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Karlovský ochotnický soubor KOS uvede komedii s názvem Masopustní příběh
Bečvanské maminky pořádají bazárek jarního a letního oblečení
Cestovatelské promítání S KLIKOU OKLIKOU

/ cena: 3 Kč /

/sobota 3. 3. od 17:00 hod./
/pondělí 12. 3. až čtvrtek 15. 3./
/sobota 17. 3. do 17:30 hod./

Pěvecká soutěž Bečvanský skřivan

/pátek 23. 3. od 17:00 hod./

Spolek Ohlá klika vás zve na Badmintonový turnaj jednotlivců a dvojic

/sobota 24. 3. od 8:30 hod./

Začátek předprodeje vstupenek na zbojnický muzikál Malované na skle

/pondělí 26. 3. od 8:00 hod./

17. ročník tradičního Velikonočního volejbalu

/sobota 31. 3. do 8:00 hod./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

Motto:

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat,
je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbard

Blahopřání
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Libor HOLUB
Josef ONDRUCH
Vlasta PROROKOVÁ
Marie ONDRUCHOVÁ
Františka SOLANSKÁ
Božena KŘIŠTOFOVÁ
Věra MALINOVÁ
Irena ŠVECOVÁ
Jenovefa CABÁKOVÁ
Anna ZÁVORKOVÁ

Jan MALINA
Josef KŘENEK
Stanislav SKÝPALA

Není pravda, že čas bolest zahojí…
V srdci zůstává rána,
která nikdy nepřebolí.
Dne 1. března 2018 si připomeneme
páté smutné výročí ode dne,
kdy nás navždy opustila
paní Milada BÁRTKOVÁ
S úctou a láskou
vzpomínají děti s rodinami.

Čas prchá a nevrátí, co vzal,
vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
Jen láska k tobě žije v našich srdcích dál
Dne 3. března 2018 vzpomeneme
osmé smutné výročí úmrtí
pana Aloise ONDRUCHA
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn Vlastimil s rodinou a syn Miroslav.

Blahoprání
Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko ať ti neschází,
ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj ve tvé duši.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 3. března 201 vzpomeneme
patnácté smutné výročí úmrtí
pana Františka BORDOVSKÉHO

Dne 21. března 2018
oslaví své krásné
šedesáté narozeniny
naše milovaná dcera,
manželka,
maminka a babička
paní Jana HORÁČKOVÁ
Přejeme ji do dalších let hlavně pevné zdravíčko
a krásné chvíle strávené s rodinou.
maminka Hedvika, manžel Josef, dcery Markéta, Kateřina
a Barbora, vnoučata Lukášek, Daneček, Sárinka a Davídek

Blahoprání

S láskou vzpomínají manželka,
syn Milan s rodinou
a dcera Alenka s rodinou.

Odešel jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 4. března 2018 si připomeneme
páté výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Vlastimila BRADÁČE
S láskou vzpomínají manželka,
syn Vlastimil a synové Pavel, Milan
a Bronislav s rodinami.

Dne 21. března 2018
oslaví šedesáté narozeniny
pan Ladislav VOJÁČEK
Přejeme pevné zdraví,
mnoho sportovních úspěchů,
hodně optimismu
a životní pohody.
Všechno nej nej nej
přeje celá rodina.

Dozněly kroky, utichl hlas,
jen obraz maminky zůstává v nás.
Dne 14. března 2018
si připomeneme páté výročí úmrtí
naší drahé maminky, babičky
paní Františky VANÍČKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Květa, Hanka a syn Ludvík s rodinami.

Všem březnovým oslavencům přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.
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Vzpomínky

pan Oldřich ONDRUCH z Horní Bečvy č. 602

Už nikdy Ti nebudeme 1. března, Mirečku,
k narozeninám blahopřát,
jen kytičku a svíčku Ti můžeme na hrob dát.
Odešel jsi od nás, kde každý chodí sám,
a nám jsi zanechal jen smutek a žal.
Smutný je domov kde nezní Tvůj hlas,
však vzpomínky na Tebe zůstanou navždy v nás.

Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 19. března 2018 vzpomeneme
páté smutné výročí, kdy nás opustil můj drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

Dne 26. března 2018 vzpomeneme
smutné osmé výročí úmrtí

pan Miroslav JUROŠKA

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat…
Dne 7. března 2018 by se dožil 97 let
náš tatínek, dědeček, pradědeček, švagr a strýc

paní Cecílie ONDRUCHOVÉ

S láskou vzpomínají
manželka Marie, Petr, Pavel, Soňa s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jindřiška
a syn Zdeněk s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Běží rok za rokem,
den za dnem a chybíš nám všem.
Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 17. března 2018
vzpomeneme bolestné a smutné
sedmé výročí úmrtí

Čas plyne a nevrátí co vzal,
zbyly jen vzpomínky, stesk a žal.
Jen kytičku květů
na hrob můžeme dát,
tiše postát a vzpomínat.
Dne 21. března 2018 uplyne
dvanáct let, kdy nás navždy opustil

pana Radka ŠVECE

pan Jiří DIATKA

S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají maminka a sourozenci
Vlasta a Josef s rodinami.

S láskou vzpomínají
děti, manželka, rodiče
a bratr Zdeněk s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 18. března 2018 si připomeneme
šesté výročí úmrtí
pana Oldřicha KYSUČANA
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 27. března 2018 vzpomeneme
třicáté výročí úmrtí
paní Vlasty MEJSTŘÍKOVÉ,
rozené Machálkové.
S láskou vzpomínají dcera Renata
a syn Lubomír s rodinami.
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Foto: Pavla Křištofová
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA BŘEZEN 2018
1. 3.

