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Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK uvede

Malované na skle přebásnil podle původní literární předlohy pro Divadlo Na Fidlovačce Jaromír Nohavica,
který s neobyčejným citem a důvtipem změnil legendárního Juraje Jánošíka (původem z Terchové)
ve fiktivního valašského zbojníka Janíka (kdesi od Těšína).
Je to příběh o zbojníkovi, lásce, svobodě, ale také sporu o jeho osud a duši.
ši.

AUTOR: ERNEST BRYLL

HUDBA: KATARZYNA GÄRTNER
R

Sobota 14. dubna v 18:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Předprodej vstupenek již probíhá v Místní knihovně Horní Bečva.
Rezervace na tel.: 571 645 249. Cena vstupného: 130,- Kč
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Poprvé v Kulturním domě Horní Bečva
přivítáme Bernacké ochotnické divadlo BODLÁK
BODLÁK, Bernacké ochotnické divadlo navazuje na více jak stoletou tradici
ochotnického divadla v Bernarticích nad Odrou, Nový Jičín.
Název vznikl ze začátečních písmen Bernacké Ochotnické Divadlo tj. Lidé A Kultura.
Čárka nad písmenem A pak představuje nezbytný „divadelní osten“,
který vypichuje chuť a nadšení bernackých ochotníků.

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ DIVADLA Z LOŇSKÉHO ROKU:
ŠTRAMBERSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ

Vyhodnocení z roku 2017 – Malované na skle

Vyhodnocení z roku 2017 – Malované na skle

První místo v kategorii Nejlepší hra

Cena za inscenaci hry

Čestné uznání Tomáši Papákovi za roli Janíka

První místo v kategorii Nejlepší amatérská režie

Cena za pěveckou složku

Čestné uznání Jarmile Horutové za roli Anděla

První místo v divácké soutěži

Cena Šárce Šimíčkové za kostýmy

Čestné uznání Jiřímu Šimíčkovi

Cestné uznání Zdeňkovi Klosovi za režii

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

za roli Dovypravovač

Vzpomínky

Motto:

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme
jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné."
Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry

Blahopřání

Čas plyne jako voda, jenom smutek
a vzpomínky zůstávají.
Dne 23. března 2018 jsme vzpomněli
třetí výročí úmrtí
pana Zdenka MANETA
Vzpomeňte s námi.

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Miroslav KANTOR
Richard KŘIŠTOF
Jiří VAŠUT
Bedřich KRETEK
Božena ŠVECOVÁ
Zdenka KUBIŠOVÁ
Antonín VAŠUT
Růžena POLÁCHOVÁ
Marie KRETKOVÁ

Jiřina MALINOVÁ
Miloslav MACHÁLEK
Zdenka PETŘEKOVÁ

V měsíci dubnu oslaví 55 let manželství
smaragdovou svatbu:
manželé Pavel a Vilemína MINARČÍKOVI

Odešel jak osud si přál, však v našich
srdcích a vzpomínkách žije dál.
Dne 2. dubna 2018 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
pana Jana VAŠUTA
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Už ho neprobudí ranní sluníčko
ani krásný den, na bečvanském
hřbitově spí svůj věčný sen.
Dne 3. dubna 2018 vzpomeneme
desáté výročí úmrtí
pana Ondřeje MARTINÁKA

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

S láskou a vděkem
vzpomíná dcera Věra a vnuci.
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Odešel jsi, jak osud si to přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 4. dubna 2018 by se dožil
sedmdesáti let
pan Pavel DIVÍN
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, synové Pavel, Petr
a dcera Monika s rodinou.
Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat…
Vzpomínka na zesnulé rodiče
paní Annu ŠKORŇOVOU a pana Jindřicha ŠKORŇU
Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

S láskou a úctou vzpomínají
syn Milan, dcera Jarmila a dcera Daniela.

Dne 5. dubna 2018 vzpomeneme
dvacáté třetí výročí úmrtí
pana Františka PAVELKY
S láskou vzpomínají syn Josef
s manželkou Růženou.

Odešel jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 6. dubna 2018 vzpomeneme
šesté výročí úmrtí

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska a vzpomínky žijí v srdcích dál.
Dne 13. dubna 2018 si připomeneme
dvacáté výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana Karla ONDRUCHA
Dne 20. října 2018 by se dožil
devadesáti let.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

pana Josefa ONDRUCHA
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, dcera s rodinou,
synové s rodinou, sestry s rodinami.

Neplačte, že jsem odešel, ten klid
a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou
vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 17. dubna 2018 vzpomeneme
šesté smutné výročí úmrtí
pana Cyrila ONDRUCHA

V neznámý svět jsi odešel spát,
zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Vzpomínka na tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí manžela
pana Oldřicha MARTINÁKA
S láskou vzpomínáme manželka,
dcera Alenka s rodinou, sestra Milada.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou.

