
PROSTRANSTVÍ PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU NA HORNÍ BEČVĚ
Programem bude provázet DUO DUBNIČKA & LAHODA. 

Vystoupí folklorní taneční soubor HAFERKA, dechová hudba HORŇANÉ, 

slovácká dechovka STAROMĚSTSKÁ KAPELA a jiné. 

Ve večerních hodinách se představí hudební skupina PANGEA - THE BEATLES REVIVAL BAND.

Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
     / ČERVEN 2018 /                                        číslo 6 / ročník XXXV                                                         / cena: 3,- Kč /

SOBOTA 23. ČERVNA OD 15:00 HODIN

STAROMĚSTSKÁ KAPELA

HORŇANÉ

FOLKLORNÍ 

TANEČNÍ SOUBOR

HAFERKA PANGEA

THE BEATLES REVIVAL BAND

DUO 

DUBNIČKA & LAHODA
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Vítání občánků 
Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …

V neděli 27. května 2018 se uskutečnilo v letošním roce druhé vítání občánků. Byl to slavnostní 

den pro naše nejmenší miminka obce Horní Bečva, narozené v období leden až březen 2018.

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se sešlo u příležitosti této slavnostní a vý-

znamné akce šest rodičů se svými miminky, mezi kterými byli čtyři chlapečci a dvě holčičky. Při 

obřadu, za účasti starosty obce a matrikářky, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi 

kytičku a pro své ratolesti dárky na památku. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení dětí 

z mateřské školy pod vedením učitelky slečny Jany Kurkové.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim i dětem hodně zdraví a spokojenosti.

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografi e 

z vítání občánků dle náhodného výběru. 

Miminka zleva: 

Ondřej Pokorák, David Matušík, 
Ondřej Roman, Viktor Kovář, 
Adéla Martináková 
a Sofi e Elisabeth Třetinová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Dokud žijeme, učíme se žít.“
Jaroslav Vrchlický 

Blahopřání

Všem červnovým oslavencům 

i smaragdovému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Marie MARŠÁLKOVÁ 

Oldřiška NĚMCOVÁ 

Veronika ONDRUCHOVÁ 

Pavel KRETEK

Josef ONDRUCH

Milada HAJDOVÁ

Jan KYŠÁK

Hedvika JANÍČKOVÁ

Eliška JINDROVÁ

Jan MALINA

Vlasta KYŠÁKOVÁ

VHO

VÁ

OVÁ 

Blahopřání k narozeninám

Dne 15. června 2018 oslaví můj manžel, 

náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Josef ONDRUCH

životní jubileum 80 let.

Všechno nejlepší a hlavně zdraví 

do dalších let přejí manželka Marie, 

syn Jaromír, dcera Eva s manželem, 

vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání k narozeninám

Devadesát let není málo, prožít je snad za to stálo.

Jsi nejbohatší člověk mezi námi, 

ne penězi, ale vzpomínkami.

Ať ti těch vzpomínek stále přibývá, 

ve zdraví, v radosti život ti ubíhá.

Do stovky chybí ti malinký kus, tak ho tu s námi vydržet zkus.

Dne 26. června 2018 oslaví 

devadesáté narozeniny naše maminka, 

babička a prababička 

paní Hedvika JANÍČKOVÁ

Všechno nejlepší do dalších let, 

pevné zdraví, lásku a životní pohodu

 přejí dcera Jana s manželem Josefem, 

vnučky Markéta, Katka a Barča 

a pravnuci Lukášek, Daneček, Sárinka, 

Davídek, Vendula, Natálka a Jakub.

Smaragdová svatba

Před padesáti pěti lety se to stalo, kdy jste si řekli své ano …

Dne 8. června 2018 oslaví 

Jiřina a Josef RŮČKOVI z Kněhyň 

55 let společného života – smaragdovou svatbu. 

Do dalších společných let 

Vám hodně lásky a především pevné zdraví 

přejí Vaše děti s rodinami.

Nejstarší občanka obce  Horní Bečva

paní Veronika Fiurášková oslavila 96 let

Dne 26. května 2018 oslavila paní Veronika FIURÁŠKOVÁ 

své životní jubileum 96 let 

a je tak nejstarší občankou obce Horní Bečva.

K těmto významným narozeninám 

přijel paní Veronice Fiuráškové poblahopřát starosta obce 

pan Rudolf Bernát s matrikářkou paní Janou Poláchovou. 

Po gratulaci a předání dárků 

se jubilantka podepsala do pamětní knihy obce.

Paní Veronika Fiurášková bydlela v rodinném domku 

v Horní Bečvě (Kněhyně) se synem Vladimírem Fiuráškem, 

který o maminku v posledních letech pečoval. 

V současné době je bohužel již ležícím pacientem 

Diakonie ČCE - Domov se zvláštním režimem 

ve Valašském Meziříčí.

Rádi jsme se s paní Veronikou Fiuráškovou setkali 

a přejeme jí hlavně zdraví a spokojenost.

Dne 15. červn

náš tatínek, dě

pan Josef ON

životní jubileu

Všechno nejle

Sma

f RŮČKOVIf  z Kněhyň 

Meziříčí.
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Vzpomínky

Dne 1. června 2018 by se dožil 85 let 

náš milovaný manžel a tatínek 

pan Oldřich CVERNA

S láskou a úctou vzpomínají 

Slávka, Jarka a Láďa.

Dne 10. června 2018 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí   

paní Květuše BORÁKOVÉ

S láskou a vděčností 

vzpomíná dcera Hana s rodinou, 

ostatní příbuzní a známí.

Kdo pro nás žil a rád nás měl,

též v naších srdcích nezemřel.

Dne 1. června 2018 vzpomeneme 

první výročí úmrtí manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka 

pana Antonína BAMBUŠKA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 4. června 2018 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

pana Václava BÁRTKA

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 12. června 2018 vzpomínáme 

první smutné výročí úmrtí  

paní Zdeňky VAŠUTOVÉ

S láskou vzpomínají 

manžel, dcera a syn s rodinami.

Odešla jediná na světě, 

na ni nám zůstala nejhezčí vzpomínka,

to byla naše maminka.

Dne 14. června 2017 nás nečekaně 

opustila naše maminka, babička 

a prababička  

paní Vlasta PROROKOVÁ

S láskou vzpomínají 

dcera Renata, Irena a Jan s rodinami.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi zůstala.

Dne 23. června 2018 si připomeneme 

nedožité devadesáté narozeniny 

a dne 27. září 2018 

smutné sedmé výročí umrtí   

paní Anny KŘENKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Mirka, 

vnuk Aleš a vnučka Šárka s rodinami.

Na krásné chvíle s Vámi, 

dnes máme už jen vzpomínku.

Za Vaši práci, lásku a oběti, 

ze srdce děkujem maminko, tatínku.

Dne 5. června 2018 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí úmrtí 

pana Jana KŘENKA

a dne 14. července 2018 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

paní Anastázie KŘENKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají 

děti s rodinami, sourozenci s rodinami,

 ostatní příbuzní a známí.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ČERVEN 2018

 1. 6. 7:30 za zemřelé Josefa a Vlastu Pavlicovy

 2. 6.  7:30  za zemřelou Jindřišku Poláchovou, manžela Jana, 

vnuka Jana, rodiče a sourozence

 3. 6. 10:00  za zemřelého Jana Solanského, rodiče, bratry a celou 

zemřelou rodinu

 4. 6.  7:30  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

její dva bratry, sestru Františku, manžela Lubomíra, 

rodiče a duše v očistci

 5. 6. 7:30 za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci

 6. 6. 7:30  za zemřelou Františku a Emila Randovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

 7. 6. 7:30  za zemřelé rodiče Jeřábkovy a živou a zemřelou 

rodinu

 8. 6. 7:30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Solanské, 

rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci

 9. 6. 7:30  za zemřelého manžela Oldřicha Martináka, 

syna Jaroslava a rodiče z obou stran

 10. 6. 10:00  za zemřelé rodiče Marii a Rudolfa Kantorovy, 

zetě Františka, rodiče a duše v očistci

 11. 6. 7:30 za zemřelé staříčky Plucnarovy a rodinu Křenkovu

 12. 6. 7:30  za zemřelého Arnošta Vašuta, Zdeňku Vašutovou, 

rodiče Sirotkovy a syna Františka

 13. 6. 7:30 za zemřelou Josefu Blinkovou a její tři manžely

 14. 6. 7:30 na úmysl dárce

 15. 6. 7:30  za zemřelého Ondřeje Křištofa, dvě manželky, 

dva syny a dva zetě

 16. 6. 7:30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava 

a celou Vašutovu rodinu

 17. 6. 10:00  za zemřelého manžela Jaroslava Zetochu, 

rodiče z obou stran a bratra Josefa

 18. 6. 7:30  za zemřelé Vladislava a Marii Kretkovy, 

živou a zemřelou rodinu Kretkovu a Macečkovu

 19. 6. 7:30  za zemřelé rodiče Hrstkovy, syna Miroslava, 

vnuky Romanka a Radušku a duše v očistci

 20. 6. 7:30  za zemřelého Josefa a Františku Křištofovy 

a oboje rodiče

 21. 6. 7:30  za zemřelé rodiče Bernatské, děti, zetě 

a duše v očistci

 22. 6. 7:30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 23. 6.  7:30  za zemřelého syna Jiřího Petřeka, jeho otce Jana 

