemesla, vaření a vůbec život této doby. K tomu patřily i ukázky 
středověkého boje. Šermíři dokázali svým uměním diváky vel-
mi nadchnout. Souboj vypadal velmi věrohodně. Dokonce se 
někteří lidé báli, aby se účinkující nezranili, protože rány padaly 
tvrdě a naostro. Byli bychom rádi, kdyby i v příštím roce Družina 
z Bukovika opět na pouť přijela.

A  přišla další část léta. Určitě jsme si ji naplno užili v  našich 
zahradách. Ať už při sklizni ovoce, grilování, opékání. Určitě si 
rádi zavzpomínáme na chvilky strávené s našimi blízkými nebo  
na vlahé večery, kdy jsme si zahradu a  okolní přírodu užívali 
jen sami pro sebe. Letos máme úrodu skromnější, v kuchyni se 
méně zapotíme s jejím zpracováním. O to víc času můžeme vě-
novat okrasné zahradě a vůbec zdokonalování prostředí kolem 
našich domovů. A možná i zahrádkáři najdou chvilku, opráší po-
horky a vyrazí někam do okolí. Doufejme, že jim tyto plány nic 
nepřekazí a s výletem budou spokojeni.

Počátkem září a  vlastně celý podzim je v  plánu moštová-
ní, přednostně v  sobotních termínech. VŮNĚ LEVANDULE 
20. září ve 14 hodin vystřídá vůni jablek. Na tento termín plá-
nujeme u zahrádkářů přednášku o levanduli. Získáme mno-
ho nových informací o  její historii, využití a  produktech, 
které se z  ní vyrábí. Výbor Českého zahrádkářského svazu 
zve všechny zájemce. Těšíme se na příjemně strávené chvilky 
u levandulového čaje. Za ČZS v Horní Bečvě R. Macečková

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ  
HORNÍ BEČVA
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UDÁLO SE

Co se to děje u hornobečvanské sokolovny? Davy lidí zde směřu-
jí v sobotu 3. 8. v poledne, aby se zúčastnili oslav 90 let od založe-
ní TJ Sokol Horní Bečva. Výbor této sportovní organizace připra-
vil pro své členy a fanoušky bohatý sportovní program, se kterým 
přítomné seznámil moderátor celé akce místopředseda TJ a bývalý 
starosta Horní Bečvy Oldřich Ondryáš. A jak jinak by sportovci měli 
oslavit tuto událost než sportem.

Již ve 12 hod. začal fotbalový turnaj nejmenších žáčků  
za účasti 4 družstev. Vítězem se stala Horní Bečva, druzí skon-
čili žáčci z Hutiska – Solance, Dolní Bečva byla třetí a Prostřed-
ní Bečva čtvrtá. Osm týmů bojovalo v  beach volejbalu. Čtr-
náct bojovných utkání odpískala volejbalová rozhodčí Iveta  
Kubáňová. A tady jsou výsledky: 1 – Dlouhonožci, 2 – Kobyl-
ská, 3 – No idea, 4 – Grapčáci, 5 – Sádelníci, 6 – Zpoza hůšťa, 
7 – Qurnik shopa a 8 – Drým tým. Na vedlejším nohejbalovém 
hřišti bojovala 4 družstva. Zvítězili Kostelani, druzí byli Šmod-
rši, třetí Staří páni a pořadí uzavřel tým Nevím právě. Ve stol-
ním tenise u neregistrovaných dospělých zvítězil Pavel Mužát-
ko st., 2 – Josef Blinka, 3 – Marek Cholewa. U dorostenců bylo 
toto pořadí: 1 – Pavel Mužátko ml., 2 – Martin Holzer, 3 – Da-
niel Ivánek. Z žáků byl nejlepší Tomáš Riegel, Pavel Holzer byl 
druhý a Jiří Vítek třetí. Závodilo se i na pumptrackové dráze. 
Dorostenky Horní Bečvy si to rozdaly ve fotbale s juniorkami 
MFK Vítkovice, kterým podlehly 1:9, dorostenci Horní Bečvy 
/Rožnova p/R. bojovali se stejně starými fotbalisty SK Hranice 
a zvítězili 2:1.