7:30

za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha,
zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

18. 3.

10:00

za zemřelou Františku a Ludvíka Vaníčkovy a celou
zemřelou rodinu

2. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Anežku a Františka Liďákovy,
syna Františka a rodiče z obou stran

19. 3.

08:00

za zemřelého Josefa Vančuru a syna Josefa

17:00

3. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

na poděkování za přijatá dobrodiní
a živou rodinu Blinkovu

4. 3.

10:00

5. 3.

za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna,
dva zetě a vnuka

20. 3.

7:30

za zemřelého Josefa Vítka, rodiče Vítkovy
a Ondryášovy a duše v očistci

7:30

za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmar
a rodiče z obou stran

21. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Emílii a Cyrila Solanské,
jejich rodiče, sourozence a zetě Vladislava

6. 3.

7:30

za zemřelé Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

22. 3.

7:30

za zemřelého Josefa a Marii Ondruchovy

7. 3.

7:30

za zemřelé Tomáše a Františku Ondruchovy
od Zvoničky

23. 3.

7:30

8. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Františku a Josefa Kyšákovy

za zemřelého Josefa Macečka, manželku Marii,
syna Josefa, jeho manželku Danu, Juliuse Solanského,
Rudolfa Fárka a rodiče z obou stran

9. 3.

7:30

za zemřelou Františku a Antonína Klepáčovy,
dva syny, dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

24. 3.

7:30

za zemřelé Františka, Josefa a Jana Macečkovy,
jejich manželky a dva syny

10. 3.

7:30

za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy,
zetě a celou zemřelou rodinu

25. 3.

10:00

26. 3.

7:30

na jistý úmysl

27. 3.

7:30

za zemřelou rodinu

28. 3.

7:30

za zemřelého Jana a Františku Ondryášovy
a oboje rodiče

11. 3.

10:00

za zemřelé rodiče Chovancovy - Josefa k nedožitým
85. narozeninám a manželku Vlastimilu k nedožitým
80. narozeninám. Štěstí, zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu.

12. 3.

7:30

za zemřelé Metoděje a Marii Solanské, syna Karla
a Metoděje, zetě Pavla, Jaroslava a duše v očistci

13. 3.

7:30

za zemřelého Bohumíra Vaníčka, manželku Aloisii,
dva syny, dceru a vnučku Boženu

14. 3.

7:30

za zemřelé rodiče a čtyři děti

15. 3.

7:30

na úmysl dárce

16. 3.

7:30

za zemřelého Jaromíra Ondrucha, bratra Karla,
otce a duše v očistci

17. 3.

7:30

za zemřelého Josefa Machálka, jeho syna Josefa,
Františku Bártkovou a manžela Josefa a čtyři vnuky

29. 3.

30. 3.

za zemřelého Františka Malinu, snachu a celou rodinu

17:00

ZELENÝ ČTVRTEK
za zemřelé rodiče Roberta a Marii Vaňkovy,
syna Oldřicha a manželku Martu a duše v očistci

17:00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

31. 3.

BÍLÁ SOBOTA
za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

1. 4.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ
za Josefa Janíčka a rodiče z obou stran

2. 4.
8:00
10:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
za zemřelé rodiče Macečkovy a zetě Jaroslava
za zemřelou rodinu
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝZVA PRO DÁRCE KRVE
Obecní úřad žádá všechny dárce krve z řad občanů naší obce, s více jak 80 odběry (držitele zlatého kříže)
o nahlášení svého telefonického kontaktu. Obec Horní Bečva by ráda ocenila lidský postoj občanů,
kteří jsou dlouhodobými bezpříspěvkovými dárci krve.
Ochota darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem
jejich humánního vztahu ke spoluobčanům.
Dárci krve se mohou nahlásit do 15. 3. 2018 na podatelně Obecního úřadu – tel: 571645105

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Směsný komunální odpad - sběr a odvoz popelnice
Interval svozu 1x za týden.
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý - pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací
pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých 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 potřeby,
malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části
motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.
a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad!
Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně
2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.
Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad,
který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. Nárůst
odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci
pro všechny občany naší obce.
Směsný komunální odpad se taky odebírá v Odpadovém centru
(Sběrný dvůr).

Tříděný odpad

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora. Plastový, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů umístněných
na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu Valaška; na Přehradě vedle aut. Zástavky u lomu; na parkovišti před restaurací
na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.
Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén
a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!
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.
Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu,
nebo částečně demontovány.
Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti
za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle
aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule
na točně u p. Hrstky.

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

Svoz tříděného odpadu: 29. března 2018
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je
možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.
Do Sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečný odpad
a zbylé léky. Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky
a odpady obsahující azbest.
Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr,
který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají
se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu.
Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo – zelené pytle.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm bude přijímat
vyplněná daňová přiznání za rok 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Bečvě:

ve středu 21. března 2017
08.00 – 11.00 hod.
12.00 – 16.30 hod.

/ 6 / březen 2018

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
POČÁTEK, Dan Brown
Harvardský profesor symbologie Robert Langdon přijede do ultramoderního Guggenheimova
muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil významného
oznámení – odhalení objevu, který „navždy změní
tvář vědy“. Pořadatelem společenského večera je
čtyřicetiletý miliardář a futurista Edmond Kirsch,
jenž se díky svým oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově
uznávanou osobností. Po zahájení společenské
akce Langdona a několik set dalších hostů zcela uchvátí velmi originální
prezentace; pečlivě naplánovaný večer se však najednou promění v chaos a hrozí, že Kirschův vzácný objev bude navždy ztracen.
Langdon je v bezprostředním ohrožení nucen z Bilbaa uprchnout; doprovází ho při tom Ambra Vidalová, elegantní ředitelka muzea, která Kirschovi pomáhala provokativní společenskou akci zinscenovat. Společně
se vydají do Barcelony za nebezpečným úkolem: nalézt záhadné heslo,
s jehož pomocí odhalí Kirschovo tajemství…

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 vyhledávat 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 prodlužovat si své výpůjčky.