Petřeka, rodiče Petřekovy a Veselé

 24. 6. 10:00  za zemřelého Petra Ondrucha, rodiče z obou stran, 

sourozence, zetě a vnuka Radima

 25. 6. 7:30  za zemřelé Evu a Josefa Křištofovy, zemřelé rodiče 

a sourozence z obou stran

 26. 6. 7:30  za Oldřicha Švihla za dožití 60 let, živou a zemřelou 

rodinu Švihlovu a Janíčkovu

 27. 6. 7:30 na jistý úmysl

 28. 6. 7:30 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

 29. 6. 7:30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 30. 6. 7:30  ze zemřelou Emilii Macečkovu, manžela, 

sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci

je téma diplomové práce, kterou 

na Cyrilometodějské teologické fa-

kultě UP Olomouc na Katedře cír-

kevních dějin a  církevního práva dne 

14.  května  2018 úspěšně obhájil Jiří 

Žďára z  Lelekovic při Vranově u  Brna 

pod vedením PhDr. Jitky Jonové, Th.D. 

Prvotního impulsu k  tématu práce se 

autorovi dostalo od Stanislavy Vodič-

kové, Dis z Ústavu pro studium totalit-

ních režimů, která se zabývá perzekucí 

a  odbojem křesťanů v  době nacismu 

a  komunismu a  je autorkou v  r.  2009 

vydané vynikající čtyřsetstránkové 

monografi e Uzavírám vás do svého 

srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Panu Žďárovi, který při vy-

hledávání studijních podkladů svého času navštívil i  Horní Bečvu, se 

podařilo s velkou pečlivostí shromáždit a zpracovat rozsáhlý a obsaho-

vě náročný materiál o životě kněze, který v životě neobyčejně mnoho 

dokázal a vytrpěl. Bedřich Hoff mann byl od r. 1936 farářem na Horní 

Bečvě a současně byl v r. 1938 zvolen starostou obce. Pro vlastenecké 

kázání ho v r. 1940 zatklo gestapo a přes mnohá vězení byl deportován 

do koncentračního tábora Dachau. Po jeho osvobození se v r. 1945 vrá-

til na Horní Bečvu a byl původcem a organizátorem velkolepé obnovy 

hornobečvanského kostela v letech 1946-1947. Současně napsal knihu 

A kdo vás zabije, dokument o životě a utrpení kněžstva v koncentrač-

ních táborech, a knihu pro mládež Malý vězeň. Po nastolení komunis-

tického režimu v r. 1948 opouští pod politicky motivovaným nátlakem 

Horní Bečvu a nastoupil na nové působiště v Olomouci.

Text diplomové práce, která má celkový rozsah 170 stran, je čtivý 

a přináší řadu zajímavých a pozoruhodných skutečností z Hoff manno-

va života. Například na základě rodinné kroniky sepsané jeho bratrem 

Josefem (1903-1980) o  jeho rodinném zázemí. Už během gymnaziál-

ních a bohosloveckých studií dosahoval vynikajících sportovních akti-

vit v lehké atletice nebo volejbalu. I na Horní Bečvě byl velice činným 

v  katolickém tělovýchovném spolku Čsl.  Orel. Jeho tělesná zdatnost 

mu umožnila se obětavě nasazovat za své spoluvězně v  koncent-

račním táboře a  pomohla přežít všechny útrapy. 70 stran diplomové 

práce představují přílohy s  fotografi emi a  dokumenty. Vzácným do-

kumentem, který se nám na Horní Bečvě zřejmě nezachoval, je text 

tištěné výzvy s prosbou o pomoc na opravu hornobečvanského kos-

tela, kterou Hoff mann rozesílal po celé republice a v níž už předjímal 

i slavnost svěcení opraveného kostela v r. 1947 pod záštitou pražského 

arcibiskupa Berana. Až na konci své práce se autor zabývá a vyrovnává 

s otázkou Hoff mannova víceméně formálního členství v Mírovém hnu-

tí kněží olomoucké arcidiecéze, což byla pod nátlakem státních orgánů 

utvořená organizace, kolaborující v  církvi s  komunistickým režimem, 

a uvádí: „Lze s jistotou vyloučit jakýkoliv Hoff mannův úmysl kolaborovat, 

či zradit hodnoty a ideje, které celý život zastával. Velice pravděpodobné 

je spíše jeho vyčerpání z mnohaletého věznění a stále opakujícího se ná-

tlaku představitelů komunistického režimu. Svým celoživotním jednáním 

rovněž dokázal, že je diplomat, a tak i v tomto případě se mohl domnívat, 

že se s režimem dá domluvit.“

Neustávalo jeho přátelství s kardinálem Beranem, kterému do řím-

ského exilu poslal četné dopisy. Jeho přání osobně se s ním setkat se 

mu však už nesplnilo. Pan Žďára hodlá usilovat o to, aby připomenutí 

a zviditelnění kněze Bedřicha Hoff manna nezůstalo jen u  jeho diplo-

mové práce. Mezi událostmi nedávného návratu tělesných ostatků 

kardinála Berana do vlasti a vzniku podrobného Hoff mannova životo-

pisu lze nepochybně vnímat souvislost s významným dosahem do naší 

současné společenské situace. Doufejme, že i Bedřich Hoff mann bude 

nakonec uveden do širšího veřejného povědomí a bude tak konečně 

splacen dluh jeho památce a odkazu stejně jako se už stalo vůči gene-

rálu duchovní služby Msgre Kubáňovi.  Karel J. Malina

Životní osudy kněze Bedřicha Hoff manna (1906 -1975)
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      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 29. června 2018  

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

né 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 odpadu.

PLASTY včetně nápojových kartónů – ŽLUTÉ PYTLE

SKLO – ZELENÉ PYTLE

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vy-

prazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajiš-

těny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky 

je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

Plastový, 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 Hotelu 

Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; na parkovišti před 

restaurací na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících

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 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, prů-

myslové 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.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v  centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u  aut. zastávky Valaška; na Přehradě 

vedle aut. zastávky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště u aut. 

zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

UPOZORNĚNÍ
na změnu pracovní doby 

v informačním centru v Horní Bečvě

   /červen - září 2018/

 Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Sobota 8:00 - 12:00 

 Neděle                        zavřeno 
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INFORMACE O VÝSKYTU CHRÁNĚNÝCH ŠELEM V CHKO BESKYDY 

A O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S CHOVATELI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Úvodem bychom chtěli zdůraznit, že ze strany ochrany přírody 

i veřejnosti patří velké díky občanům, kteří v Beskydech chovají 

ovce, kozy a další hospodářská zvířata, protože udržováním luk 

a pastvin přispívají k zachování malebné beskydské krajiny.

Kromě podpory chovu hospodářských zvířat podporuje náš 

stát také přítomnost velkých šelem (rysa ostrovida, vlka obecného 

a medvěda hnědého) - pro jejich vzácnost a pro jejich zásadní vý-

znam při udržování přírodní rovnováhy. *CHKO Beskydy je evropsky 

významnou lokalitou velkých šelem v české republice. Uvedené dru-

hy jsou celoročně chráněné českou i evropskou legislativou a nesmí 

se lovit.

Touto informací bychom rádi přispěli ke snížení konfliktů, kte-

ré chráněné šelmy, zejména vlci, mohou působit tím, že napadají 

hospodářská zvířata - v našich podmínkách především ovce, kozy 

a malá telata.

1)  V Beskydech se rysové, medvědi a vlci trvale vyskytují už ně-

kolik desetiletí a při ochraně stád je tedy nutno počítat s jejich 

celoroční přítomností. V současné době je potvrzen aktuální 

výskyt tříčlenné vlčí smečky v prostoru Javorníků a Vsetín-

ských vrchů.

2)  Škody, které velké šelmy působí na hospodářských zvířatech, 

hradí stát podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad 

škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

3)  Po nálezu hospodářských zvířat usmrcených nebo zraněných 

šelmou je třeba událost nahlásit do 48 hod. od zjištění škody 

na Správu CHKO Beskydy (v pracovní dny i o víkendu na mo-

bil: 607 837 854, ve všední dny i na pevnou linku: 571 654 293). 

Správa provede bezodkladně šetření k určeni původce škody 

a poskytne chovateli další potřebné instrukce. Mrtvá zvířata 

je třeba kvůli šetření ponechat na místě útoku a pokud možno 

zajistit pobytové znaky šelem (stopy, trus, chlupy) před zniče-

ním. Škoda se hradí za dospělá i mladá hospodářská zvířata, 

bez ohledu na to, zda mají ušní značky.