V  16 hod. přečetl na fotbalovém hřišti hlavní projev o  historii 
TJ její předseda Miloslav Randa, zdravice přednesli hlavní hos-
té oslav, kterými byli: Jiří Čunek  – hejtman Zlínského kraje, 
Stanislav Volek – předseda Okresního fotbalového svazu, Ru-
dolf Bernát – starosta Horní Bečvy. Všichni hovořili o důležitosti 
sportu pro nás všechny, pochválili Horní Bečvě překrásný spor-
tovní areál a popřáli vše dobré do dalších let činnosti TJ. Výbor TJ 
u příležitosti oslav 90 let TJ ocenil 12 současných i bývalých členů  
za jejich obětavou a  dlouholetou práci ve prospěch TJ. Krásnou 
šálu s  logem TJ v klubových barvách oceněným předávali hlavní 
hosté – Jiří Čunek, Stanislav Volek, Rudolf Bernát a členové výboru 
TJ: Lukáš Kantor, Karel Sekyra a Miloslav Randa. Ocenění obdrželi: 
Jaroslav Martinák (dlouholetý tajemník, hlasatel), František 
Chovanec (člen výboru, vedoucí oddílu sportovní gymnasti-
ky, předseda oddílu sjezdového lyžování), Zdenka Bártková 
(členka výboru, pokladní, občerstvení), Blanka Randová (člen-
ka výboru, rekreační sporty), Marie Němcová (členka výboru, 

rekreační sporty, organizace volejbalových turnajů, vedení 
kroniky TJ), Metoděj Ondruch (dlouholetý trenér mužů, člen 
výboru), Oldřich Fojtášek (dlouholetý trenér dorostu a mužů, 
člen výboru), Ludvík Vaníček (dlouholetý trenér mužů), Anto-
nín Kubáň (trenér a vedoucí družstva žen), Jan Děcký (trenér 
žáků a dorostu), Zdeněk Holčák (trenér mužů a správce), Věra 
Vašutová (hospodářka, pokladní). Všech 12 vyznamenaných 
bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem diváků.

V 16,30 začal dlouho očekávaný zápas „staré gardy“ Baníku Ost-
rava a „starých pánů“ Horní Bečvy. Na toto utkání se přišlo podívat 
asi 900 diváků. Hlavním rozhodčím byl Zdeněk Svatonský. Hor-
ní Bečva podlehla Baníkovcům 4:8. Za Horní Bečvu se trefili:  
Miroslav Křištof, Ladislav Ondruch, Miroslav Dobeš a Jaroslav 
Zetocha. V sestavě „staré gardy“ Baníku Ostrava nastoupili známí 
hráči: Vít Baránek, Jakub Zajaroš, René Bolf, Václav Pěcháček, Mi-
chal Šlachta, Rostislav Kiša, Dušan Vrťo, Karel Kula, Augustin Anta-
lík, Petr Zajaroš, Tomáš Mičola, Luboš Knoflíček, Zdenek Pospěch, 
trenér  – Zdeněk Kosňovský, vedoucí mužstva  – Lubomír Šrámek 
a  manažer st.gardy  – Petr Zajaroš. Diváci byli nadšeni, bylo se  
na co dívat.

A  to nebylo ještě všechno. K  poslednímu zápasu oslav si hor-
nobečvanští fotbalisté (účastníci okresního přeboru) pozvali Pro-
střední Bečvu (1. B třída). Rozhodčí Josef Nuc, Jiří Nuc a Jiří Pavli-
ca odpískali přípravné derby, ve kterém Horní Bečva podlehla 
sousedům z  Prostřední Bečvy 2:3 (1:2), branky: Horní Bečva   
– Adam Solanský, Martin Ondruch, Prostřední Bečva  – Sívek 
2, Radim Novák. „Děkujeme Horní Bečvě za pozvání na perfekt-
ně zorganizovaný den jejich oslav výročí založení klubu,“ řekl  
asistent trenéra Prostřední Bečvy Zbyněk Jurajda.