Jak vyhledávat v katalogu?
Na webových stránkách knihovny:

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

MEDVĚDÍN, Fredrik Backman
Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji nic moc, ale pro
obyvatele Björnstadu to znamená všechno.
Tým by mohl mít šanci splnit sny celého města.
Ale jedné noci během zapíjení klíčového vítězství se něco stane - a druhý den to vypadá, že se
všechno změnilo.
Vznesená obvinění se šíří po celém Björnstadu
jako vlny po rybníce, žádný dům nevynechají.
V honbě za úspěchem týmu je složité rozpoznat hranice věrnosti a zrady.
Nakonec musí jeden mladý muž najít odvahu říct nahlas pravdu, kterou,
jak se zdá, nikdo nechce slyšet.

On-line katalog vám nabídne různé možnosti.
Pokud chcete vyhledat knihu, stačí odkliknout VYHLEDÁVÁNÍ:
REJSTŘÍKY
SEZNAMY
VYHLEDÁVÁNÍ
ČTENÁŘI - VÝPŮJČKY

ZAHRADA V MĚSÍČNÍM SVITU, Corina Bomann
Když antikvářka Lilly dostane darem staré
housle, které jí údajně patří, je velice zmatená.
Neumí si vysvětlit, proč právě ona má zdědit - jak
se záhy ukáže – velice slavný nástroj. Cítí však,
že ty housle změní její život, když se pokusí záhadu vypátrat. Vydá se po stopách odkazu úchvatné
houslistky, které nástroj kdysi patřil. A brzy odhalí
tajemství, které nejen její minulost ukáže v úplně
jiném světle.

Dále VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU:
REJSTŘÍKY
SEZNAMY
VYHLEDÁVÁNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU
VYHLEDÁVÁNÍ V AUTORITÁCH
GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

POHYBLIVÝ PÍSEK, Henning Mankell
V lednu 2014 mi byla diagnostikována rakovina. Kniha Pohyblivý písek ale kupodivu není
o smrti a zkáze, ale o tom, co to je lidská bytost.
Prošel jsem cestou od dětství až do dnešních dnů
a vyprávěl jsem o záležitostech, které na mě měly
určující vliv, i o lidech, kteří nám ukázali nové
možnosti. Píšu o ženách a mužích, které jsem
nepotkal, ale přál bych si to. Píšu o lásce a žárlivosti a o odvaze a strachu. A o tom, jaké to je žít
s nemocí, která vás ohrožuje na životě. Tato kniha vypráví také o malířích
před čtyřiceti tisíci lety, kteří si pro své umění vybrali ta nejtemnější místa
v jeskyních. Anebo o strašidelných příšerách, které se odjakživa snažíme
udržet v hlubokých slujích pod švédskou půdou. Je to kniha o lidskosti
a o tom, jak jsem žil svůj život. A v neposlední řadě také o radosti z žití,
která se vrátila, když se mi podařilo vyhrabat se z pohyblivého písku, který mě málem stáhl pod zem. - Henning Mankell

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

Více informací o katalogu a podrobnější návod k jeho použití
získáte v Místní knihovně Horní Bečva.
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Hornobečvanské hospody do r. 1950.

/III. část./

Hostinec Marie Malinové-Šrubařové,
hostinec - restaurace Františka Maliny č. p. 308

Hostinec Emila Bernkopa
– hotel Bernkop č. p. 355

Historicky významným objektem na pravém břehu Bečvy přímo naproti kostelu byla chalupa č. p. 56 zámečnického mistra Jiřího Kramoliše
(1747-1809). Za jejího následujícího majitele Josefa Maliny (1800-1845) bylo
poblíž ní bezprostředně při cestě u mostu postaveno nové stavení č. p. 308.
V letech 1850-1875 v něm byla barvírna plátna, a především drobný obchod – kramařství. Vnuk stavitele objektu Fr. Malina (1858-1895) na sklonku 80. let v něm kromě obchodu začal jako hlavní živnost provozovat hostinec, který tehdy vznikl už jako třetí u kostela. Jeho vdova Marie se v r. 1896
provdala za Rudolfa Šrubaře a místní jejich hospodu nazývali U Šrubařové.
Syn M. Šrubařové Fr. Malina (1884-1943) převzal hostinec v r. 1923. Tehdy se
v přední rohové části objektu nacházel obchod s vchodem přímo od cesty
a z něho bylo možné dveřmi vejít do vedlejší 9x6 metrů prostorné nálevny.
Z ní vedly další dvoje dveře do kuchyně a do sklepa. Vedlejší hostinská místnost o rozměrech 5x5 metrů byla z nálevny přístupná přes chodbu a z ní další dva vchody vedly do bytu hostinského a do kuchyně. Za účelem zlepšení
podmínek hostince v letech 1926-1927 Fr. Malina provedl stavební adaptaci
interiéru. V přední části za nálevnou byl vybudován taneční sál a obchod byl
přesunut do zadní části objektu. V polovině 30. let, kdy byl Fr. Malina zatížen
značnými dluhy, a navíc začal trpět silnou nedoslýchavostí, přijal na dvě léta
za nájemce hostince Michala Martináka. Jeho hostinec mimo taneční zábavy
a rovněž i obchod vykazoval nízkou návštěvnost. Po jeho úmrtí byla oprávněná provozovat hostinskou živnost vdovským právem Alžběta Malinová
(1890-1947). Necelý půlrok před vlastním úmrtím oznámila, že se hodlá vzdát
hostinské koncese ve prospěch syna Jaromíra Maliny (1918-2007). Ačkoliv její
syn v hostinci samostatně pracoval už od otcovy smrti s bratrem Zdeňkem,
při řízení v letech 1947-1948 mu ONV a po odvolání i zemský národní výbor
udělení hostinské koncese zamítl z důvodu veřejného zájmu. Stejně s konečnou platností KNV v Gottwaldově v r. 1950 zamítl jeho žádost o živnostenské oprávnění na obchod se smíšeným zbožím, ačkoliv měl četné zákazníky
na železářské zboží.