4)  Šelmy se na místo úspěšného útoku často vracejí, proto je tře-

ba lépe zajistit zbylá zvířata - doporučuje se zavírat je na noc 

do chléva nebo do dvojité ohrady v blízkosti domu. Je možné 

si od Správy CHKO Beskydy nebo od hnutí DUHA krátkodobě 

zapůjčit síťový elektrický ohradník, který (pokud je funkční) za-

bezpečí dobytek před šelmami mnohem lépe než lankový elek-

trický ohradník nebo klasická dřevěná ohrada.

5)  Závěrem je třeba apelovat na prevenci škod - její přínos je jed-

noznačný jak pro chovatele, tak pro šelmy, které se pak nebu-

dou zaměřovat na hospodářská zvířata jako na nejdostupnější 

kořist. Nejlepší ochranou stáda je trvalá přítomnost velkého 

pasteveckého psa, případně účinnější zabezpečení ovcí v noč-

ních hodinách, kdy šelmy obvykle útočí (v případě zájmu Vám 

oskytneme bližší informace).

 Mgr. František Jaskula

 ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTE

CHKO Beskydy je dlouhodobě oblastí trvalého výskytu chráněných šelem - rysa, medvěda a vlka. 

Vlci se zde v posledních letech objevovali spíše jednotlivě, avšak v současné době zde byla potvrzena přítomnost 

vlčí smečky (Javorníky, Vsetínské vrchy). Další vlčí smečka se vyskytuje v pohraničním území Polska a Slovenska 

(nedaleko Jablunkovska), odkud může přebíhat do Beskyd. Chtěli bychom na tuto skutečnost upozornit 

především chovatele ovcí, koz, případně i telat, na horských a podhorských lokalitách. 

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR / regionální pracoviště / Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy / Nádražní 36 / 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Nové knihyNové knihy z výměnného knižního fondu
Opět jsme obdrželi nové tituly v rámci meziknihovního výměnného 

fondu, které poskytuje Masarykova knihovna Vsetín. Najdeme mezi 

nimi knihy pro děti i dospělé různého žánru – historické romány, de-

tektivky, trilery jako jsou např.:

POHÁDKOVÉ PŘÍHODY KOMINÍKA VALENTY

Václav Čtvrtek

Kominík Valenta bydlí v pražských Vysočanech, 

ale na starost má komíny po celé Praze. Ke svému 

řemeslu se staví zodpovědně a stejně tak ho ne-

nechává v klidu ani smůla nebo neštěstí, které vidí 

kolem sebe. Zkrátka komu může, tomu Valenta 

pomůže - nemocné vlaštovičce, osamělému pej-

skovi, zatoulanému kocourkovi i holčičce Kordul-

ce, těm všem přinese do života kominické štěstí. 

A nemyslete si, že s dobráckým kominíčkem zůstanete jenom pod praž-

skými komíny. Jeho vyprávění vás zavede až do Afriky.

ŘEČ KVĚTŮ, Vanessa Diffenbaugh

Svéhlavá a zarputilá Victoria Jonesová byla 

do svých devíti let odmítnutá desítkami pěstoun-

ských rodin. Její skutečný život začíná teď, v den 

jejích osmnáctých narozenin, kdy odchází z dět-

ského domova, aby se postavila na vlastní nohy. 

Na cestu dostane obálku s dvaceti dolary a vzka-

zem Kup si jídlo a najdi si práci. Jak má ale Victoria 

žít ve světě, v němž vše působí nepřátelsky a který 

mluví řečí, jíž nerozumí?

Victoria se mnohem bezpečněji cítí ve světě rostlin. Ví, že sedmikrás-

ka znamená nevinnost, jiřiny značí důstojnost a daruje -li někomu květy 

ptačince, vítá ho tím do svého domu. Vnitřně zatvrzelá a traumatizovaná 

dívka lépe než jazykem lidí hovoří květomluvou, kterou se kdysi naučila 

od své pěstounky Elisabeth. Jediné osoby, která jí kdy byla blízká.

TEMPLÁŘSKÁ RELIKVIE, Chloe Palov

Svatý grál v rukou novodobých nacistů může 

změnit osud celého lidstva… Další dobrodružství 

antikváře a bývalého špiona Caedmona Aisquitha. 

Již vyšlo: Ohnivé kameny, Templářská šifra.

Když je příslušník speciálních sil Finn McGuire 

vyslán do Sýrie, zjistí, že je polapen v síti smrtelné-

ho nebezpečí. Medailon, který tam objevil, skrývá 

plán, jenž by mohl vést k nejhledanější relikvii svě-

ta, svatému grálu… Cestou na schůzku s mužem, který chce medailon 

za každou cenu získat, se k němu (ne tak docela dobrovolně) přidá an-

tropoložka Kate a později i její přítel Caedmon, odborník na templáře. 

A brzy je jim všem v patách smrt.

DLOUHÝ NÁVRAT, Andrew Krivak

Dlouhý návrat je nesmírně poutavý, poetický 

i drsný příběh Jozefa Vinicha, slovenského při-

stěhovalce, který se po rodinné tragédii vrací se 

svým otcem z Colorada zpět do Košic. Narukuje 

do rakousko -uherské armády, přežije boje na Pia-

vě a skončí v italském zajetí. Po mnoha peripetiích 

se navrací domů. Jeho cesta však nekončí – v Praze 

si vyřídí americký pas a definitivně opouští válkou zpustošenou Evropu. 

Sugestivní příběh, připomínající Anglického pacienta i Cold Mountain, 

ukazuje nejen „zapomenuté“ události první světové války, ale především 

sílu lidského osudu a vůli přežít i za mimořádně obtížných okolností.

CO SE ZDÁ MEDVĚDŮM, Jiří Kahoun

Pod Placatou skálou v chaloupce bydlí medvědí 

máma, táta a dva medvědí kluci – Pupík a Bříško. 

V téhle huňaté rodině se dějí samé dobré věci, a tak 

se i kapitoly jmenují po jednotlivých dobrotách, ať 

už je to dobrota oříšková či malinová. Malí medvídci 

všechny tyhle věci sbírají a přitom zažívají spousty 

nečekaných dobrodružství stejně jako lidské děti.

JUSTÝNKA A ASISTENČNÍ JEDNOROŽEC 

Kateřina Maďarková

Justýnka je docela obyčejná holčička, které ale 

dočista chybí fantazie. Svět vidí docela nudně, 

šedivě, úplně bez nápadu. Naštěstí se jí dostane 

pomoci od asistenčního jednorožce Huberta. Ten 

ji za pouhých šest dní naučí věci kolem sebe vidět 

úplně jinak.

TRHLINA, Jozef Karika

Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního 

thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu 

děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnohá tvrzení 

ověřil a zpracoval v knize, kterou máte před sebou. Na jejích stránkách 

rozmotává velice tajemný případ a zároveň poodhaluje jednu z největších 

záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč.

JSI JAKO SLUNCE, Táňa Keleová -Vasilková

Nová kniha z pera oblíbené slovenské spisova-

telky, o které sama autorka říká: „Tento příběh není 

o mně a mém tatínkovi, a zároveň vlastně i trochu je. 

Ale především je to příběh všech dcer, které tragicky 

přišly o svého otce a nedokázaly se s tím vyrovnat, 

smířit a přijmout smrt milovaného člověka. Je smut-

ný, protože jsem ho – po delší přestávce – psala jako 

první po tom, co od nás tatínek odešel. Vepsala jsem 

do něj svůj žal, smutek a bolest. Zároveň však jde o příběh plný zvratů, pře-

kvapení a lásky…“

MACBETH, Jo Nesbø

Je to nejlepšín polda, jakého kdy měli. Když se 

nepodařený zátah na dealery zvrhne v krveprolití, 

přichází inspektor Macbeth se svým týmem rych-

lého nasazení, aby zachránil situaci. Macbeth je 

však i vyléčený feťák s problematickou, trýznivou 

minulostí. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Pení-

ze. Moc. Respekt. To všechno má na dosah. Jenže 

chlap s jeho původem nemůže dosáhnout na vr-

chol. Nebo může? Jak se má dostat k tomu, na co má právo?

BĚŽKYNĚ, Peter May

Vrcholový čínský plavec spáchá v předvečer 

olympiády sebevraždu – a Čína tak ztrácí naději 

na vítězství proti Americe. Olympijský vzpěrač 

si vezme život v náruči své pekingské milenky 

– a nejvyšší kruhy se pokoušejí tento skandál utut-

lat. Jenže ze sebevražd se vyklubou vraždy a uká-

že se, že jsou spojeny s dalšími „náhodnými úmr-

tími“ nejlepších čínských atletů. Případu se ujímá čínský detektiv Li Jen 

a americká soudní lékařka Margaret Campbellová. Jejich jedinou nadějí 

je olympijská běžkyně. Ta ale záhadně zmizí a Liho kariéra i budoucnost 

mezinárodní atletiky se ocitají ve vážném ohrožení.
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Více informací o katalogu a podrobnější návod k jeho použití 

získáte v Místní knihovně Horní Bečva.