V  závěru oslav hlavní moderátor Oldřich Ondryáš poděkoval 
všem účastníkům sportovních soutěží, divákům, hostům a  těm, 
kteří se podíleli na přípravách oslav a  občerstvení, i  Jaroslavu 
Čápovi, který celé oslavy fotografoval. Diváci si mohli kromě pití 
a dobrot koupit i pěknou klubovou šálu. Hlavními sponzory oslav 
byli: Zlínský kraj, Obecní úřad Horní Bečva, ROBE, Vakuum 
servis, hotel Valaška, Radekov, Elektro Pavlica, Petr Otepka, 
Trikolora – Petr Baroš, Valašské dobroty, restaurace Staré časy  
a CK Brenna Brno. Všem moc děkujeme.

Oficiální část oslav byla ukončena, potom se ještě posedělo 
v  družné zábavě. Oslavy se určitě vydařily, vyšlo i  pěkné počasí  
a za 10 let se budeme opět těšit s vámi v tomto krásném sportov-
ním areálu, kdy oslavíme sté výročí založení TJ Sokol Horní Bečva.

 Text: Marie Němcová, foto: Jaroslav Čáp

TJ Sokol Horní Bečva slavila
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Dorost

Nástup mužů Horní Bečvy před utkáním s P. Bečvou

Dorostenky Horní Bečva s trenérem M. Křištofem

Adam Solanský a Jakub Vašek

Nohejbalový turnaj

Internacionálové Horní Bečvy Internacionálové Horní Bečvy a Baníku Ostrava

Ocenění: Jaroslav Martinák Věra Vašutová Metoděj Ondruch

Přípravka Pump track

Turnaj ve stolním tenise

Zápas Horní verzus Prostřední Bečva

Turnaj v beach volejbale Společné foto vítězů v beach volejbale
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V sobotu 24. srpna se v areálu ZŠ TGM uskutečnil půlkulatý pat-
náctý ročník orientačního závodu na horských kolech – 15. Valaš-
ský orieňťák. Pro závodníky bylo připraveno 30 různě hodnocených 
kontrolních bodů rozmístěných na katastru obce Horní Bečvy. Cílem 
bylo posbírat co největší počet bodů v časovém limitu 3,5h. Každý 
závodník si mohl naplánovat svůj postup, vybrat si, jestli raději vy-
jede na vysoce bodovanou (většinou taky vysoko umístěnou) kont-
rolu nebo raději posbírá více snadnějších kontrol. Závodníci si také 
mohli vybrat jednu z osmi kategorií, takže zazávodit si mohl oprav-
du každý bez ohledu na věk, pohlaví, výkonnost či státní příslušnost. 
Absolutnímu vítězi se stali závodníci v kategorii dvojic můžů - Lubor  
Grigorescu s  parťákem Jozefem Sondorem, kteří nastřádali 1969 
z  2325 možných bodů. Druhého nejvyššího počtu bodů dosáhl 
Hornobečvan Ivan Stopka, který vyhrál kategorii můžů nad 40  let 
a  pokořil tak prakticky všechny mladší závodníky. Stejně tak víte-
zové kategorie starších dvojic Vašek s  Kuchyňou za sebou necha-
li většinu startovního pole. Nejsilnější kategorii mužů vyhrál Vít  
Zahradníček s 1849 body. Smíšené dvojice ovládlo duo Nekoranec 
a Vavrysová. Mezi ženami zvítězila Zuzana Weissová s  1476 body, 
v ženských dvojicích byly nejrychlejší orieňťácké stálice Perůtková 
a  Maliňáková s  1045 body. Poslední kategorii Croozer se čtrnácti 
kontrolami jsme speciálně zařadili poměrně nedávno, abychom 

reagovali na porodní boom v  regionu a  umožnili závodit také ro-
dičům s  malými dětmi v  přívěsném vozíku. Tuto kategorii vyhrála 
Iva Hapalová s navigátorkou Terezkou, které získaly 625 z 825 bodů. 
Ostatní ratolesti se mohly zabavit v  dětském závodě. Také v  tom-
to závodě byla kategorie pro všechny děti od nejmenších až po 
dorostence, kteří si zajeli několik bodů z  dospělácké mapy. Díky 
krásnému počasí se na startu sešlo okolo stovky mladých nadějí. 
Odpoledne se sice přehnala přeháňka, což ale nikomu nevadilo, 
protože se nám krásně vyčistil vzduch před večerním koncertem. 
První kapelou večera byla Chráněná dílna z Ostravy. Druhou v pořa-
dí byla legendární valašská rocková kapela Ciment. Na závěr večera 
nám zahráli naši vzácní hosté z Holandska – skupina Scotch, kteří 
předvedli neuvěřitelné představení, které se na dlouhou dobu zapí-
še mezi nejvydařenější večírky.