Ve druhé polovině 60. let 19. století se U Macečků usadil pekař
z Brušperku Valentin Bernkop (1822–1901) s početnou rodinou
a v místě zřídil obchod s koloniálním zbožím. Do r. 1894 tu provozoval i pekařství. Jeho syn Emil Bernkop (1857–1925) rozšířil
v r. 1900 obchod o hostinec, ve kterém 25 let provozoval pronajatou obecní hostinskou koncesi. Nemalý dosah měla i jeho účast
ve samosprávě obce.

V levém okraji prvního snímku je částečně viditelný obchod a hostinec Fr. Maliny při probíhající rekonstrukci v r. 1926. Na druhém snímku vpravo jeho konečná podoba.

Po jeho smrti syn Vladimír Bernkop (1895–1970) odkoupil
od obce koncesi a objekt rodinného podniku do letní sezóny
1928 přestavěl na moderní patrový hotel Bernkop. V hotelu bylo
23 pokojů pro hosty, měl vlastní elektrické osvětlení a trkačový
vodovod. Když byla v r. 1938 hodnocena kvalita služeb v 29 beskydských chatách a stanicích Klubu čsl. turistů, hotel Bernkop se
umístil hned na druhém místě. Majitel zažádal v r. 1940 o zařazení hotelu do skupiny B. Jednou z požadovaných podmínek této
kategorie bylo v r. 1942 zavedení rozvodu studené i teplé vody
do všech pokojů.
V souvislosti s vyvlastněním byl hotel po r. 1950 přejmenován
na hotel Valaška a název přetrval v jeho novodobé historii dodnes.

Do zapomenutí upadly dva uspořádané významné letní malířské plenéry na Horní Bečvě. Jejich účastníci pokaždé využili
k ubytování právě pohostinství u Bernkopů. V r. 1908 to byla
skupina šesti pražských malířů, vedená Otou Bubeníčkem
(1871–1962), který sám vytvořil veliké množství kreseb s motivy
z údolí Bučkové. V r. 1929 na H. Bečvu zavítalo osm výtvarníků
ze Sdružení moravských umělců. Během jejich letního plenéru
vzniklo až 156 obrazů a skic. Z nich krajině H. Bečvy zůstal věrným po celý život Augustin Mervart (1889-1968).
Karel J. Malina
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UDÁLO SE…

Únorové radovánky v mateřské školce
Od konce měsíce ledna začali naši předškoláci dojíždět do Rožnova pod Radhoštěm na plavecký výcvik. Každou středu
pro nás ke školce přijede autobus a společně s dětmi ze ZŠ jedeme na bazén. Jelikož jsou naši předškoláci samostatní a těší
se na hrátky s vodou, je pobyt na bazéně
pro děti radostný. Paní instruktorka Jana
má vždy připravený pestrý vodní program - žabkohrátky, rybičkohrátky, jízda
na skluzavce až pod hladinu vody a mnohé
další aktivity. Celkem 10 lekcí plavání potrvá až do jara.
Dne 9. února zavítalo do naší školky
divadlo MARINGOTKA. Tentokrát paní
herečky přijely s představením netradičním… předmatematická výuka pro před-

školní děti formou HEJNÉHO METODY
„AUTOBUS“. V průběhu představení si
děti vyzkoušely různé role - cestující, vagonek, řidič, poznávaly barvy, tvary, počet
1 až 10 a řešily rozličné hádanky a rébusy. Předškoláci a středňáčci si vyzkoušeli,
co se jim daří a v čem mají naopak ještě
„rezervy“.
Abychom potěšili i naše nejmenší děti,
připravila pro ně naše paní logopedka,
Mgr. Eva Ludvik-Kudrnová, ve třídě MYŠEK - „MUZIKOHRÁTKY“. Školkou znělo
bubnování, cinkání, ťukání a jiné rozličné
zvuky nástrojů, které se používají v muzikoterapii. Pro děti to bylo veselé a hravé
dopoledne, které si všichni báječně užili…
děkujeme za RADOST .