Sháníte knihu a zajímá vás, zda je v naší knihovně?
Tuto informaci můžete získat 

díky ON-LINE KATALOGU
On-line katalog je databáze knižního fondu knihovny. Můžete zde vy-

hledávat knihy podle různých kritérií, např.: podle jména autora, názvu 

díla, klíčového slova, roku vydání, edice atd. V on-line katalogu si můžete 

také knihy rezervovat, přihlásit se do svého čtenářského konta a prodlu-

žovat si své výpůjčky.

Jak vyhledávat v katalogu?
Na webových stránkách knihovny: 

https://knihovnahornibecva.webnode.cz
naleznete odkaz na katalog:

Dále VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU:

REJSTŘÍKY

SEZNAMY

VYHLEDÁVÁNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU

VYHLEDÁVÁNÍ V AUTORITÁCH

GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

ČTENÁŘI - VÝPŮJČKY

Do další tabulky doplníte název knihy, kterou hledáte

 nebo jméno autora:

Slova z názvu:

Autoři:

Korporace:

Klíčová slova:

Nakladatel:

Rok vydání:

VYHLEDAT

REJSTŘÍKY

SEZNAMY

VYHLEDÁVÁNÍ

ČTENÁŘI - VÝPŮJČKY

On-line katalog vám nabídne různé možnosti. 

Pokud chcete vyhledat knihu, stačí odkliknout VYHLEDÁVÁNÍ:

Beseda s Alenou Mornštajnovou
Připravujeme besedu s úspěšnou valašskome-

ziříčskou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. 

Beseda je naplánovaná 

na středu 17. 10. 2018 v místní Sokolovně.

Alena Mornštajnová - vystudovala angličtinu a češtinu 

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pracuje jako lektorka 

anglického jazyka a překladatelka beletrie. 

Pochází z Valašského Meziříčí. 

V poslední době sklízí velký úspěch její román Hana.

HANA

Třetí román úspěšné české autorky. 

Existuje -li něco, co prověřuje opravdo-

vost lidského života, pak je to utrpení. 

A existuje -li něco, co život znehodno-

cuje, pak je to utrpení, které člověk pů-

sobí jiným. Jenže co když je přesto ne-

vinen? Co když je to všechno jen shoda 

okolností a člověk je pouze bezmoc-

ným nástrojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá Mira 

se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. 

Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je 

za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane záku-

sek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásad-

ní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta při-

poutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 

rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života 

jako ledová kra. Příběh, který vychází ze skutečných událostí, 

popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se smys-

lem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napína-

vý film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece 

jen rozpustí.

Další tituly od Aleny Mornštajnové, které najdete v naší knihovně:

HOTÝLEK    

Některé věci jakoby existovaly 

mimo čas. Zůstávají stejné navzdory 

dějinám, válkám, totalitním režimům 

i počasí. Takový je i hotel pana Leo-

polda, vlastně spíše hodinový hotýlek, 

založený v dobách první republiky 

a nabízející potěšení a rozkoš pánům 

za protektorátu a dokonce i poté, co 

ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky ale nabíze-

ly hotelové pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy se 

odehrávaly v rodině majitele a posléze správce.

SLEPÁ MAPA

Anna, Alžběta, Anežka. Tři ženy, tři 

generace, jedna rodina a mnoho ži-

votních zvratů, traumat a tajemství. 

Drama života tří žen napnuté mezi vůlí 

po novém začátku a bezmocí vůči dě-

jinám, vlastnímu „genetickému kódu“ 

i osudu.

ý á t j d
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům  /I. část/

OTA BUBENÍČEK (1871–1962)

Známý a  oblíbený malíř české 

krajiny, absolvent Akademie vý-

tvarných umění 1899-1904, kde 

patřil mezi nejoblíbenější žáky 

českého krajináře prof.  Mařáka, 

přichází poprvé na Valašsko se 

skupinou tří pražských malířů 

v  r.  1907. Malovali na Vsetínsku. 

Byli to Oskar Fiala (1860–1918), 

Bořivoj Hnátek (1880–1954), 

Vít Skála (1883–1967). Bubeníček 

sám vzpomínal: „Příští rok se naše 

veselá kumštýřská parta pustila 

dále do Beskyd“  – starou čtveřici 

rozmnožili ještě Jaroslav Benda (1882–1970) a František Cína Jelínek 

(1882–1961)  – „a  zahnízdila se na Horní Bečvě. Tehdy to byla ještě pa-

nenská, turistickým ruchem netknutá příroda s  ohromnými lesy, kopci, 

starými, pravými, ještě zachovalými, rázovitými dřevěnými valašskými 

chalupami, se svými do široka rozloženými dvorci zemanských fojtství, 

stulených pod věkovitými lípami a habry, s mlýnci a bizarními pilami Zvě-

řinových forem a linií. Malířská a kreslířská žeň z takového nádherného 

kraje byla samozřejmě bohatá.“ Během letního plenéru koncem srp-

na 1908 bydleli v hostinci Emila Bernkopa a kromě malování si zdej-

ší pobyt sami pro sebe zaznamenávali rozmarnými obrázky, slovem 

a písní v originálním památníku nazvaném Bečvanské Listy. Bubení-

ček, který pak uskutečnil ještě další letní plenér s V. Skálou v r. 1912 

ve Val. Meziříčí, uplatnil na Horní Bečvě pro něho typickou krajinomal-

bu a především motivy lidových staveb. Vytvořil například velkou řadu 

kreseb tužkou na papíře formátu zhruba 20x30 cm, které pořídil zvláš-

tě v Bučkovém, jak přímo na nich i s datací jejich vzniku zaznamenával.

Na Bečvě, olej na kartonu, 39x40 cm.

1/  V Bučkovém na Skalce u Bolfů 

Bubeníček 26. srpna přiblížil 

ve výhledu k východu letní atmo-

sféru pod lipami u kříže, který 

v r. 1866 nechal postavit František 

Ondruch (1824-1890).

2/  Kromě pily u prostřednobečvan-

ského fojtství Bubeníčka zvábila 

ke kresbě i vodní pila poslední-

ho dědičného fojta a prvního 

dlouholetého starosty Horní Bečvy 

Františka Maliny (1811-1893) 

naproti fojtství na Kněhyni. 

Pod ní současně stál mlýn 

a nad ní se nacházel mlýn 

tříselník, místními zvaný tlukárňa, 

v jehož stoupě se ze suché kůry 

loupané z kmenů při pile vyrábělo 

tříslo používané v koželužství. 

Druhá jeho vodní pila stála poblíž 

fojtství na Bečvě a zanikla někdy 

před koncem 19. století obdobně 

jako původně Macečkův mlýn 

a pila na čp. 210 a panská pila 

u rozcestí do Bučkového. 

Nejdéle zůstala v provozu vodní 

pila u kostela, vedle níž Čeněk 

Malina v r. 1915 současně postavil 

parní pilu.

Od sklonku 19. století Valašsko přitahovalo četné umělce. Mnohé malíře přicházející i odjinud doslova fascinovalo nevyčerpatel-

ným množstvím tradičních motivů k výtvarnému zpracování. Vedle slavných center malířů tvořících na Valašsku, Rusavy a Soláně, 

určitého pozoruhodného významu dosáhla i Horní Bečva. Díla malířů přicházejících za jejím bohatým krajinným koloritem, tra-

dičními lidovými stavbami a místními svéráznými lidmi jsou svědectvím o jejich dojmech. Jejich obrazy různého stylu a techniky 

kromě umělecké hodnoty nejednou vykazují i hodnotu dokumentární a stávají se pro nás emocionálním odkazem.
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RUDOLF HOFFMANN (1893-1917)

Jak dokládají nepočetné vydané obrazové pohlednice, krátce před první 

světovou válkou zobrazil hornobečvanské motivy v akvarelech malíř Ru-

dolf Hoff mann.

Narodil se v  Krhové a  jeho 

předkové byli v  několika gene-

racích krasenskými skláři stejně 

jako jeho bratranec Čeněk Hoff -

mann (1877-1936), otec pozděj-

šího význačného faráře na Horní 

Bečvě P.  Bedřicha Hoff manna 

(1906-1975). Malířské nadání 

zřejmě zdědil prostřednictvím 

maminky Marie, která byla o 17 let starší sestrou krasenského rodáka a pro-

slulého malíře valašské krajiny Augustina Mervarta (1889-1968), jehož nej-

milejším zákoutím pro jeho krajinomalbu se stala právě Horní Bečva. Star-

ší matčin bratr Antonín byl v krasenské sklárně kreslířem a malířem skla. 