Děkujeme všem závodníkům, bez nichž by nemělo smysl závod 
pořádat. Děkujeme sponzorům, bez kterých by nebylo možné zá-
vod zafinancovat. A  děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli 
s organizací ať už na trati, ve stáncích, na podiu nebo za zvukařským 
pultem. Bez vás bychom to nezvládli.

Doufáme, že se za rok zase všichni potkáme!

 Vaše Ohlá klika

15. Valašský orieňťák & miniFEST

VÝSLEDKY HLAVNÍ ZÁVOD

pořadí jméno/-a body čas ztráta

Muži

1. Zahradníček Vít 1849 187.38

2. Maliňák Štěpán 1847 193.42 -2

3. Tichý Tomáš 1596 191.23 -253

Muži nad 40

1. Stopka Ivan 1918 200.46

2. Ambrož Pavel 1828 195.33 -90

3. Sehnal Petr 1712 203.25 -206

Ženy

1. Weissová Zuzana 1476 181.20

2. Cholastová Zuzana 1251 201.44 -225

3. Skácelová Naďa 755 170.12 -721

Muž+Muž

1. Grigorescu+Sondor 1969 202.10

2. Mynarčík+Blinka 1543 180.52 -426

3. Kretek+Kubiš 1502 198.03 -467

Žena+Muž

1. Nekoranec+Vavrysová 1355 177.36

2. Hladík+Mičulková 1339 207.06 -16

3. Šustek+Šustkova 1266 196.44 -89

Žena+Žena

1. Maliňáková+Perůtková 1045 174.48

2. Jolana+Stoklasová 860 167.03 -185

3. Vašutová+Štěpánová 772 183.45 -273

Mix nad 80

1. Vašek+Kuchyňa 1800 204.11

2. Moural+Kubáň 1651 191.24 -149

3. Jánoška+Perůtka 1337 193.53 -463

Croozer

1. Hapalová+Grigorescu 625 172.32

2. Bálint+Norbert 580 177.39 -45

3. Pavlátová+Natálie 415 199.26 -210

VÝSLEDKY DĚTSKÝ ZÁVOD

pořadí jméno/-a věk čas

Holky 0-4  
1. Kabelková Adéla 4 0:12.8

2. Martináková Anetka 3 0:14.5

3. Žitníková Emička 4 0:14.5

Kluci 0-4

1. Fajkus Filip 4 0:12.6

2. Pavlica Filip 4 0:13.5

3. Říha Kryštof 4 0:14.1

Holky 5-6

1. Martináková Lucka 6 0:27.1

2. Cholastová Eliška 6 0:27.1

3. Graclíková Helenka 6 0:29.0

Kluci 5-6

1. Bartoň Lukáš 6 0:21.1

2. Sobek Antonín 6 0:21.2

3. Grencner Eduard 6 0:21.7

Holky 7-9

1. Bernátová Vendula 9 0:52.4

2. Lamichová Kristýna 8 0:55.5

3. Fabiánová Adéla 8 0:56.4

Kluci 7-9

1. Závorka Adam 8 0:46.3

2. Šalamon Jan 8 0:50.8

3. Bordovský Robert 9 0:51.3

Holky 10-12
1. Fabiánová Natálie - 0:45:48

2. Horňáková Dominika - 0:46:51

Kluci 10-12

1. Raška Filip - 0:28:12

2. Kubáň Filip - 0:28:33

3. Ondruch Tomáš - 0:29:43

Holky 13-15
1. Dudková Anežka - 0:48:15

2. Závorková Lucie - 1:17:15

Kluci 13-15

1. Červinka Adam - 0:45:27

2. Raška Lumír - 0:46:35

3. Kubáň Tomáš - 0:47:57
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Turnaj Černá Voda
Vítej zlatý hattricku Horní Bečvo!