Velkou událostí v letošním roce byla pro
naše předškoláky i účast na BEČVANSKÉM
SKŘIVÁNKOVI. Zpívali jsme, tancovali,
rytmicky se doprovázeli na tradiční i netradiční nástroje… chtěli jsme všem ukázat,
že nás zpívání baví a umíme také přiložit
ruce k dílu. A co teprve naše maminky
a tátové… ti koukali, jak nám to jde před
velkým publikem . Pro nás bylo vystoupení velká RADOST - přesně, jak je psáno
v úvodu článku…
Další podrobnosti a fota z akcí MŠ najdete na:
https://zs-horni-becva.webnode.cz/
vzdelavani/akce-ms/a2017-2018/
Za kolektiv MŠ Jarmila Šudáková

Základní škola informuje
Druhé pololetí školního roku 2017/2018 se už rozběhlo, vysvědčení byla rozdána, a proto je ten nejvhodnější čas ohlédnout se
za studijními výsledky našich žáků od chvíle, kdy po prosluněných
letních prázdninách znovu usedli do školních lavic.
Z 220 žáků naší školy jich prospělo s vyznamenáním dohromady 135. Z vysvědčení se samými jedničkami se mohlo na konci
ledna radovat:
26 prvňáčků

7 žáků z 4. B

1 žák ze 7. třídy

13 žáků z 2. třídy

2 žáci z 5. třídy

1 žákyně z 8. třídy

7 žáků z 3. třídy

1 žákyně z 6. A

3 žákyně z 9. třídy

5 žáků z 4. A

1 žákyně z 6. B

Ve škole nehodnotíme jenom studijní úsilí, ale i chování našich
žáků. A jak si tedy vedli v této oblasti? V průběhu prvního pololetí
bylo uděleno celkem 5 napomenutí třídního učitele, ale nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou z chování.

Naši žáci se také zapojili do nejrůznějších aktivit spojených se
školou, v nichž rovněž dosáhli cenných úspěchů. Velmi oblíbené
jsou sportovní soutěže. Výborného výsledku dosáhli školní tenisté,
kteří obsadili 1. místo v rámci okresu. Do okresního kola se probojovali také fotbalisté v malé kopané, volejbalisté a florbalistky
jak z 1. stupně, tak i ze 2. stupně. Na půdě školy dále proběhly vědomostní soutěže, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, přírodovědné a chemické soutěže. V okresním kole Dějepisné
olympiády reprezentoval naši školu Josef Vahalík z 8. třídy, který
v silné konkurenci více než 30 soutěžících vybojoval krásné první
místo a jako vůbec historicky první žák naší školy v této soutěži
postoupil do kola krajského!
Všem našim žákům gratulujeme a přejeme jim, aby byli neméně úspěšní také v následujícím pololetí a škola pro ně nadále byla
místem, kde se nejen učí, ale i zažívají příjemné chvíle se svými
kamarády a učiteli.
Mgr. Jana Drdová, Ph.D.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

březen 2018 / 9 /

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout
Na Horní Bečvě nezavrzal na Hromnice,
ale v pátek 16. února a bylo jich rovnou 29.
On se totiž na Horní Bečvě konal 20. ročník
pěvecké soutěže Bečvanský skřivánek. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
Každá třída si připravila kulturní program,
letos nás poprvé přišly podpořit i děti z mateřské školy, které vystoupily s písničkami
pod vedením paní učitelky Šudákové a Hruškové. Po nich zahráli divadlo vleže třeťáci
(program připravila Kamila Maliňáková a Petra
Farníková). První část zakončil pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky Dity Gužíkové.
V druhé části seznámili diváky s abecedou
prvňáčci i se svou paní učitelkou Zuzanou Valovou a asistentkou Adélkou Romanovou. Druháci nám zatancovali se strašidýlkem, taneček
připravily paní učitelka Děcká a asistentka Lucie Maléřová.
V třetí části vystoupili s tancem žáci 4. B pod
vedením paní učitelky Poláškové, žáci 5. roční-

ku si připravili pásmo tanců – připravily paní
učitelka Vojkůvková a asistentka paní Bumbalová. Závěr patřil žákům 4. A, kteří si připravili
divadlo potmě. Program nachystala paní učitelka Marie Miklová Pítrová a asistentky Jana
Klimszová a Marie Machálková.
Na závěr vystoupila porota ve složení Hana
Vavříková – OÚ Horní Bečva, Mgr. Jan Děcký,
ředitel školy, Mgr. Jana Klimszová, učitelka ZŠ,
Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka ZŠ z Prostřední Bečvy. Předsedkyní poroty byla paní
Petra Chromická, která vyhrála 1. ročník Bečvanského skřivánka. A že je odbornicí nám dokázala svým vystoupením – zahrála nám sólo
na trumpetu. V závěru večera porota vyhlásila
výsledky.
V kategorii Pískle 2018 vyhrála Mariana Vašutová z 2. třídy, 2. místo obsadil Patrik Kysučan
a třetí skončila Viktorie Ondruchová z 1. třídy.
Dále porota udělila dvě ceny, a to Adamu Blinkovi – 1. třída a Lukáši Holčákovi – 2. třída.

Pískle 2018 Mariana Vašutová, 2. místo - Patrik Kysučan, 3. místo
Viktorie Ondruchová. Cena poroty Adam Blinka a Lukáš Holčák.

Skrivančice 2018 Linda Pavelková

Skřivánek 2018 Jakub Kubeša

Cena poroty - Vojtěch Blinka, Jindřich Závorka,
Vanesa Maléřová a Barbořa Ondruchová.