Dne 22. dubna 2018 vzpomeneme
deváté výročí úmrtí
paní Jiřiny KUBÁŇOVÉ
Dne 29. dubna 2018 by se dožila 88 let.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají…
Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme
devatenácté smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Dne 29. dubna 2018 uplynou
dva roky, co nás navždy opustila

pana Jindřicha ŠVECE

paní Marie MACHÁLKOVÁ

S láskou vzpomínají manželka Božena,
syn Jaroslav s rodinou
a dcera Dagmar s rodinou.

S láskou a vděčností
vzpomíná manžel, děti s rodinami,
ostatní příbuzní a známí.
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Vzpomínky
Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.
A láska zůstala – ta smrt nezná.

Dne 4. dubna 2018 vzpomeneme
třicáté výročí úmrtí

Dne 15. dubna 2018
by se dožil osmdesáti let

pana Josefa KRUMPOCHA

pan Josef HATLAPATKA

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Jiřina, dcery Jiřina,
Marcela, Ilona, Martina s rodinami
a syn Josef s rodinou.

S láskou a úctou
vzpomíná přítelkyně Jiřina s rodinou.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA DUBEN 2018

1. 4.
10:00
2. 4.

3. 4.

08:00
10:00
07:30

4. 4.
5. 4.

07:30
07:30

6. 4.

07:30

7. 4.

07:30

8. 4.

10:00

9. 4.

07:30

10. 4.

07:30

11. 4.

07:30

NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za Josefa Janíčka a rodiče z obou stran
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
za zemřelé rodiče Macečkovy a zetě Jaroslava
za zemřelou rodinu
za zemřelé rodiče Solanské, Jaroslava a Františku,
syna Bedřicha, celou rodinu a duše v očistci
za zemřelé rodiče Ludvíka a Marii Šarmanovy
za zemřelé rodiče Kramolišovy, sourozence Marii,
Zdenka, Josefa a staříčky
za zemřelého Josefa a Jindřišku Blinkovy,
Ladislava Kozubíka a duše v očistci
za zemřelého Pavla Divína k nedožitým
sedmdesátinám, za rodiče z obou stran a sourozence
za zemřelého Vladimíra Bartka, sourozence, rodiče
z obou stran a živou rodinu Bartkovu a Švecovu
za zemřelou Ludmilu Vančurovou, manžela,
pravnuka Zbyňka, syna Miroslava a duše v očistci
za zemřelou Blažejku Kubáňovou
a její sourozence Vašutovy
na úmysl dárce

12. 4.

07:30

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

13. 4.

07:30

14. 4.

07:30

15. 4.

10:00

16. 4.

7:30

za zemřelého Karla Ondrucha, dva syny
a duše v očistci
za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolinu,
čtyři zemřelé děti a pravnuka
za zemřelou Anastázii a Jana Křenkovy, syna Františka, zetě Emila, snachu Marii, živou a zemřelou
rodinu Křenkovu, Valovu, Balešovu a duše v očistci
za zemřelé rodiče Zdenka a Anežku Solanské,
jejich děti – Ludmilu a Marcelu, vnučku Zdenku
a duše v očistci

17. 4.

7:30

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

18. 4.

7:30

za zemřelého Jana a Jiřinu Krumpochovy
a rodiče z obou stran

19. 4.

7:30

za zemřelou rodinu Vavrisovu, zemřelé příbuzné
a duše v očistci

20. 4.

7:30

za zemřelé rodiče Jiřinu a Arnošta Hatlapatkovy,
syna Jiřího, rodinu Malinovu a Hatlapatkovu

21. 4.

7:30

za zemřelé Zdeňku a Jiřího Chovancovy
a oboje rodiče

22. 4.

10:00

za zemřelou Anežku Ondruchovou,
Matouše Ondrucha a celou zemřelou rodinu

23. 4.

7:30

za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence
a duše v očistci

24. 4.

7:30

za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci

25. 4.

7:30

za zemřelého Vladimíra Třeštíka a rodiče
z obou stran

26. 4.

7:30

na úmysl dárce

27. 4.

7:30

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

28. 4.

7:30

za zemřelé Františka a Drahomíru Pařenicovy,
rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

29. 4.

10:00

30. 4.

7:30

za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy,
oboje rodiče a duše v očistci
za zemřelého Karla Ondrucha, manželku Růženu,
bratra Jaromíra, otce a duše v očistci
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Vítání občánků
Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …
Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která přináší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.
V neděli dne 18. března 2018 byli v obřadní síni Obecního úřadu
Horní Bečva přivítáni nejmladší občánci obce Horní Bečva. Přivítáno
bylo šest dětí, z toho dva chlapečci a čtyři holčičky, narozených v období říjen 2017 až leden 2018.

Při obřadu, za účasti starosty obce a matrikářky se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky
na památku. Vítání občánků bylo obohaceno malým kulturním vystoupením dětí z mateřské školy, pod vedením učitelky paní Radky Bolckové.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání. Přejeme jim spoustu trpělivosti a radostných chvil se svými dětmi.

Přivítáni byli:
Eliáš Solánský • Natálie Kulišťáková • Lukáš Třeštík
Laura Suroviaková • Natálie Kohoutková • Brigita Bělunková

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografie dle náhodného výběru.
Miminka zleva: Natálie Kohoutková, Brigita Bělunková, Laura Suroviaková, Natálie Kulišťáková, Eliáš Solánský a Lukáš Třeštík.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např.
v TS Valašské Meziříčí, s. r. o.