Rudolf s  nevalným prospěchem studoval na valašskomeziříčském gym-

náziu, kde v r. 1913 maturoval. Už v době studií vynikl jako malíř a v roce 

1911 se na výstavě pořádané v dívčím gymnáziu představil veřejnosti spo-

lu se začínajícími malíři Baruchem, Bartošem a Kutzerem, z nichž se později 

stali známí malíři. O Hoff mannovi se však dnes neví. V akvarelech zachytil 

mnohá místa na Valašsku a těsně před první světovou válkou, která pře-

rušila jeho slibný umělecký vývoj, se začaly objevovat pohlednice s  jeho 

obrazy. Některé, jako např. ty s hronobečvanskými motivy, se tiskly v Neu-

bertových grafi ckých závodech v Praze, něco mu vydával i valašskomeziříč-

ský knihkupec Jeremiáš. Hoff mann ovšem musel narukovat, padl na bojišti, 

a protože byl teprve na začátku své malířské kariéry, brzy se na něho zcela 

zapomnělo.  Karel J. Malina

Bubeníčkovy kresby chalup v Bučkovém z 23. srpna, 28. srpna a 31 srpna 1908.
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UDÁLO SE…

Zprávičky ze školičky

Květen je jeden z nejdůležitějších měsíců v dění naší školky. Druhou 

květnovou neděli mají svátek maminky. A protože maminka je dárkyní 

našeho života, lásky, něhy a domova, je potřeba jim za to dávat dík. 

Proto, tak jako každý rok, s dětmi ve školce připravujeme pro ty naše 

maminky besídku. První naše vystoupení však nebylo pro maminky, 

ale předvedli jsme je babičkám z klubu důchodců. Pod vedením paní 

učitelky Jarmily Šudákové je předvedly děti ze třídy Zajíčků v motores-

tu Bečvan v pátek 11. května. O týden později se vše rozběhlo již na 

ostro. Školkou se nesly písničky, básničky, bylo slyšet rytmické dunění 

od tancujících nožek. Fotoaparáty cvakaly, kamery točily a slzy tekly. 

I  při psaní tohoto článku, když si vzpomenu, jak bravurně děti vše 

zvládly, dojímám se opět i já.
Dne 10.  května proběhl zápis do mateřské školy. Víme, že budou 

opět tři třídy obsazeny a využity.

Ve školce absolvovaly praxi 3 studentky SŠ pedagogické. Snad se 

u nás nechají inspirovat, načerpají nápady a třeba z nich jednou bu-

dou paní učitelky, a kdo ví, třeba i kolegyně.

Do mateřské školy zavítal pan fotograf Martin Jurajda. Navěky

nás zvěčnil a  to každou třídu zvlášť s  pozadím našich třídních sym-

bolů – Medvídci, Zajíčci a Myšky. Vyfotil na tablo i naše předškoláky, 

se kterými se letos loučíme. Celé tablo bude opět k  vidění v  centru 

Horní Bečvy.

S  předškoláky jsme po dobrých zkušenostech z  loňského školní-

ho roku opět vyrazili na Bílou do Střediska zábavy. Jeli jsme linko-

vým autobusem. Už to je v dnešní automobilové době pro některé 

děti zážitek. Animátoři měli pro děti připravený program na téma:

„Ať žijí pohádky“.

Již po třetí za tento školní rok proběhlo vítání občánků. S  dětmi 

ze třídy Medvídků jsme se sešli na obecním úřadě a miminkům na při-

vítanou přednesly několik básniček a ukolébaly je písničkami.

Měsíc květen jsme ukončili smíchem. Opět nás poctil svou ná-

vštěvou slavný ilustrátor Adolf Dudek. A opět nezklamal. Nejen děti,

ale i  paní učitelky strhnul svou energií. Děti dokázal rozdovádět 

a  i  v  mžiku jako mávnutím kouzelného proutku zklidnit. Za rok se 

na něj budeme opět těšit. Za kolektiv MŠ zapsala Jana Kurková

naši předškoláci
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Úspěchy mladých hornobečvanských umělců
Téměř každým rokem se žáci pobočky ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm 

v Horní Bečvě účastní některé ze soutěží pořádaných ministerstvem 

školství. Letos přišla řada na zpěváky a hráče na dechové nástroje (v na-

šem případě žesťové).

Pěveckou třídu p. učitele MgA. Rostislava Slováka reprezentovala ně-

kolikanásobná bečvanská Skřivančice Linda Pavelková. Na základě zisku 

prvního místa v okresním kole postoupila do kola krajského, kde si vy-

zpívala výbornou druhou cenu.

Mladý trumpetista, ze třídy p. uč. Jiřího Blinky, Jakub Kubeša získal 

v okresním kole v náročné konkurenci nejpočetněji obsazeného žesťo-

vého nástroje druhé místo.

Do krajského kola postoupili, díky prvním cenám z „okresu“, tubisté 

Martin Bradáč a Pavel Mužátko (p. uč. Jiří Blinka) a hráčka na lesní roh 

Kateřina Blinková (p. uč. MgA. Michael Fojtů). V tomto kole ohodnotila 

jejich hudební kvality odborná porota dvěma druhými místy (Pavel Mu-

žátko a Kateřina Blinková) a třetí cenou (Martin Bradáč).

Mimořádného úspěchu dosáhl nejmladší reprezentant Horní Bečvy, 

barytonista Vojtěch Blinka ze třídy Michaela Fojtů. Jako jediný soutěžící 

z celého vsetínského okresu se svými výkony probojoval až do celostát-

ního kola, které se konalo 3. – 5. května v Praze. Jeho hra je charakterizo-

vána především působivým hudebním projevem spojeným s kultivova-

ným tónem, což porota po právu ohodnotila první cenou!

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci rožnovské 

Zušky a obce Horní Bečva.  Michael Fojtů

Závod všestrannosti mládeže 2018
Ve středu 23. května 2018 se v Rožnově pod Radhoštěm, prostranství 

zimního stadionu na Bučiskách, uskutečnil Závod všestrannosti mláde-

že. Tento branný závod každoročně pořádá Městská policie ve spoluprá-

ci s Policií ČR, HZS Rožnov pod Radhoštěm, I.P. A. ČR, ZZSZK a dalšími 

partnery, je pořádán pouze pro žáky sedmých tříd, jejichž družstvo je 

složeno ze dvou dívek a dvou chlapců.

Jedná se o fyzicky náročný závod, v němž musí soutěžící zvládnout 

trať dlouhou přibližně 5 km, během níž musí plnit spoustu vědomost-

ních, ale i fyzicky náročných úkolů. Patří mezi ně např. jízda zručnosti 

a BESIP, střelba na terč z biatlonových vzduchovek, zdolat nejtěžší část 

závodu, kterou je vyběhnutí schodů skokanského můstku, plnění úko-

lů první pomoci. Dále museli odpovídat na otázky z historie Rožnovska, 

čekala je topografie, střelba z kuše a luku, houpačka přes bažinu, ve kte-

ré se nejeden závodník vykoupal. Zajímavostí byla zkouška překonání 

vlastních psychických sil, při níž soutěžící museli sjet lanovkovou dráhu 

přes Bečvu. Velká penalizaci by následovala pro toho, kdo by se bál a od-

mítl jet. Ale odhodlání udělat pro tým maximum a vyzkoušet si adrenali-

novou výzvu byly silnější než strach. Jednou z posledních soutěží, která 

na sportovce čekala, byl slalom na raftu, který naši žáci zvládli bravurně. 

Pak už je čekalo jen přeručkování přes Bečvu a hurá do cíle.

A jak dopadli naši sportovci? Horní Bečvu reprezentovali Zuzka Po-

dešvová, Kačka Blinková, Vojta Farník a Kristián Capil. A rozhodně se ne-

měli za co stydět. Závodu se zúčastnilo celkem 14 družstev z Rožnova 

a okolí. Běžecky jsme patřili mezi nejlepší, trať jsme zaběhli za 60 minut 

a 30 vteřin. Bohužel, pár chybiček na trati a penalizace 6 minut nás na-

konec odsunula na krásné 5.místo. Ale to není všechno. Na závod jsme 

mohli vzít i spolužáky ze třídy, aby mohli povzbuzovat. A ti se toho ujali 

se vší vervou. V dresech, kterými reprezentovali naši školu, s mávátky 

a transparentem oběhli celou trať, v doprovodu Barče Podešvové, spo-

lečně se závodícími spolužáky. Na trati je povzbuzovali a hecovali a fotili 

při plnění úkolů. Po zásluze jsme byli vyhodnoceni jako nejlépe fandící 

škola. Děti si za to odnesly pozornost od velitele MP v podobě sladkostí.

Za sebe můžu říct, že závod se pořadatelům určitě vydařil, jak 

po stránce organizační, tak vyšlo i počasí, tak i spokojeností sportovců 

a fanoušků. Všichni si závod užili a já se budu těšit na další ročník s bu-

doucími sedmáky. Mgr. Zbyněk Kocurek 

Zleva: Jakub Kubeša, Kateřina Blinková, Vojtěch Blinka
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Macurův memoriál 2018
V pátek 4. května 2018 se v Horní Bečvě uskutečnil tradiční závod 

v přespolním běhu, Macurův memoriál. Tentokrát byl v něčem jiný 

než v minulých letech. Hlavní pořadatelé, kterými byli Základní škola 

Horní Bečva, Obec Horní Bečva a Ohlá klika, chtěli dát tomuto závodu 

větší ohlas, aby co nejvíc lidí přišlo uctít památku pana Macury, na je-

hož počest se vždy 4. května tento závod běží. Uctít památku člověku, 

který byl ochoten obětovat svůj život pro druhé.