Horní Bečva vyhrála potřetí v řadě tradiční letní přípravný turnaj v Černé Vodě.
Horní Bečva vstupuje tradičně do letní přípravy herně turnajem u spřáteleného klu-

bu z Černé Vody. U týmu ještě nebyl nový trenér Miroslav Křištof, který by měl Horní 
Bečvu vést v generálce na novou sezonu, kterou bude v rámci oslav 90 let od vzniku 
klubu zápas s  Prostřední Bečvou v  sobotu 3.  srpna. Realizační tým pro tento turnaj 
tvořili Jan Ondruch, Roman Mužný a Nikolas Gavenda.

„Pomohli nám Petr Berka z  Prostřední Bečvy a  Ladislav Ondruch, který již aktivně ne-
hraje. Měli jsme tady na sehrání patnáct hráčů a dva brankáře - Jurku a Jalůvku. Turnaj 
jsme vyhráli a pomohl nám fotbalově pro další práci před startem sezony,“ řekl hráč Horní 
Bečvy Martin Zetocha.

Rozřazovací zápasy:

Horní Bečva - Černá Voda 2:1 
Branky Horní Bečvy: Vaníček, Vašut. 
Červená Voda - Skoroszyce (Polsko) 1:2

O 3. místo:
Černá Voda - Červená Voda 4:3 p. k.

Finále: 
Horní Bečva - Skoroszyce (Polsko) 5:0 

Branky: Martin Zetocha 3, Filip Zetocha, Grenar.
Text: Martin Němec, foto: archiv TJ
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Pozvánka na Den Zlínského kraje
Klub důchodců Horní Bečva vás zve na autobusový zájezd do Zlína  

– na Den Zlínského kraje v sobotu 21. září 2019.
7,00 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 (mobil: 777 045 484)  
a v Klubu seniorů Rožnov p/R. od 2. září 2019.  

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, který bude zveřejněn ve skříňce Klubu důchodců na požární zbrojnici.

Neváhejte a přihlaste se! Těšíme se na vás!
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 20 / září 2019

INZERCE
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INZERCE POZVÁNKA

HLEDÁM PODNÁJEM
Hledám podnájem, nejlépe v okolí přehrady,  

nejedná se o rekreační zájem.  
V této oblasti jsem jako dítě žil  
(na vršku, cesta na Zubčenu). 
Nabízím výpomoc na domě,  

mám spoustu nářadí.  
Možná i pečovatelská výpomoc.  

Jsem potomek Viktora Mikudy z Rališky.

TEL. 734 659 506

Podmínkou  
je poloha poblíž sjezdovky  

nebo přehrady, inženýrské sítě 
(minimálně voda a elektřina)  

na hranici pozemku  
a přístupnost po veřejné komunikaci. 

Velikost přibližně do 1 000 m2,  
s výhledem do přírody. 

Telefonní kontakt: 
739 567 937

HLEDÁME KE KOUPI POZEMEK  
NA HORNÍ BEČVĚ  

PRO STAVBU  
REKREAČNÍ CHALUPY

Bečvanské maminky pořádají

podzimní / zimní

SOKOLOVNA TJ na Horní Bečvě

Přijímáme pouze sezónní věci a potřeby pro děti  
- moderní, čisté, nepoškozené!!!

NEPŘIJÍMÁME žádné elektrospotřebiče a věci pro dospělé !!!  
Kojenecké jen v omezeném množství a to 20ks na jednu prodávající.

Pondělí 16. září 2019
8:30-16:30 příjem a prodej zboží

Úterý 17. září 2019
8:30-16:30 prodej zboží

Středa 18. září 2019
8:30-10:30 prodej zboží

10:30-14:00 třídění
14:00-15:30 VÝDEJ ZBOŽÍ!!!

Nevyzvednuté věci budou ten den odvezeny na CHARITU!!! 
Za prodané věci nad 100 Kč - poplatek 20 Kč. Nad 500 Kč poplatek 50 Kč.

OZNAČENÍ OBLEČENÍ 
Na značce (viz obrázek) nechte volné místo na číslo, které Vám přiřadíme.  