KOMPOSTÉRY
· Výdej smlouvy o výpůjčce a darování
zaevidovaným zájemcům:
na podatelně Obecního úřadu.

· Místo a termín výdeje kompostérů:
SBĚRNÝ DVŮR – Odpadové centrum Horní Bečva:
pátek 06. 04. 2018 7.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 hod.
sobota 07. 04. 2018 7.00 – 12.00 hod.
pátek 13. 04. 2018 7.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 hod.
sobota 14. 04. 2018 7.00 – 12.00 hod.

NUTNÉ DOKLADY: občanský průkaz a darovací smlouva!
Žádáme všechny zaevidované občany,
aby tyto termíny využili a kompostéry si vyzvedli.
V opačném případě mohou být kompostéry
přiděleny zájemcům, na které se v pořadníku nedostalo.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

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 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 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.

sběr a odvoz popelnice

PYTLE ŽLUTÉ BARVY – tříděný odpad – PLASTY

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

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

PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 27. dubna 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 nebezpečné odpady
a zbylé léky.

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

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; parkoviště u aut. zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.
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KNIHOVNA

Nové knihy
DO POSLEDNÍHO DECHU, Robert Bryndza
Mělo to být vysněné rande… Šaty nasáklé
krví, víčka násilně zavřená. Tak vypadá mrtvá
dívka v kontejneru. Detektiv šéfinspektor Erika
Fosterová je na místě nálezu jako první. Problém
ovšem je, že to není její případ. Nejprve si musí
zajistit místo ve vyšetřovacím týmu, přesto se Erika rovnou vrhne do práce – a odhalí souvislost
s jinou nevyřešenou vraždou. Obě oběti se našly
ve stejném prostředí
d a zemřely stejným způsobem. Navíc si obě smluvily
schůzku po internetu… Kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku
a láká naivní mladé ženy na schůzku? Jak chytí Erika vraha, který vlastně
existuje jen virtuálně?

V naší knihovně máme

VČELKU
ANEB PROCVIČUJTE S DĚTMI ČTENÍ
KAŽDÝ DEN
Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení
a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie.
Pro knihovny v celé ČR je aplikace Včelka k dispozici
ve speciální verzi zdarma tak,
aby kdokoliv z dětských čtenářů
mohl na počítači v knihovně Včelku vyzkoušet
nebo i déle používat a zlepšit si tak své čtení.

PANSKÝ DŮM, Anne Jacobsová
Augsburg 1913. Mladá Marie nastupuje jako
kuchyňská pomocnice v impozantní vile, sídle
průmyslnické rodiny Melzerů. Zatímco si děvče
ze sirotčince vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá zimní plesové sezony, v níž
má být uvedena do společnosti nejmladší, krásná
dcera Katharina. Jenom Paul, dědic rodiny, se drží
stranou společenského mumraje – dokud nepotká Marii… Panský dům je první díl plánované
trilogie.
SATURNIN SE VRACÍ, Miroslav Macek
Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním
i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná
teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený
Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin tentokrát?
A co na to podnikavý strýc František, nový manžel
tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto
u dědečka!
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii,
Ladislav Zibura
Ladislav Zibura se vydává do těch nejzapadlejších vesnic Arménie, Gruzie a Náhorního Karabachu, aby mohl poslouchat příběhy místních
a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol teče
proudem a mladý dobrodruh důvěrně poznává
kulturu plnou pohostinnosti, rozhodných slov
a sovětské nostalgie. Své zážitky z kavkazského
t á í Zib
putování
Zibura líčí s tradičním humorem a sebeironií, pro které ho čtenáři nenávidí a milují.

Pro děti
Rok v lese, Dziubaková Emilia

Více informací v Místní knihovně.

Jak vypadá život v lese na jaře, v létě, na podzim a v zimě? Bohatě ilustrované dvoustrany
zachycují proměny jednoho místa v průběhu
celého roku. Děti mohou pozorovat chování zvířat během jednotlivých ročních období, za různého počasí a v různou denní dobu. Rok v lese
podněcuje zvídavost, rozvíjí postřeh, podporuje
představivost i logické myšlení. Ale především je
skvělou zábavou pro celou rodinu. Máte-li rádi „hledací“ knížky Rotraut
Susanne Bernerové, je Rok v lese tím pravým čtením pro vás.
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Hornobečvanské hospody do r. 1950.