V kategorii Skřivánek 2018 se na 1. místě
umístil Jakub Kubeša z 5. třídy, cenu poroty
obdrželi Vojtěch Blinka – 3. třída a Jindřich Závorka – 4. B.
Titul Skrivančice 2018 získala Linda Pavelková z 5. třídy. Porota udělila cenu Barboře Ondruchové – 5. třída a Vanese Maléřové – 3. třída.
Všechny zpěváky doprovodil na klávesy
pan Josef Blinka, osvětlení a ozvučení si vzali
na starost Václav Dobeš s Ondrou Malinou.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, paním učitelkám, panu Blinkovi i zvukařům za zdárný průběh večera a nemalý dík
patří našim sponzorům – Obecnímu úřadu
Horní Bečva, panu Lukáši Maléřovi – oprava
aut, paní Malinové – papírnictví a panu Aleši
Stromšíkovi z místního uzenářství, který věnoval všem účinkujícím párek v rohlíku.
Skončil jubilejní 20. ročník a všichni se už těšíme na 21. Bečvanského skřivánka.
Daniela Křištofová
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Olympijský festival Ostrava
Ve středu 14. února se 43 žáků naší školy zúčastnilo Olympijského festivalu v Ostravě. Naše škola byla vybrána, neboť již několik let pořádáme
„Olympijský běh, Olympijský pětiboj, Odznak všestrannosti apod".
Zvláštní autobus pro nás přijel ráno před školu a vyrazili jsme směr Ostrava. Na stadionu nás přivítali průvodci. Rozdělili jsme se do tří skupin
a vyrazili na bruslařskou dráhu.
Všichni jsme si nazuli brusle a hodinu bruslili. Někteří stáli na bruslích
poprvé, trochu s tím bojovali, ale nakonec se snad naučili bruslit všichni.
Potom naše skupina přešla na stanoviště curlingu, který jsme si
všichni vyzkoušeli. V televizi to vypadá tak jednoduše, ale skutečnost…
No zametání, to nám šlo perfektně, ale pouštět ty kameny se skluzem,
nic moc. Když jsme byli hotovi, čekala nás bobová dráha se soutěží
o „Olympijskou čepici“, kterou vyhrál Martin Mikuda. Vedle byla sáňkařská
dráha, tak jsme to zkusili taky. Při přemísťování na biatlonovou střelnici
si někteří zkusili skok z můstku. I když to byla krátká dráha, někteří překonali sami sebe a zvítězili nad strachem, což je mimochodem to největší vítězství. Na střelnici jsme se rozdělili na polovinu, část šla na běžky
a část střílela z laserových pušek a plnila test znalostí o olympiádě. Po
čase jsme se vyměnili.
Žáci druhého stupně měli podobný program, kromě curlingu si vyzkoušeli pumptrack, což je obdoba jízdy na snowboardu. Vyzkoušeli si
tento nerovný terén na longboardech a šlo jim to skoro všem skvěle.
Ti, co to uměli, váleli a ti, kterým to nešlo, se to dokázali za krátkou dobu
dobře naučit. Tady se mohli ukázat všichni, kterým prkno nedělá žádný
problém.
Závěr byl společný pro všechny, před tribunou nás přivítal moderátor,
pozdravili jsme přes telemost Brno. Rozloučili jsme se a po druhé hodině
jsme nastoupili plni dojmů směr Horní Bečva.
Bylo to super!!!!!

Hornobečvanští důchodci bilancovali

Klub důchodců Horní Bečva hodnotil svou činnost za loňský rok 2017
na výroční členské schůzi, která se konala v pátek 2. února v malém sále
Motorestu Bečvan. Schůzi zahájila naše předsedkyně Jana Pospíšilová,
která seznámila 58 přítomných členů s programem a přečetla zprávu
o činnosti KD za rok 2017. Činnost KD byla bohatá a velmi pestrá.
Leden – výroční členská schůze, březen – sběr použitého šatstva,
květen – výšlap na Kladnatou, Den matek, Bezhraniční Valašení Kohútka, dvoudenní zájezd do Prahy, červen – vaječina v Retasu, červenec
– výšlap Kotlová – III. setkání obcí Horní Bečva, Velké Karlovice a Hutisko
Solanec, září – zájezd do Bratislavy s KD Dolní Bečva, říjen – Den seniorů
Nový Jičín, jednodenní zájezd do Lednicko – Valtického areálu, zájezd
do Zlína, listopad – sběr použitého šatstva, prosinec – stánkový prodej
při rozsvěcování vánočního stromku, Mikulášská nadílka. Senioři se také
účastnili Dnů pro zdraví a sportovních soutěží v bowlingu a pétanque.
Zprávu o hospodaření přednesla naše pokladní Jiřina Douchová,
se stavem členské základny nás seznámila Drahomíra Třeštíková (72 čle-

nů), o činnosti turistického kroužku a hudebních blahopřáních našim
jubilantům pohovořila Marie Němcová. Přítomni členové si také odsouhlasili zvýšení členského příspěvku od roku 2019 na 150 Kč. Vyslechli
jsme si i návrh činnosti KD na první pololetí letošního roku - kromě jiných akcí bude jistě zajímavý jednodenní zájezd do Moravského krasu
začátkem června. V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát,
který poděkoval seniorům za akce, které pořádají i v rámci obce Horní
Bečva, popřál všem hlavně pevné zdraví a spokojenost a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci Obecního úřadu a výboru Klubu důchodců, který
čítá 11 členů. Potom následovalo velmi chutné občerstvení - svíčková
a zákusky, které upekla naše členka Zdenka Pastorková, které moc děkujeme. V podvečer setkání ukončila předsedkyně KD Jana Pospíšilová,
poděkovala všem za hojnou účast. Společně se budeme těšit na další
takové vydařené akce, které uspořádá v roce 2018 výbor Klubu důchodců Horní Bečva.
Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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Návrh plánu činnosti Klubu důchodců Horní Bečva na 1. pololetí roku 2018
LEDEN
ÚNOR

– 18. 1. kino v Rožnově p/R. – film „Baba z ledu“
(akce Klubu seniorů Rožnov p/R.)
– 2. 2. výroční členská schůze - Motorest Bečvan
– 8. 2. kino Rožnov p/R. – film „Po strništi bos“
(akce Klubu seniorů Rožnov p/R.)
– 15. 2. bazén Rožnov p/R. – celostátní akce
„Přeplavme svůj La Manche“,
(pořádá KD Rožnov p/R.)