Už s velkým předstihem se dala do oběhu informace o konání, byla 

zřízena webová stránka, která sloužila, jak k upoutání, tak pro registraci 

závodníků. Účast samotných žáků bývá každoročně velká, ale chtěli jsme 

nalákat i více dospělých. A povedlo se. Letošního závodu se zúčastnilo 

rekordních 204 sportovců. Přibyla i nová kategorie, mateřská škola, star-

tovalo 12 dětí ve dvou věkových kategoriích. Žáky základní školy čekaly 

různé obtížnosti tratí a v deseti kategoriích si zaběhalo celkem 143 žáků, 

včetně žáků ze ZŠ Prostřední Bečva, kteří jsou našimi pravidelnými hos-

ty. A 49 dospělých si to rozdalo v šesti věkových kategoriích. Ti měli trať 

nejobtížnější, čekal je závod z Martináku, který simuluje běh Jaroslava 

Macury z období II. světové války.

Novinkou letošního ročníku bylo použití čipů a cílové fotobuňky, 

takže jsme mohli výkony soutěžících změřit na tisíciny vteřiny. Doběh 

do cílové brány, o kterou se postarali Lucka a Aleš Závorkovi ze SWAHu,

jsme museli umístit před školní budovu. Nemohli jsme použít bez-

pečnější prostranství za školou, protože tam v současné době probíhá 

výstavba sportovního areálu. Věřím, že to nikomu a ničemu nevadilo. 

Naopak, soutěžící mohli být povzbuzováni i náhodnými kolemjdoucími 

a troubením projíždějících aut. Všichni soutěžící byli odměněni čokolá-

dou s motivy Macurova memoriálu, drobným občerstvením, dospělí si 

v rámci startovného měli možnost dát po závodě vývar a něco na dopl-

nění tekutin (pivko, nealko). O občerstvení se vzorně starali hasiči z Hor-

ní Bečvy. Pro všechny byly nachystány špekáčky k opékání, po kterých 

se jen zaprášilo. Vše umocnilo krásné počasí, velká návštěva v publiku 

a dobrá nálada, která při závodech panovala. Je nutné dodat, že všichni 

vítězové si odnesli medaile, diplomy a hodnotné ceny.

Chtěl bych všem, kteří se na uskutečnění tohoto závodu podíleli, ať už 

jde o pořadatele nebo závodníky, poděkovat. Troufám si říct, že závod se 

vydařil, drobné chyby se pokusíme do příštího ročníku odstranit a bude-

me se těšit na další ročník Macurova memoriálu, snad ještě v hojnějším 

počtu závodníků.  Mgr. Zbyněk Kocurek
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NEJLEPŠÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:
Děti do 4 let: 1. Patrik Maléř, 2. Sára Třeštíková, 3. Nikola Juroková. 

Děti 4 až 5 let: 1. Daniel Křenek, 2. Vojta Bernát, 3. Amelia Vala.

Dívky 1. a 2. třída: 1. Kateřina Šupinová, 2. Vendula Bernátová, 

3. Alžběta Holčáková. Chlapci 1. a 2. třída: 1. Adam Závorka, 

2. Tomáš Vašut, 3. Matěj Barabáš. Dívky 3. a 4. třída:  1. Fiurášková 

Vendula, 2. Žitníková Radka, 3. Skalíková Žaneta. 

Chlapci 3. a 4. třída: 1. Macura Lukáš, 2. Vašut Jiří, 3. Ondruch 

Tomáš. Dívky 5. a 6. třída: 1. Kačmariková Barbora, 2. Mazůrková 

Viktorie, 3. Valová Vanessa. Chlapci 5. a 6. třída: 1. Lejska Adam, 

2. Barabáš Patrik, 3.  Žitník Petr. Dívky 7. a 8. třída: 1. Podešvová 

Zuzana, 2. Mikudová Michaela, 3. Blinková Kateřina. 

Chlapci 7. a 8. třída: 1. Kubáň Pavel, 2. Vala Emanuel, 3. Skalík 

Tomáš. Dívky 9 třída: 1. Vašutová Markéta, 2. Andreevová Viktorie, 

3. Doležálková Viktorie. Chlapci 9. třída: 1. Křenek Tomáš, 

2. Gajdušek Tomáš, 3. Holčák Martin. Muži 16 až19 let: 1. Macura 

Jakub, 2. Žitník Richard, 3. Růčka Pavel. Muži: 1. Ondruch Stanislav, 

2. Vašut Jakub, 3. Lušovský Eda. Muži nad 50 let: 1. Kubáň 

Radomír, 2. Dobeš Miroslav, 3. Divín Svatopluk. Žena 16 až 19 let: 

1. Srovnalová Lada. Ženy: 1. Vašutová Veronika, 2. Sobková Petra, 

3. Podešvová Barbora. Žena nad 50 let: 1. Dorňáková Vladimíra.
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Den matek
V pátek 11. května odpoledne uspořádal výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva pro své členy oslavu Dne matek v Motorestu Bečvan. 

Slavnostním odpolednem provedla přítomné předsedkyně KD Jana 

Pospíšilová, přivítala oba představitele obce, starostu Rudolfa Bernáta 

i místostarostu Svatopluka Divína, kteří pozdravili přítomné. Starosta 

pohovořil o významu tohoto svátku, vyzdvihl úlohu matek, babiček 

i prababiček nejen v naší obci, ale i v celé společnosti. Připomenul 

v této souvislosti těžký život žen v minulosti na Valašsku. Zpestřením 

oslav bylo velmi pěkné a milé vystoupení dětí z hornobečvanské ma-

teřské školy pod vedením p. učitelek Jarmily Šudákové a Františky Ve-

lecké. Poslechli jsme si zajímavé a velmi dojemné písničky, básničky 

a pásmo zaměřené ke Dni matek. Pak následovalo dobré občerstvení, 

při kterém se ještě posedělo, povykládalo a v podvečer jsme odcháze-

li s pocitem příjemně stráveného odpoledne. Každá účastnice těchto 

oslav obdržela krásnou červenou růži, kterou věnovala ČSSD prostřed-

nictvím člena této strany Josefa Hatlapatky. Oslava Dne matek se vy-

dařila a společně se budeme těšit na další akce Klubu důchodců Horní 

Bečva. 
Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Senior Cup 2018
Ve čtvrtek 17. května 4 členky reprezentovaly náš Klub 

důchodců na 5. ročníku SENIOR CUPU v pétanque v Luhačo-

vicích, který pořádal Krajský úřad Zlín, záštitu nad touto akcí 

převzala členka Rady Zlínského kraje Michaela Blahová.

Turnaje se zúčastnilo 42 týmů (celkem 172 účastníků) včet-

ně družebních Slováků. Náš tým hrál ve složení: Jana Pospíši-

lová, Marta Svobodová, Jiřka Douchová a Růženka Němcová. 

Naše děvčata obsadila v turnaji krásné 7. místo. Družstva ob-

držela pamětní listy a drobné dárky. Toto zápolení mělo i kul-

turní část, vystupovaly zde různé soubory pěvecké i taneční, 

měřil se krevní tlak, účastníci si mohli nechat udělat účes i vy-

zkoušet kosmetické služby, bylo i bohaté pohoštění. Akce se 

všem účastníkům moc líbila a my se budeme těšit na 6. ročník 

SENIOR CUPU v příštím roce.
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Klub důchodců Horní Bečva zve své členy a další zájemce 

na jednodenní kulturně – poznávací zájezd s průvodcem 

na BRNĚNSKOU PŘEHRADU + MORAVSKÝ KRAS
Termín zájezdu a přibližný časový harmonogram: čtvrtek 7. června 2018
5:45  přistavení autobusu - AZ Horní Bečva Hotel Valaška, 

další nástupní místa AZ po trase do Rožnova – upřesní se

8:00 vyzvednutí průvodce ve Vyškově

9:30 Brněnská přehrada – přístaviště

10 - 10:30 jízda parníkem do Rokle

10:40 - 14:30  odjezd z parkoviště u Rokle/směr Macocha, 

v mezičase po trase oběd

14:40 vyzvednutí vstupenek do Punkevní jeskyně

15:20 - 16:30  prohlídka Punkevních jeskyní nebo v případě nezájmu 

některých účastníků rozchod a turistika s průvodcem

17:00 odjezd domů

19:30 - 20:00 příjezd na Horní Bečvu

Cena: v ceně je započtena doprava, průvodce, poplatky, lodní lístek a návštěva Punkevní jeskyně, 

dále je zohledněn věk 65+ a 65- a členství v Klubu důchodců Horní Bečva. 

Přehledná tabulka cen je k nahlédnutí v trafi ce. Základní cena je 500,- Kč + vstupy.

Upozornění: přihlásit se a zájezd zaplatit můžete od 9. května 2018 v trafi ce na Horní Bečvě, telefon: 777 045 484

Vedoucí zájezdu: Jana Pospíšilová, telefon: 605 214 717, e-mail: jana.pospisilova496@seznam.cz

Srdečně Vás zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

růvodcem 

S

ka,

přesní se

cha, 

POSLEDNÍ

VOLNÁ 

MÍSTA!!!