/IV. část./

Hospoda U Hatlapatků – U Vašutů – turistický hostinec Na Bečvici
Historie hostince na horním konci obce sahá až do 60. let 19. století.
Na Podlízané na půlpasekářské usedlosti Cyrila Hatlapatky (1826-1875)
č. p. 140 (na jejím místě dnes RS Vítkovice Steel) byl zřízen na základě
koncese udělené Isidoru Schreiberovi z Krasna propinační obchod s lihovinami, tzn. s právem výhradního prodeje a nálevu kořalky a rozolek.
Usedlost převzal po svém otci v r. 1882 Cyril Hatlapatka (1858-1899),
který v témže roce uzavřel sňatek s Annou Pitschovou (1866-?), dcerou
revírníka v Karlovicích. Na vlastním pozemku přímo u cesty postavil nový
prostorný domek o třech místnostech. Na novostavbu bylo přeneseno
č. p. 140 původního obydlí a Hatlapatka v r. 1888 dosáhl toho, že mu
koncese byla rozšířena o výčep piva a vína. V letech 1891-1894 byl v obci
prvním radním. V r. 1896 se však nálevu lihovin vzdal kvůli výši poplatků
a cenám lihovin od velkododavatele palírníka Schreibera. V r. 1898 mu
okr. hejtmanství povolilo rozšířit koncesi o oprávnění k přechovávání cizinců a k držení dovolených her, ovšem zamítlo udělit mu nazpět žádané
oprávnění k nálevu a drobnému prodeji lihových pálených nápojů. Poukazoval při tom na skutečnost, že výčep piva a nálev vína je nepatrný,
protože ho většinou využívají jen turisté v letním období, zatímco pálené lihové nápoje nejvíce žádají formani a pocestní nádeníci a drataři
z Kysúc, směřující do Rakouska anebo nazpět do Uher. V té době však byl
Cyril Hatlapatka už několik let vážně nemocný a zemřel na suchotiny. Při
úsilí jeho a následně i vdovy Hatlapatkové získat nazpět oprávnění k nálevu kořalky, se na hejtmanství dočetli o různých věcech: nepodepsaný
člen obecního výboru H. Bečvy psal na místodržitelství v Brně udání,
že se většina členů obecního výboru nechala podplatit Annou Hatlapatkovou, aby obec podpořila žádost jejího manžela o udělení nálevu
pálenky, přitom Hatlapatka že „při dobrém rozumě není“, takže když cizí
pocestní zjistí, „v jakém nedostatku rozumu stojí“, hledají si nocleh po
okolních chalupách. A záhy vdova Hatlapatková napsala, že její manžel
se výčepu pálených lihovin vzdal pro „svou nábožnosť a těžký nervový
neduh“. Oprávnění k výčepu páleného ji brněnské místodržitelství udělilo. Živnost pak vedla sama při svých pěti nezaopatřených dětech a dluzích. Při hospodě měla v letech 1901-1905 obchod se smíšeným zbožím
a s petrolejem. Na přechodnou dobu přijala za nájemce poručníka svých
dětí a manželova příbuzného Cyrila Proroka (1869-1933), který v letech
1896-1900 provozoval putyku na č. p. 151. V r. 1903 se provdala za 36-letého četnického strážmistra Cyrila Jonáka, který pět let sloužil na H. Bečvě a byl dán do výslužby pro chronický revmatismus. Do dvou let Anna
Jonáková žádost o schválení svého švagra Štěpána Ambroziho (její sestra Štěpánka Ambroziová na nedalekém č. p. 362 v letech 1906-1937
měla obchod se smíšeným zbožím) za nájemce hostince mimo jiné odůvodňovala tím, že se místní lidé jejímu hostinci kvůli manželově četnické
minulosti vyhýbají. Ovšem v r. 1906 Jonáková dvě čtvrtiny svých realit
včetně hospody výhodně prodala svému sousedovi Michalu Vašutovi
(1873-1969), obchodníkovi se smíšeným zbožím na č. p. 458. Před koncem světové války se Vašut dostal do problémů kvůli svatební veselce
jako nepovolené taneční zábavě a údajné pomoci válečným zběhům,
které četníci v hospodě náhodně zastihli, ale unikli jim. Hrozilo mu šest
dní vězení, leč místodržitelství v Brně mu trest prominulo. V letech 19251927 byla nájemkyní hostince Marie Ambroziová. Po levé straně průchozí chodby se nacházela nálevna 7,60x6,50 m se čtyřmi okny, za ní vedlejší hostinská místnost a kuchyně, po pravé straně chodby obchod, za ním
pokoj a vzadu ke dvoru spíž. V r. 1928 nechal Vašut nálevnu rozšířit až do
chodby. Tehdy se o provoz hospody starala jeho dcera Anděla. Po nájemci Hynku Pavlíkovi přišla krizová léta 1934-1936, kdy Český akc. pivovar
v Mor. Ostravě začal vymáhat dlužnou částku 20 tis. Kč a sklad jeho piva
patřící Marii Svobodové v Rožnově 1.459 Kč. V září 1936 v exekuční dražbě hostinec koupila Spořitelna města Rožnova, uzavřela ho a v r. 1937
provedla jeho stavební adaptaci zvýšením místností. Do obchodu byl
zbudován přímý vchod od cesty, ve dvoře nové záchody. Restaurace
nadále neměla vodovod a vlastní studnu, voda se nabírala ze žlábku,