Použijte na označení papírovou malířskou pásku.

VOLNÉ MÍSTO 
NA ČÍSLO

VELIKOST

CENA

Rezervační číslo na tel.: 777 826 307 
REZERVACE NUTNÁ!!!
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Zahradnické rady na měsíc září 
– nejen sklizeň, ale i výsadby

Sklízíme jádroviny, peckoviny, vinnou révu,  
ale i léčivé plody - jeřáb, aronie, rakytník, klanopraška…

Pokračujeme se sklizní zeleniny (rajčata, cibule 
z výsevů, tykve, melouny). Sklízíme hlízy mečíků 
a květiny určené k sušení.

V září ale i vysazujeme a vyséváme!!!
•  Na jaře kvetoucí cibuloviny (tulipány, narcisy a další 

drobné cibuloviny). Nezapomeňte na moření  
- předcházíte napadení háďátky i houbovitým hnilobám 
(např. Sulka).

•  Trvalky - můžeme nyní většinu z nich sázet,  
přesazovat a dělit trsy.

•  Začátkem září vysazujeme dvouletky - macešky, 
pomněnky a sedmikrásky.

•  Vyséváme zeleninu pro letošní sklizeň - vyrůst ještě 
stihnou rané ředkvičky a raný salát.

•  Vyséváme špenát, listovou petržel, mangold, kerblík, 
kozlíček polníček, které sklízíme na jaře.

•  Vysazujeme jehličnany (konifery) a stálezelené dřeviny  
– můžeme nakoupit i rostliny s kořenovým balem.  
Po výsadbě zaléváme, aby dřevina do zimy zakořenila.

•  Zakládáme trávníky - je nejvyšší čas, dny jsou ještě  
dost teplé na to, aby semeno vyklíčilo a do zámrazu 
dobře zakořenily rostliny. S výsevem nečekáme déle 
než do poloviny září.

Kdo chce během zimy sklízet pažitku, přesadí nyní 
několik trsů do kořenáčů. V nich je třeba nechat pažitku 
lehce promrznout. Po přenesení do tepla a zalití začne 
narůstat. I ostatní bylinky můžete vysadit do květináčů. 
Během září ukončíme letní pobyt v zahradě všem 
letněným pokojovým rostlinám. Zkontrolujeme, zda si 
domů s nimi nepřenášíme některé choroby a škůdce.

Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, 
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

POZVÁNKYPĚSTITELSKÉ OKÉNKO  
ZE ZAHRADNÍHO CENTRA  

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kurzy kreslení pro dospělé  
v Místní knihovně v Horní Bečvě

Chcete se učit kreslit?  
Nebo se jen zdokonalit v tom, co již umíte?

V hornobečvanské knihovně můžete začít  
a vyzkoušet si také různé techniky. 

Kurzy jsou určeny všem, absolutním začátečníkům i těm, 
kteří si myslí, že kreslit neumí a rádi by to zkusili.  

Kurz probíhá každé pondělí od 16.30 hodin.

Oficiální čtvrtý ročník  
zahájíme v pondělí 9. září 2018 v 16.30 hodin.

Lektorkou kurzu je Mgr. Jindřiška Růžičková.

Těšíme se na setkání v knihovně,  
bližší informace tamtéž.
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POZVÁNKY

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle systému světově uznávaného Mistra jógy  
z Indie Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová cvičení,  
relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. Tato jednoduchá  
a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 46 let a jsou vhodná  
pro každého bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

Cvičíme stejně jako v předchozích  
třinácti létech v úterý v 16.30 – 18.15 hod.  
v malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva.