Valašení na Kohútce
V neděli 27. května se 11 členů Klubu důchodců Horní Bečva zúčast-

nilo 17. ročníku Bezhraničního Valašení – přátelského setkání Slováků 

a Maraváků na hřebeni Javorníků u horské chaty Kohútka. Klub seniorů 

Rožnov p/R. zde vypravil dva velké a jeden malý autobus, z družební 

Povážské Bystrice přijelo autobusů pět. A před Kohútkou bylo oprav-

du velmi veselo. Mluvčí obou měst – Rožnova p/R. a Povážské Bystrice 

nás seznámili s programem setkání. O zábavu se postarala cimbálová 

muzika Soláň s primášem Davidem Kulišťákem a slovenskou stranu 

reprezentoval nám již velmi dobře známý bavič, imitátor, vypravěč 

a výborný zpěvák Štefan Hruštinec s kapelou, který rozveselil každého. 

Moc se všem líbil. Setkání pozdravili starostové obou družebních měst, 

rožnovský Radim Holiš a povážsko – bystrický Karol Janas. O zábavu 

dětí se postaralo Středisko volného času z Rožnova p/R., které připra-

vilo pro nejmenší různé atrakce a aktivity. A dospělí se výborně bavili 

až do podvečerních hodin při společném zpěvu, někteří dokonce tan-

covali. I počasí vyšlo na výbornou, bylo slunečno, mohli jsme obdivo-

vat nádherné výhledy do okolí – byl vidět i Radhošť a vzadu se tyčila 

Lysá hora. A ani pár kapek deště odpoledne nám výbornou náladu 

nezkazilo. Účastníkům setkání chutnaly i velké borůvkové knedlíky, 

kterými je Kohútka pověstná. Vraceli jsme se domů s pocitem výborně 

strávené neděle a společně se budeme těšit na 18. ročník této velmi 

zdařilé akce v příštím roce. Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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POZVÁNKA

Výbor ZO ČZS HORNÍ BEČVA

zve všechny na tradiční 

pouťové posezení,
které se uskuteční 

dne 24. června 2018
v areálu zahrádkářského svazu.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PODĚKOVÁNÍ 

za vrácení peněženky s veškerými doklady a penězi.

Poctivému nálezci děkuji. Věra Čaníková

PODĚKOVÁNÍ
ZO Svazu zahrádkářů Horní Bečva 

děkuje za sponzorský dar panu Jiřímu Kubáňovi.

Za tento dar se mohl dne  9. května 2018 

uskutečnit  zájezd do Polska. 

Navštívili jsme zahrady Kapias, Kubiczek a Pudelek. 

Nakoupilo se spousty keřů, květin a bylinek. 

Dovezené květiny přispějí ke zkrášlení obce, 

našich zahrad a také areálu zahrádkářského svazu.
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POZVÁNKY

Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy v Horní Bečvě.

Sejdeme se v pátek 22. června 2018 ve 14,00 

na Předpouťovém volejbalovém turnaji smíšených družstev. 

V týmu hrají 3 ženy a 3 muži. 

Turnaj je jen pro Bečvany (fotbalisty, kantory, hasiče, žáky základní školy, rodinné týmy atd.)

Přihlášky zasílejte nejraději ihned nebo nejpozději do 15. června 2018 

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

Těšíme se na vás!                     Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Bečva pořádá

24. ROČNÍK TRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 

O PUTOVNÍ POHÁR 
CYRILA A METODĚJE

Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

5. července 2018
12:00 prezentace

13:00 start závodu
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INZERCE NABÍDKA PRÁCE

TRUBKOVÉ LEŠENÍ

Doprava – montáž – demontáž

Kontakt: 777 261 833

RS Pekárny Rališka a Chata Unigeo 

na Horní Bečvě 
příjme do práce nebo na brigádu: 

• kuchařku/ře –  dětské pobyty, 

jednoduchý jídelníček 

• pomocnou sílu do kuchyně 

• výpomoc pří úklidu – střídání turnusu 

Informace na tel. čísle: 602 249 569

Firma ATM elektro s.r.o., 
přijme pracovnici, pracovníka 

do výroby na dobu určitou

Požadavky:

- manuální zručnost

- technické znalosti a myšlení

- zodpovědný přístup k práci, fl exibilita 

a ochota učit se nové věci

- praxe a zkušenosti v oboru elektro 

nebo práce s pájkou výhodou

Nabízíme:

- práce v jednosměnném provozu

- 5 týdnů dovolené

- příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění

- stravování ve školní jídelně, 

příspěvek na stravování 55% ceny oběda

Kontakt: 

tel.: 571 645 005, 605 182 363

e-mail: info@atmelektro.cz

Bělunková Petra
PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí .................  zavřeno 
Úterý  ...................  zavřeno 
Středa  ............. 08:00 - 12:00 h
Čtvrtek  ............ 11:00 - 15:30 h
Pátek  ............... 11:00 - 15:30 h
Sobota  ............ 08:00 - 11:00 h

Mimo provozní dobu 
možno volat 
776 058 044
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ČERVNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU 

PÁTEK 1. 6.    ROZHÝBEJME ROŽNOV

15.00 hodin - Rožnovský park, náměstí T. G. M. Rožnov p. R.

Tradiční sportovní akce, kde si můžete vyzkoušet 

různé sporty, jako např. hod na cíl, bupreball, kinball, 

basketbal, apod. Pro děti je připravený i závěrečný závod 

na kolech, koloběžkách, odrážedlech a in-line bruslí. 

SOBOTA 2. 6.    DĚTSKY DEN

9.00 – 13:00 hodin - Městský park, Rožnov p. R.

Středisko volného času připravuje pro děti a rodiče 

bohatý program. Můžete se těšit na společné hry, 

soutěže,malování na obličej aj. 

STŘEDA  6. 6.     VYSTOUPENÍ PODSKALÁČKU JUBILANTŮM

14.00 hodin – Klub seniorů

Tradiční taneční a pěvecké vystoupení dětí 

z folklórního souboru Podskaláček 

pro jubilanty v Klubu seniorů.

ČTVRTEK 14. 6. - PÁTEK 15. 6.

ROŽNOVKSÁ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Velká sportovní akce pro děti z MŠ a ZŠ 

z mikroregionu Rožnovsko 

a z partnerských měst v různých disciplínách.

PÁTEK 8. 6.    VEŘEJNÉ ZÁVODY V ATLETICE

14.30 hodin - Atletické hřiště D. Zátopkové 

na ulici Letenská, R. p.R.

Atletické závody pro všechny děti. Přijďte se podívat 

na malé i větší atlety. Prezentace od 14:30, začátek v 15:00.

PÁTEK 8. 6. - NEDĚLE 10. 6.    VÍKEND NA KRUŽBERKU

Kružberk

Pro děti bude připraveno plno cest různých obtížností 

na přírodních skalách. V sobotu odpoledne budeme 

společně vařit - a to naši specialitu palačinky 

na lávovém kameni. V případě špatného počasí se akce 

přesouvá na další víkend. Přihlášky a další informace 

posílejte na j.prorokova@svcroznov.cz. 

PÁTEK 22. 6.    MINITRIATLON

12.30 – 13.00 prezentace Krytý bazén Rožnov p.R.

3. závod seriálu BĚHÁME, ŠLAPEME A PLAVEME 

se SVČ Rožnov p.R. a Valašští bačové 2018.

STŘEDA 20. 6.    T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

14.00 hodin - Hudební altánek Rožnov p. R.

Sportovní akce, kde si můžou zaběhat děti i dospělí. 

Prezentace od 14:00 hodin. Start 15:45 hodin. 

Více informací o akcích najdete 
na www.svcroznov.cz

FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.

  KRÁLÍČEK PETR /od pátku 1. 6. do neděle 3. 6. v 18:00/

USA, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. 

  AVENGERS: INFINITY WAR /od pátku 1. 6. do neděle 3. 6. ve 20:00/

USA, 2018. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 100 Kč. 

  SOLO: STAR WARS STORY /od pondělí 4. 6. do středy 6. 6. v 17:30/

USA, 2018. Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

  POD JEDNÍM STROMEM /od pondělí 4. 6. do středy 6. 6. ve 20:00/

Island, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. 

 PAT A MAT ZNOVU V AKCI /od čtvrtka 7. 6. do neděle 10. 6. v 18:00/

ČR, 2018. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 75 minut.

 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY /od čtvrtka 7. 6. do neděle 10. 6. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. 

 BACKSTAGE /od pondělí 11. 6. do středy 13. 6. v 18:00/

ČR, Slovensko, 2018. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

 GHOST STORIES /od pondělí 11. 6. do středy 13. 6. ve 20:00/

Velká Británie, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 110 Kč. Délka filmu 98 minut.

 FILMOVÝ KLUB – BISTRO RAMEN /ve čtvrtek 14. 6. v 18:00/

Japonsko, Singapur, 2018. Film s titulky. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 89 minut.