do něhož přitékala z výše položených pastvin a luk, nebo z Bečvy. Hostinskou koncesi nově obdržela Josefa Kotlářová (1915-?) ze Šilheřovic,
zatímco Michal Vašut hodlal vlastní hostinskou koncesi převést na č. p.
165 (u přehrady – U Vaníčků) a záhy do objektu č. p. 362 (dnes chata Sachova studánka č. p. 556), v r. 1931 postaveném Rudolfem Pitschem, kde
měl Vašut v letech 1937-1940 umístěn i vlastní obchod. Úřední jednání
o adaptaci budovy na hostinec však už nedotáhl do konce. Michal Vašut
ml., od r. 1933 obchodník na č. p. 458, na jaře 1938 odeslal okr. úřadu dopis s barvitým vylíčením poměrů v hostinci Kotlářové, kde mimo jiné její
druh Fr. Holek, který až v r. 1939 přihlásil svou živnost výroby a prodeje
pleteného zboží, měl údajně na restauračních stolech připevněné pletací stroje a zaučoval na nich plést domácí dělnice. Četnická stanice na
H. Bečvě provedla v hostinci šetření, vyslechla většinou Vašutem uvedených 18 svědků, nic však závažného nenašla a nezjistila. Bez stavebního
povolení byla z obchodu a z místnosti za ním zřízena šenkovna a bývalá
nálevna začala sloužit jako sál. V letech 1939-1942 byla nájemkyní Antonie Novosadová (1894-?) z Podhradní Lhoty a ještě v r. 1939 spořitelna
provedla na hostinci nádstavbu šesti podkrovních pokojů a tří pokojíků
nad sklepem ve dvoře. Majitelem restaurace se stal rožnovský advokát
JUDr. Jan Petrus, který v r. 1940 zrealizoval přístavbu dřevěné verandy.
Z jeho pozůstalosti restauraci před odchodem nájemkyně Novosadové
získal rožnovský odbor Klubu českých turistů. Provozu se ujal až do poválečného období Fr. Křenek (1908-?) z H. Bečvy, ačkoliv ho pro záznamy
v trestním rejstříku okr. úřad za nájemce neschválil. V r. 1945 proti tomu
zakročil okr. národní výbor a KČST od jara 1946 přijal novou nájemkyni
Marii Candrovou (1903-?). Po zániku KČST hostinec stejně jako chatu na
Martiňáku v r. 1950 převzal Vzlet – sokolské družstvo služeb.

Karel J. Malina
Prameny: ZA Opava, pozemkové knihy a matriky H. Bečvy;
Státní okr. archiv Vsetín, fond ONV Val. Meziříčí: živnostenský rejstřík
a složky hospod H. Bečvy.
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NA SLOVÍČKO…

… se Stanislavem Ondruchem
Bečvanský patriot, sportovec tělem, duší a především srdcem, kamarád
a správný ogar, to jsou jen některá slova, která vystihují mého dalšího „slovíčkáře“, Staníka Ondrucha. Hlavním tématem rozhovoru pak bude jedna
z velkých sportovních událostí na Horní Bečvě, Macurův memoriál. Staník
pracoval asi 14 let mimo Bečvu, a jakmile se mu naskytla příležitost pracovat zde, neváhal a nabídku přijal. V tu chvíli mu vzniklo více možností se
milované Bečvě věnovat do sytosti a tak spojil, jak se říká, příjemné s užitečným a pustil se s velkou iniciativou do organizace Macurova memoriálu.
Už v úvodu jsem psala, že jsi takový sportovec „srdcař“.
Kterým sportům se věnuješ a kdy ses k nim dostal?
Sport je pro mě doslova droga. Bez sportu si vůbec nedokážu život představit. Dalo by se říct, že sportuju už od malička, ale ne že by mě naši nějak
k tomu vedli, spíš naopak. V šestnácti letech jsem začal hrát fotbal za Horní
Bečvu a postupně zkouším všechno, k čemu mám příležitost.
V minulém roce jsi začal s další „disciplínou“ a tou je folklorní tanec
v místním souboru Haferka. To není úplně typický sport,
kde vznikla ta myšlenka? Lákal tě jakýsi návrat ke kořenům?
Tak já jakože rád tančím (smích), ale do tanečních jsem nechodil.
Tak jsem si říkal, že bych se rád naučil aspoň polku a valčík. No a jednou
jsme byli ve sklípku na Jižní Moravě a kamarádi se tam začali bavit, že by
chtěli začít chodit do Haferky. Tam mě asi poprvé ta myšlenka chytla, držela a už tam chodím. Dalším důvodem byl právě návrat k tradicím a jejich
udržování. Vždycky jsem chtěl mít svůj kroj a třeba jen tak si ho vzít na púť,
jak se chodilo dřív. No a teď mám o důvod víc si ho pořídit.
Letos v lednu si spolu s Veronikou Vašutovou stihl jeden z nejextrémnějších závodů LH 24 neboli dvacet čtyři hodin na Lysé hoře, kde jste si
střihli hned 1. místo. Jak jsi přišel na Verču a jak závod probíhal?
Tak přiznám se, že Verča nebyla první, koho jsem oslovil. Nejprve jsem
zkoušel osvědčené parťáky, ale bohužel (pozn. redakce - nebo možná bohudík) nikdo nemohl, tak jsem oslovil Verču. Souhlasila a tak jsme si nejprve asi dvakrát vyšli spolu na Lysou jen tak procházkově a to byl vlastně
celý společný trénink. Závod probíhá tak, že se dvacet čtyři hodin běhá
na Lysou, furt dokola (smích). To musí bavit no. Každopádně musím Verču
fakt pochválit a upřímně jsem nečekal, že bychom mohli vůbec pomýšlet
na nějaké umístění. A hlavně o to ani nejde. Nicméně oba jsme se cítili během závodu dobře a tak to dopadlo (smích). Verča nakonec dala pět okruhů a já osm.
Velká gratulace!
Odkud trasa vede a kolik kilometrů má jeden okruh?
Vychází se z Ostravice a trasa je vedena částečně po turistických značkách, ale částečně i mimo ně. Jeden okruh má asi 11,4 kilometrů s převýšením skoro 800 metrů.
Jaké jste měli počasí?
Počasí bylo na Lysou úplně skvělé. Bylo tak lehce mínus v noci a přes den
tak kolem pěti stupňů. Zažil jsem tam už, že pocitová teplota byla okolo
mínus 50 °C, tak to tehdy záchranáři chtěli celý závod zrušit, což se ale nakonec nestalo a vše proběhlo. To byl ale opravdu EXTRÉM!