Začínáme v úterý 3. září 2019.
Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.
Anna Valová a Karel Ondruch

•	  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/ 
ČR, 2019 • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 101 minut

•	  RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW   
/od pondělí 2. 9. do středy 4. 9. v 17:30/ 
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč  
• 136 minut

•	  SLUNOVRAT  /od pondělí 2. 9. do středy 4. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let  
• vstupné 100 Kč • 146 minut

•	   TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK  
/od čtvrtka 5. 9. do neděle 8. 9. v 18:00/ 
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 100 minut

•	  TENKRÁT V HOLLYWOODU   
/od čtvrtka 5. 9. do neděle 8. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč  
• 159 minut

•	  ANGRY BIRDS VE FILMU 2  
/od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. v 18:00/ 
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 97 minut

•	  PŘES PRSTY  /od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. ve 20:00/ 
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 101 minut

•	  PLAYMOBIL VE FILMU  /od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. v 18:00/ 
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 99 minut

•	  NABARVENÉ PTÁČE  /od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 140 Kč  
• 169 minut

•	  ZLATOKOPKY  /od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. v 18:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč  
• 110 minut

•	  TO: KAPITOLA 2  /od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč  
• 165 minut

•	  FILMOVÝ KLUB – TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY  /ve čtvrtek 19. 9. v 18:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 70 Kč,  
členové FK 60 Kč • 118 minut

•	  PSÍ KUSY  /od pátku 20. 9. do neděle 22. 9. v 18:00/ 
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 87 minut

•	  PANSTVÍ DOWNTOWN  /od pátku 20. 9. do neděle 22. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč  
• 122 minut

•	  ROMÁN PRO POKROČILÉ  /od pondělí 23. 9. do středy 25. 9. v 18:00/ 
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 95 minut

•	  RAMBO: POSLEDNÍ KREV  /od pondělí 23. 9. do středy 25. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč  
• 119 minut

•	  PRINC KRASOŇ  /od pátku 27. 9. do neděle 29. 9. v 18:00/ 
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 85 minut

•	  AD ASTRA  /od pátku 27. 9. do neděle 29. 9. ve 20:00/ 
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 124 minut

Program kina PANORAMA v Rožnově p/R  
na měsíc září 2019

www.tka.cz/kino, tel.:  734 36 60 60
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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)       Kvalifikovaný 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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Za případné nesrovnalosti ve jménech se omlouváme.

8. A
Třídní učitelka: Blanka Randová

SEZNAM ŽÁKŮ:

Iveta Fojtášková
Renata Růčková
Markéta Krupová
Marie Křenková
Lenka Kantorová
Lenka Kubáňová
Lenka Kysučanová
Lenka Šenová
Kateřina Kubáňová
Veronika Janíková
Petra Vašutová
Jana Vojkůvková
Jaroslav Fiurášek
Pavel Čermák
Roman Červený

Petr Bordovský †
Zbyněk Kretek
Jan Kretek
Karel Křístek
Robert Fárek
David Kantor
Oldřich Kropáč
Vít Maceček
Martin Mikuda
Patrik Martinák
Jaroslav Vašek
Aleš Lejska
Aleš Závorka ml.
Aleš Závorka st.
Radim Tomek

8. B
Třídní učitelka: Marie Němcová

SEZNAM ŽÁKŮ:

Petra Křenková
Jana Křenková
Iveta Křenková
Alena Bártková
Marie Kretková
Věra Ondruchová
Lenka Kubáňová
Lenka Fárková
Blanka Randová
Eva Křištofová
Karolína Macečková
Markéta Svobodová
Monika Hajdová
Petr Ondruch

Dalibor Mládenka
Marek Juráček
Tomáš Petřek
Petr Kretek
Petr Vašut
Petr Švůgr
Stanislav Křenek
Libor Franc
Marcel Křenek
Jaromír Ondruch †
Pavel Malina
Pavel Miškařík
Radek Kysučan
Petr Maceček 

Spolužáci a spolužačky, kamarádi!
Zveme vás na sraz tříd 8. A a 8. B ze ZŠ T. G. Masaryka Horní Bečva po třiceti letech.  

Rok ukončení 1989.

12. 10. 2019 v 16:00 hod. Retaso Zavadilka

Účast prosím potvrďte na tel. 608 726 799 nebo na e-mail: kubanova.katerina@seznam.cz  
do 4. 10. 2019. Obratem zašlu info k platbě 350,- Kč/osobu.

Upozornění na změnu  
provozu služeb: STUDIO POHODA 

v Prostřední Bečvě 402

Od 15. září končí ve Studiu Pohoda  
služba PEDIKÚRA, 

a od 1. října končí služba  
KADEŘNICTVÍ.

V provozu zůstává KOSMETIKA  
s úpravou pracovní doby. 