BŘEZEN – 1. 3. akce turistického kroužku – návštěva
lyžařského vleku U Sachovy studánky

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
– schůze výboru – každé 2. pondělí v měsíci
– plavání + wellness ve Sport Art Centru
Prostřední Bečva každou středu
od 9 do 11 hod.
– vycházky turistického kroužku při KD HB
podle počasí
– aktivní spolupráce s OÚ HB, KS Rožnov p/R.,
KD Dolní a Prostřední Bečva a dalšími spolky
naší obce

DUBEN – 10. - 13. 4. 2018 sběr obnošeného šatstva
– 18. 4. nákupní zájezd do Polska
(pořádá KD Horní Bečva)

KVĚTEN – 11. 5. Den matek, 14 hod. – Motorest Bečvan
– 29. 5. Vaječina Retaso, 14 hod., pro všechny 55+

ČERVEN – 7. 6. zájezd Moravský Kras, autobus 49 míst,
projížďka lodí po Brněnské přehradě,
společná večeře (oběd), cena pro členy
KD 500 Kč, pro nečleny 550 Kč

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva
děkuje všem sponzorům a občanům, kteří přispěli
na náš tradiční hasičský končinový ples,
který se uskutečnil v sobotu 10. února 2018.
Ať to byli podnikatelé, obecní úřad, doktoři, lékárníci,
malí i velcí živnostníci, ale i občané Horní a Prostřední Bečvy.
K tanci i poslechu hrála skupina REMIX.
Skupina OKN – kluci z Kunovic svým vystoupením
zpestřila náš bál 
Také chceme poděkovat i všem návštěvníkům plesu,
kteří dorazili v hojném počtu.
Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit
na další společné akce v letošním roce.

Také vás chceme pozvat na nové webové stránky:

www.sdh-hornibecva.cz
INZERCE

Všechny akce KD Horní Bečva
budou včas upřesněny a zveřejněny.
Sledujte hornobečvanský Zpravodaj, skříňku KD
na požární zbrojnici a hlášení obecního rozhlasu.
Případné dotazy vám zodpoví
předsedkyně KD HB Jana Pospíšilová
na tel. 605 214 717
nebo na e-mailu: jana.pospisilova496@seznam.cz

INZERCE

VÝPRODEJ
V PRODEJNĚ TEXTILU
Horní Bečva - kulturní dům
bude probíhat tento měsíc
konečný odprodej bytového
a kusového textilu.
Možnost nákupu kvalitního
bytového a kusového textilu
pro celou rodinu
za velmi příznivé ceny.

PRODÁM
· kontaktní gril (zn. BRAVO) · stolní mixér (zn. BRAVO)
· stolní PC s příslušenstvím
Vše v záruce, sleva možná po dohodě.

Tel.: 721 949 307

OTEVŘENO
PONDĚLÍ – PÁTEK 8.00 – 16.00
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NABÍDKA PRÁCE

Nový provozovatel

Hotelu Bečva
příjme
· kuchaře/kuchařku,
· pomocnou sílu do kuchyně
· uklizečku (pokojskou),
· servírku
· udržbáře na Hotelu
Bližší informace na telefonu

739 315 960

ENDEMIT Boutique Hotel & Spa na Horní Bečvě buduje tým,
který svým návštěvníkům přiblíží krásu valašských hor,
pozvedne úroveň místní gastronomie a pohostinství
a vytvoří prostředí vhodné pro odpočinek a inspiraci.
Momentálně obsazujeme tyto pozice:

- KUCHAŘ, RECEPČNÍ, POKOJSKÁ, ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
Co bychom od Vás potřebovali:
- Chuť vzdělávat se a vytvářet unikátní prostředí v hotelovém oboru
- Zapálení a radost z práce, kterou se můžete pochlubit svým přátelům
- Ochotu spolupracovat s ostatními členy týmu a navozovat přátelské
prostředí na pracovišti
- Řešit vypjaté situace s nadhledem, přinášet inovativní nápady
a nebát se vyniknout
Co Vám můžeme nabídnout:
-

Práci v luxusním prostředí nově otevřeného hotelu
Příjemný kolektiv
Motivující finanční ohodnocení
Ubytování zdarma
Příspěvek na stravování
Zaměstnanecké slevy na hotelové služby
Jazykové kurzy a možnost dalšího vzdělávání
Uznání za kvalitně odvedenou práci a možnost kariérního růstu

Aktuální životopis zasílejte, prosím na adresu: hotel@endemithotel.cz,
nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 725 686 249

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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POZVÁNKY

Velikonoční

volejbalový turnaj
17. ročník
Zveme vás na tradiční
Velikonoční volejbalový turnaj
smíšených družstev (4 muži a 2 ženy),

který se uskuteční na Bílou sobotu

31. března 2018 od 8,00 hod.
v hale Základní školy TGM Horní Bečva.
Protože se jedná o amatérský turnaj,
v týmu může hrát jen 1 registrovaný hráč
a 1 registrovaná hráčka.
Prosím o dodržení tohoto pravidla.
Přihlášky zasílejte na e-mail:

nemcova.marie@seznam.cz do 19. března 2018.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás!
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POZVÁNKA