Pojďme k hornobečvanskému běžeckému závodu s velkou a dlouholetou tradicí. V posledních letech je snaha Macurův memoriál oživit
a dostat jej do širšího povědomí. Evidentně se daří a já bych se ráda
zeptala, co chystáte na letošní ročník? A kdy to vše vypukne?
Přesně, snažíme se to dostat do širšího povědomí, ale zase bychom
z toho nechtěli dělat nějakou komerční záležitost. To určitě ne. Když jsem
„Macurák“ běžel po dlouhé době, jako dospělý, zjistil jsem, že na startu bylo
sedm závodníků, což mě přišlo až směšné. A tak nějak jsem si řekl, že do
dalšího ročníku by to mohlo být aspoň dvakrát tolik. Povedlo se a na startu
bylo dvacet dva dospělých. Závod má velkou historii, na kterou by se nemělo zapomínat.
V letošním roce se závod rozšíří o nové kategorie (děti z mateřské školky
0-4 roky, 5-6 let, dorost, u dospělých pak žena a muž nad 50 let), bude připraven menší doprovodný program a novinkou jsou také webové stránky
www.macurak.cz, kde se dozvíte veškeré informace. Macurův memoriál
vypukne v pátek 4. května 2018. Start pro základní školu bude v 13.30 hod.,
školka bude startovat v 14.30 hod. a dospělí vyběhnou v 15.30 hod z Martináku.
Změnila se trasa původního běhu, která vedla z Martináku,
přes Lopůnku, Spálenku, Lúky až do centra Horní Bečvy.
Můžeš vysvětlit, proč k této změně došlo a kudy se nyní poběží?
Ano, ke změně trasy došlo nejprve důsledkem opravy mostu v centru
Horní Bečvy. Především na přání samotných závodníků to tak zůstalo, protože původní trasa dnes již vede z velké části po asfaltu. Zvolili jsme proto
outdoorovější verzi, která vede skoro celá po žluté turistické značce.
Pojďme k samotným závodníkům. Jaké jsou kategorie?
Pro koho je závod vlastně určen?
Kategorie jsme pro letošní rok rozšířili, takže nakonec by jich mělo být
osmnáct. A to: Mateřská školka 0-4 roky, 5-6 let, Základní škola 1-2 třída,
3-4 třída, 5-6 třída, 7-8 třída, 9 třída (vždy děvčata a chlapci zvlášť), dorost
16-19 let (ženy a muži), ženy, muži, ženy nad 50 let, muži nad 50 let. Dětské
kategorie jsou v rámci školky a základní školy a do dorostu a dospělých
se mohou přihlašovat prakticky všichni. Samozřejmě jsou ve velkém zváni
i fanoušci.
Jak a kde se mohou zájemci přihlásit?
Přihlašovat se mohou dvěma způsoby. Jedním z nich je registrace přímo
na místě, nebo od 23. 4. 2018 online na webu www.macurak.cz. Startovné je symbolické, 50 Kč.
Poběžíš?
Tak určitě (smích). Přece si nenechám ujít šanci na hattrick.