 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU /od pátku 15. 6. do neděle 17. 6. v 18:00/

Německo, Dánsko, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 120 Kč. Délka filmu 90 minut.

 DEADPOOL 2 /od pátku 15. 6. do neděle 17. 6. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. 

 JÁ, SIMON /od pondělí 18. 6. do středy 20. 6. v 18:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

 MÁŠ JI! /od pondělí 18. 6. do středy 20. 6. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.

 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /od čtvrtka 21. 6. do neděle 24. 6. v 17:30/

USA, Španělsko, 2018. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 130 Kč. Délka filmu 130 minut.

 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /od čtvrtka 21. 6. do neděle 24. 6. ve 20:00/

Španělsko, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 120 Kč. Délka filmu 123 minut.

 HLEDÁ SE PRINCEZNA /od pondělí 25. 6. do středy 27. 6. v 18:00/

Ukrajina, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. 

Délka filmu 85 minut.

 JSEM BOŽSKÁ /od pondělí 25. 6. do středy 27. 6. ve 20:00/

USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

 FILMOVÝ KLUB – TEHERÁNSKÁ TABU /ve čtvrtek 28. 6. v 18:00/

Rakousko, Německo, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti a mladistvé 

do 18 let. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 90 minut.

 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 

/v sobotu 30. 6. a v neděli 1. 7. v 18:00/

Německo, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

Délka filmu 110 minut.

 SICARIO 2: SOLDADO /v sobotu 30. 6. a v neděli 1. 7. ve 20:00/

USA, Itálie, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 110 Kč. Délka filmu 123 minut.

Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm 

na měsíc červen 2018
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.:  734 36 60 60
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Sobota 16. června 2018 v 19:00 hodin

Kulturní dům Horní Bečva

BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce.

Nejnovější inscenace divadelní hry Neila Simona, 

kterou možná znáte z fi lmového zpracování 

s Jane Fondovou a Robertem Redfordem.

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel 

se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny 

a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. 

Jde o to, jak přežít první společnou noc 

v nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu, 

kde není ani postel a kam zatéká a fi čí a nefunguje topení. 

Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, 

když protiklady se, jak známo, přitahují?

Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou 

na první novomanželské trable, 

které jsou podány s vtipem a nadhledem 

a divák se baví od začátku až do konce. 

Předprodej vstupenek již probíhá v Místní knihovně.

Rezervace na tel.: 571 645 249.

Cena vstupného: 390,- Kč.

POZVÁNKA DO DIVADLA

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

Zlatovláska
sobota 9. června 2018 od 10:00 do 11:00

v prostorách TJ Sokolovny Horní Bečva

Vstupné dobrovolné.
Loutkové divadelní představení pro děti v doporučeném věku od tří do osmi let.
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ZLATOVLÁSKA
Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO 

vás srdečně zvou na loutkové představení. 

Vhodné pro děti od tří do osmi let. Vstupné dobrovolné. 

Představení proběhne v Sokolovně.

BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Agentura Harlekýn uvede romantickou komedii nejen 

o lásce. Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika 

Freimanová, Rudolf Hrušínský. Překlad a režie: Kateřina 

Iváková. Předprodej vstupenek v Místní knihovně. 

Cena vstupného: 390,- Kč.

DRAHÁ LEGRACE, Francis Weber
Agentura Harlekýn uvede francouzskou komedii. 

Nemusíte mít peníze, stačí když si lidi myslí, že je máte. 

Osoby a obsazení: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, 

Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, 

Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, 

Eva Čížkovská / Barbora Šťastná Petrová, 

Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík. 

Předprodej vstupenek v Místní knihovně od 3. 9. 2018.

(NE)PRODEJNÉ MANŽELKY 
J. Chapman, J. Lloyd, DIVADLO DEVÍTKA 
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá 

prodat svoji autodopravu zahraničním zájemcům. 

Ti si pro oživení obchodního jednání přejí i placenou 

dámskou společnost. Co se však stane, když se nečekaně 

objeví jejich manželky?

HORŇANÉ - KŘEST CD, jako host vystoupí kapela MORAVANKA
Předprodej vstupenek v Místní knihovně.

MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY
Jóga v denním životě Ostrava, z. s. vás zve na oslavu 

4. ročníku Mezinárodního dne jógy. Po cvičení bude 

následovat vyprávění Petra Trvaje a Marie Kužmové 

o pobytu v Himalájích s promítáním fotek. 

POUŤ NA HORNÍ BEČVĚ

PŘEDPOUŤOVÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční kulturní akce spojená s hudbou, tancem a soutěžemi. 

V programu vystoupí folklorní taneční soubor Haferka, dechová hudba Horňané, 

slovácká dechovka Staroměstská kapela a jiné. Ve večerních hodinách se představí 

hudební skupina PANGEA - The Beatles Revival Band.

24. ROČNÍK SOUTĚŽE 

O PUTOVNÍ POHÁR CYRILA A METODĚJE
Soutěž v požárním útoku.

HAFEROBRANÍ
Legendární ochutnávání produktů z hafer spojené 

s kulturním programem.

MYSLIVECKÝ VÝLET
Myslivecký spolek Huber Bečvy vás srdečně zve 

na Myslivecký výlet spojený s hudbou, tancem. 

K občerstvení zvěřinové speciality. Tombola.

14. VALAŠSKÝ ORIEŇŤÁK 

& MINIFEST
14. ročník kultovního závodu na horských kolech 

pro širokou veřejnost spojený s hudebním minifestivalem.

SETKÁNÍ NA KOTLOVÉ
Setkání tří obcí na pomezí jejich hranic 

v krásném údolí Kotlové. Nachystáno bude občerstvení, 

program pro děti i tradiční pasekářské soutěže. 

Přijďte poměřit síly a užít si příjemný den na Kotlové. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvěcování Vánočního stromečku s Mikulášem, 

ochutnávkou místních dobrot a kulturním programem.

24. 6. /   PÁTEK / 17:00 / CENTRUM OBCE

5. 7. /   ČTVRTEK / CENTRUM OBCE

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

21. 7. /   SOBOTA / 14:00 / KOTLOVÁ

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

22. 6. /   PÁTEK / 16:00 / SOKOLOVNA

23. 6. /   SOBOTA / 15:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

16. 6. /   SOBOTA / 19:00 / KD HORNÍ BEČVA

Změna programu vyhrazena.

4. 8. /   SOBOTA / 17:00 / AREÁL MS HUBERT BEČVY

25. 8. /   SOBOTA / 9:00 / 

27. 9. /   ČTVRTEK / 19:00 / KD HORNÍ BEČVA

27. 10. /   SOBOTA / KD HORNÍ BEČVA

PROSINEC

20. 10. /   SOBOTA / 17:00 / KD HORNÍ BEČVA

BESEDA S MEZIŘÍČSKOU SPISOVATELKOU 

ALENOU MORNŠTAJNOVOU
Spisovatelka a překladatelka, 

autorka úspěšných románů Slepá mapa,  Hotýlek a Hana. 

Beseda proběhne v prostorách Sokolovny.

17. 10. /   STŘEDA / 17:00 / SOKOLOVNA

Kalendář akcí obce Horní Bečva  /ČERVEN - PROSINEC 2018/
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POZVÁNKA DO SOUTĚŽE
Kvetoucí Horní Bečva – 3. ročník
Tuto soutěž vyhlašuje Obec Horní Bečva, 

Svaz zahrádkářů a Klub důchodců Horní Bečvy. 

Téma soutěže je: „Nejhezčí pohled do mé zahrádky“, 
který si majitel určí sám. 

Kritéria hodnocení: 

celkový vzhled zahrádky a její sladění s domem.

Hodnotící komise zhotoví fotografi i dle výběru majitele 

a přihlédne rovněž k fotografi ím, které si pořídí soutěžící sami.

Hodnocení bude probíhat v měsíci červenci 2018, 

termín odevzdání přihlášek je do 30. 06. 2018. 

Schránka, do které odevzdáte přihlášku, bude umístěna 

ve vestibulu OÚ. Přihlášky budou k dispozici u schránky. 

Vítězové obdrží ceny, které budou předány 

na Obecním úřadě. 1. cena 3000,- Kč, 2. cena 2000,- Kč, 

3. cena 1000,- Kč, 4.- 5. cena 500,- Kč.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže. 

Ať vzkvétá Horní Bečva.

Po cvičení bude následovat vyprávění 

Petra Trvaje a Marie Kužmové 

o pobytu v Himalájích s promítáním fotek.

Na závěr je připraveno malé pohoštění.

Takto zároveň oslavíme 12. ročník cvičení jógy na Horní Bečvě.

Cvičení i občerstvení je zdarma.

Na vaši účast se těší cvičitelé Anna Valová a Karel Ondruch

Jóga v denním životě Ostrava, z. s. vás zve 

na oslavu IV. ročníku Mezinárodního dne jógy

v pátek 22. června 2018 od 16.00 hodin. 
Společně si zacvičíme v sokolovně. Podložky na cvičení sebou.

První část cvičení bude pro děti.

MEZINÁRODNÍ DEN 

JÓGYIV
. R

O
ČN

ÍK