PROMITANI
PROMITANI SS KLIKOU
KLIKOU OKLIKOU
OKLIKOU
:30
:30
SOBOTA
2018
OD
17
SOBOTA17
2018
OD
17
·
3
·
17· 3·
KINOSAL
KINOSALHORNI
HORNIBECVA
BECVA

WWW·OHLAKLIKA·COM
WWW·OHLAKLIKA·COM

POZVÁNKA DO DIVADLA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO DIVADLA

Sobota 3. března v 17:00 hodin,
Kulturní dům Horní Bečva
Karlovský ochotnický soubor KOS
uvede hru

Masopustní
příběh
S použitím námětu staré lidové hry
upravil soubor na hru valašskou,
ve které účinkují
i členové cimbálové muziky Kyčerka.
/komedie o třech dějstvích/

Sobota 14. dubna v 18:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva

Hra o vesnických zvycích
a vzájemné sousedské pomoci při nápravě
nezbedného manžela

Autor – Ernest Bryll • Hudba – Katarzyna Gärtner

Předprodej vstupenek v Místní knihovně.
Rezervace na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 80,- Kč.

Předprodej vstupenek od 26. března v Místní knihovně.
Rezervace od 26. 3. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 130,- Kč.

Text – Jaromír Nohavica

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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INZERCE
BŘEZNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
SOBOTA 3. 3. ZPĚVÁČEK ROKU 2018
13.00 – 17.00 hodin – koncertní sál ZUŠ
24. ročník přehlídky ve zpěvu lidových písní.
ČTVRTEK 8. 3. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
SOBOTA 9. 3. TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ POSKALÁČKU
9.00 – 12.00 hodin – sál SVČ
PONDĚLÍ 12. 3. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
SOBOTA 17. 3. LEZECKÉ ZÁVODY
9.00 - 12.00 hodin - ZŠ 5. května Rožnov p. R.
Tradiční lezecké závody pro děti z lezeckého kroužku.

Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm
na měsíc březen 2017
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
 V pátek 2. 3. od 18:00
EXPEDIČNÍ KAMERA 2018
 V sobotu 3. 3. a v neděli 4. 3.
v 18:00
TRIKY S TRPASLÍKY
 V sobotu 3. 3. a v neděli 4. 3.
ve 20:00
NOČNÍ HRA
 V pondělí 5. 3. a v úterý 6. 3.
v 18:00
NIKDYS NEBYL
 V pondělí 5. 3. a v úterý 6. 3.
ve 20:00
AKTA PENTAGON:
SKRYTÁ VÁLKA

 Od čtvrtka 15. 3. do neděle 18. 3.
v 18:00
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
 Od čtvrtka 15. 3. do neděle 18. 3.
ve 20:00
TÁTOVA VOLHA
 Od pondělí 19. 3. do středy 21. 3.
v 18:00
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
 Od pondělí 19. 3. do středy 21. 3.
ve 20:00
TLUMOČNÍK
 Ve čtvrtek 22. 3. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – 120 BPM

 Ve čtvrtek 8. 3. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – NA TĚLO

 V neděli 25. 3. a v pondělí 26. 3.
v 17:30
TOMB RAIDER

 V sobotu 10. 3. a v neděli 11. 3.
v 17:30
JÁ, TONYA

 V neděli 25. 3. a v pondělí 26. 3.
ve 20:00
MÁŘÍ MAGDALÉNA

 V sobotu 10. 3. a v neděli 11. 3.
ve 20:00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

 Ve středu 28. 3. a ve čtvrtek 29. 3.
v 18:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

 V neděli 11. 3. v 16:00
KINO PRO DĚTI
– ČERTOVSKÉ POHÁDKY

 Ve středu 28. 3. a ve čtvrtek 29. 3.
ve 20:00
PŘÁNÍ SMRTI

 Od pondělí 12. 3. do středy 14. 3.
v 17:30
RUDÁ VOLAVKA

 Od pátku 30. 3. do neděle 1. 4.
v 18:00
SHERLOCK KOUMES

 Od pondělí 12. 3. do středy 14. 3.
ve 20:00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

 Od pátku 30. 3. do neděle 1. 4.
ve 20:00
PREZIDENT BLANÍK

ÚTERÝ 20.3. PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2018
8.00 – 13.00 ZUŠ Rožnov
ČTVRTEK 22. 3. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
ČTVRTEK 22. 3. DĚTI JUBILANTŮM
13.00 – Klub seniorů Rožnov
Taneční vystoupení dětí lidového souboru Podskaláček
seniorům, kteří slaví své jubileum.
PÁTEK 23. 3. POHÁDKOVÝ PÁTEK – O LAKOMÉ ZUBEIDĚ
17.00 hodin – sál SVČ
Pohádka z Tisíce a jedné noci.
SOBOTA 24. 3. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
8.00 - 19.00 hodin – Soutěž Czech Dance Masters – Zlín
PONDĚLÍ 26. 3. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
STŘEDA 28. 3. MAŠKARNÍ KARNEVAL PODSKALÁČKU
15.00 - 17.00 – sál Střediska volného času
Rej v maskách pro děti souboru Podskaláček a jejich rodinné
příslušníky, hry, soutěže, přehlídka masek.
ČTVRTEK 29. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA
8.00 – 15.30 hodin – Středisko volného času
Celodenní tvořivá dílna s velikonoční tématikou
pro děti od 6 let.
SOBOTA 31. 3. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
8.00 - 19.00 hodin – soutěž Taneční skupina roku – Zlín

Více informací o akcích najdete
na webu a FC Střediska volného času.
Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p. R.,
tel: 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Příspěvky posílejte na e-mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz.
Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