Z historie…
• Psaly se poslední dny války.
Následkem Dvořákovy zrady
nastává první vlna zatýkání
pomocníků partyzánů
na Martináku

Jaroslav Macura (1920-1945)

• Jaroslav Macura utíká
z Martináku rychle vyrozumět
obecního tajemníka Rosku, rovněž
zapojeného v odboji. Volí nejkratší
možnou trasu přes Lopůnku,
Spálenku a úbočími Kyčery
přes Kotůlkovice, Barošovice
a Lúky přímo k radnici

• Dobíhá a v tu chvíli přijíždí i německé auto
• Gestapo všechny z úřadu, včetně Jaroslava Macury
zatýká a odváží
• Nikdo ze zatčených se už nevrátil
• Tuto smutnou událost tak dnes připomíná závod
v přespolním běhu Macurův memoriál
• Většinou se běží 4. května - osvobození obce Horní Bečva

|TB|

/ 10 / duben 2018

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

24 hodin na Lysé hoře – hornobečvané na bedně
Mistrovství ČR v horském maratonu, 27. – 28. 1. 2018
Poslední lednový víkend se uskutečnil
již 7. ročník extrémního vytrvalostního
závodu 24 hodin na Lysé hoře. Díky extrémním podmínkám, převýšení a době
závodu se LH24 řadí k nejnáročnějším běžeckým závodům v ČR. Letos se v obci Ostravice, odkud závod startuje, sešlo více
než tisíc závodníků, kteří se vydali na trať
v kategorii jednotlivci nebo jako štafeta
dvojic. Cílem závodu je během 24 hodin
zdolat nejvyšší vrchol Moravskoslezkých
Beskyd co nejvíckrát. Jeden okruh, který
vede z Ostravice na Lysou horu a jinou
cestou zpět, je asi 12 km dlouhý s převýšením 800 m.

závodu. Tento závod není jen o fyzické připravenosti, ale hlavně o hlavě
a psychické odolnosti. Závodníci zažívají únavu, chlad, vlhko, tmu, těžká
stoupání a seběhy, změny terénu a počasí, někdy i bolest či žaludeční
potíže. Co tedy motivuje lidi běhat celý den nahoru a dolů jako „blázni“?
Je to nepopsatelná atmosféra závodu, zkoušení vlastních hranic, pocit
euforie, vyčištění hlavy nebo něco jiného. Prostě se to musí zažít. Tak příští rok naviděnou!
„Je spousta dní v životě, ze kterého si nepamatujete ani minutu. A pak přijde den, který si prožijete od první do poslední hodiny a vzpomínáte na něj
dlouhé roky.“ (horolezec Libor Uher, ředitel závodu)
Veronika Vašutová

Letos si účastníci chválili ideální podmínky – teplota se držela mírně
pod nulou, vítr téměř nefoukal, sníh byl tvrdý a zmrzlý. Proto se závody
rozběhly rychle a padlo hned několik rekordů. V kategorii jednotlivců se
podařilo Radku Chrobákovi vyběhnout na Lysou 14 krát. Ve dvojicích absolvovali 17 okruhů Vít Otevřel s Tomášem Svobodou. V tomto ročníku
se závodu účastnili i tři hornobečvané a všichni vystoupali až na tu
nejvyšší příčku. V kategorii dvojice - muži nad 50 let obsadil první
místo Ivan Stopka z Horní Bečvy s kolegou Petrem Kollárem. V kategorii dvojice – mix 18-36 let obsadili první místo hornobečvané
Veronika Vašutová a Stanislav Ondruch.
Závodu se však neúčastní jen ultra vytrvalci, ale i běžní turisté, kteří si přišli vyzkoušet své hranice a zažít jedinečnou atmosféru tohoto

Zprávičky ze školičky
Jaro se sotva přihlásilo o slovo, ale ve škole
již mají jarní prázdniny dávno za sebou. Spousta mladších sourozenců ze školky si prázdniny
udělala také. Proto jsme využili nízkého počtu
dětí v MŠ a nechali vymalovat hernu Zajíčků.
Děti teď odpočívají pod blankytně modrým
„nebem“ a ze stran na ně dýchá červánková.
Naše MŠ se zapojila do akce „Den otevřených
dveří“. Mateřské školy z širokého okolí se postupně střídaly a nechávaly své dveře otevřené
pro exkursi ředitelek a učitelek pro inspiraci
ve výzdobě, vybavení, v chodu MŠ, přístupu
ke vzdělávání, zaměření, atd. Zkrátka vždycky
je dobré nechat se inspirovat. Ať už je to přínos
pozitivní či naopak čeho se třeba vyvarovat.
V MŠ probíhaly přednášky pro rodiče a přátele školy. Tato etapa byla zakončena Mgr. Marikou Lázničkovou o logopedii a přednáškou
Mgr. Kristýnou Papajovou z SPC o školní zralosti. Rodiče měli možnost se dotazovat již během

přednášky a po ní následovala diskuze na dané
téma. Mohli tak zjistit, kde má dítě nedostatky
a jak je co nejvíce minimalizovat.

regálů. A pro předškoláky měla paní knihovnice Denisa Vašková připravenou besedu a poté
i úkoly.

ZÁPIS DO ZŠ proběhne v úterý 10. 4. 2018.
Zápis… pro některé děti radost, pro jiné starost.
A aby starosti byly co nejmenší, tak jako každý
rok se opět naši předškoláci byli podívat do školy zmapovat terén a prostředí. Navštívili první
třídu, kde je přivítala paní učitelka Zuzana Valová. Každý od ní dostal uzavřenou obálku. Uvnitř
byl dopis. A protože naši předškoláci ještě neumí číst, byli jim ku pomoci jejich starší kamarádi
z první třídy. V dopise se skrýval diktát. Co věta,
to pokyn, co a kde nakreslit.