Tel.: 608 752 805 – Kretková

Sokol Kněhyně pořádá přespolní běh pro všechny kategorie

Běh kněhyňským údolím / 29. 9. 2019
Prezentace od 8:30 do 9:30 na hřišti v Kněhyních za vodou. 
Start první kategorie v 10 hodin  /  startovné 50,-

Závod pro veřejnost s hromadným startem:

Kněhyňská míle (cca 2 km).

Podrobnosti na  
www.tjsokolknehyne.cz nebo tel.731 413 967
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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.

Pondělí 28. října 2019  
v 19 hodin 

Kulturní dům Horní Bečva 
Divadelní společnost HÁTA uvede 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 probíhá 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!!! 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO  
Vás srdečně zvou na loutkové představení

ČERVENÁ KARKULKA
sobota 28. 9. 2019 od 10:00
V prostorách TJ Sokolovny Horní Bečva. Vstupné dobrovolné.
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Kalendář akcí obce Horní Bečva  
/ZÁŘÍ - PROSINEC 2019/

KURZY KRESLENÍ pro dospělé
Kurzy jsou určeny všem, absolutním začáteční-
kům i těm, kteří si myslí, že kreslit neumí a rádi 
by to zkusili. Kurz probíhá každé pondělí.

9. 9. /   PONDĚLÍ / 16:30 / KNIHOVNA

CVIČENÍ JÓGY
Cvičitelé Jógy v denním životě vás zvou  
na pravidelné úterky se cvičením jógy,  
meditacemi a relaxací. 

3. 9. /   ÚTERÝ / 16:30 / MALÁ TĚLOCVIČNA ZŠ

30. 11. /   SOBOTA / 17:00 / KULTURNÍ DŮM 

BAZÁREK
Bečvanské maminky opět pořádají  
podzimní / zimní bazárek dětského oblečení. 

16. - 18. 9. /   SOKOLOVNA

BĚH KNĚHYŇSKÝM ÚDOLÍM
Prezentace od 8:30-9:30,  
start první kategorie v 10 h.

29. 9. /   NEDĚLE / HŘIŠTĚ V KNĚHYNÍCH

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

21. 9. /   SOBOTA / 7:00- 18:30

KURZY ANGLIČTINY
Zahájení kurzů angličtiny.  
Vyučování bude probíhat vždy ve čtvrtek. 

POLOVINA ZÁŘÍ /   

ATLETIKA PRO DĚTI
Najdi svůj talent…  Zahájení atletického 
kroužku pro děti 1. až 6. tříd.  

19. - 9. /   ČTVRTEK / 15:00 / MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U ZŠ

VŮNĚ LEVANDULE
Výbor Českého zahrádkářského svazu zve 
všechny zájemce na přednášku o levanduli. 

20. - 9. /   PÁTEK / 14:00 /  AREÁL ZAHRÁDKÁŘŮ

ČERVENÁ KARKULKA
Místní knihovna Horní Bečva  
a divadélko ROLO vás srdečně zvou na loutko-
vé představení. Vhodné pro děti od tří  
do osmi let. Vstupné dobrovolné. 

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ
Taneční kurz pro manželské a přátelské páry. 
Výuka základů standardních a latinskoameric-
kých tanců.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení Vánočního stromečku  
s ohňostrojem, ochutnávkou místních dobrot 
a kulturním programem.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Prostorná exkluzivní ložnice s velikou  
kruhovou postelí může být náhle těsná…  
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapa-
citou“ nastane v bláznivé komedii známých 
anglických dramatiků.
Předprodej probíhá v Knihovně Horní Bečva. 
Cena vstupného 480,- Kč.  

PĚTKRÁT DO ČERNÉHO
Divadlo DEVÍTKA uvede komediální předsta-
vení od A. Nicolaje o pěti částech, které spoju-
je společné téma láska a smrt.

8. 10. /   ÚTERÝ / 20:00 - 22:00 / SOKOLOVNA / 7 LEKCÍ

7. 12. /   SOBOTA / OD 14:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

28. 10. /   PONDĚLÍ / 19:00 / KULTURNÍ DŮM 

Změna programu vyhrazena.

28. 9. /   SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA
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