Byli jsme pozváni i na besedu s myslivci. Děti
vyvalily oči při poslechu volání jelena. Snažily
se poznat zvířata, která zdobí myslivnu. A kdo
ví, třeba se v budoucnu některé z dětí přidá
do spolku. Zato exotická zvířata, jako je činčila
či mýval nám přijel do MŠ představit zástupce
minicirkusu, který předvedl i své číslo se sklenicemi, míčky, meči nebo agility s pejsky.

Březen je měsíc knihy. Knihu ve školce s dětmi otevíráme každý den, ať už při odpočinku,
kdy čteme pohádku, nebo když potřebujeme
nelézt odpověď v encyklopedii na záludnou
otázku… A co vy? Čtete dětem? My jsme se navíc vydali s dětmi do knihovny na Horní Bečvě.
Mladší děti si prohlédly prostory, zakláněli hlavičky při pohledu na knihy v nejvyšších policích

Na první jarní den jsme vynášeli Morenu.
Za zpěvu písní jsme došli k mostku na cyklostezce. Zapálili ji, svrhli do proudů Bečvy a těšili
se, jak odpluje a s ní i zima. Bohužel se Morena
zasekla za prvním kamene m. Na to začalo sněžit a my pochopili, že nás zima ze svých spárů
ještě nepustí. Těšení se na velikonoční svátky
jsme završili velikonočními dílnami. Tak jako
i jindy měli rodiče s dětmi příležitost vyrobit si
různé dekorace, popovídat si a nasát jarní atmosféru.
Zapsala Jana Kurková
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Zprávy z Klubu důchodců Horní Bečva
• Víte, že turistický kroužek uskutečnil 1. března vycházku k lyžařskému vleku
U Sachovy studánky. I přes mrazivé počasí se akce zúčastnilo 8 členů. V teple
bufetu jsme strávili příjemné odpoledne a někteří dříve, někteří později, jsme
se rozcházeli do svých domovů.
• Víte, že v měsíci únoru se naše 2 členky zúčastnily akce „Přeplavme svůj
La Manche“ v rožnovském bazénu. Jednalo se o štafetové plavání, které pořádal Klub seniorů Rožnov p/R. Jana Pospíšilová a Jiřka Douchová pomohly
Rožnovákům a celkem uplavaly 4,5 km.

V bufetu U Sachovy studánky

• Víte, že 15. března členky KD shlédly v rožnovském kině zajímavý český film
Zahradnictví, který má 3 části. 1. díl se jmenuje Rodinný přítel a my se už těšíme na další 2 díly.
• Víte, že turisté z našeho klubu uskutečnili 22. března další výšlap. Vyjeli
jsme autobusem na přehradu a pak už pěšky kolem přehrady a Hotelu DUO
až na Hotel Endemit. Tam nás před hotelem osobně přivítal majitel hotelu a vyfotil nás na společnou fotku. Po náročném výstupu jsme si odpočinuli a popovídali u malého občerstvení. Někteří z nás ochutnali výbornou Vídeňskou
kávu s „malovanou kytičkou“ nahoře. Před odchodem jsme si měli možnost
prohlédnout i luxusní Wellness v podzemních prostorách hotelu. Této akce se
zúčastnilo 15 členů našeho KD.
Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Výšlap na Endemit

POZVÁNKA
Klub důchodců Horní Bečva zve své členy a další zájemce
na jednodenní nákupní zájezd

do

POLSKÉHO TĚŠÍNA

Termín zájezdu: středa 18. dubna 2018
Program zájezdu a přibližný časový harmonogram:
´ Horní Bečva: 5:45 hod. – přistavení autobusu na autobusové zastávce Hotel Valaška,
další nástupní místa na AZ po trase do Rožnova p/R.
´ Polský Těšín: 7:00 - burza ve skleníku ´ 8:30 – burza u vody
´ 10:00 – velká burza v centru města s širokým sortimentem spotřebního zboží,
potravin, rostlin atd. ´ 13:00 – odjezd domů, 14:00 – příjezd na Horní Bečvu
Cena: 140 Kč/osoba
Upozornění: přihlásit se a zájezd zaplatit můžete od úterý 3. dubna 2018 v trafice
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

Štěstí, zdraví ať máte,
velikonoční svátky si užíváte,
dílo se Vám nezvykle daří
a sluníčko příjemně září.

Krásné Velikonoce
přeje všem svým členům
a příznivcům
výbor Klubu důchodců
Horní Bečva.
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Bečvanský Skřivan 2018
Proč se tolik lidí „hrne“ do hornobečvanského kina? No přece dnes, v pátek 23. března, se tu koná velmi oblíbená a populární akce, kterou pořádá
základní škola a to je Bečvanský skřivan 2018 – 16. ročník pěvecké soutěže
žáků 2. stupně. Letos se této akce zúčastnilo 9 děvčat a 1 chlapec. Celým
programem nás s vtipem a profesionálně provedly Viktorie Doležálková
a Tereza Rusňáková. Úvod soutěže obstaral pěvecký sbor základní školy pod vedením p. uč. Dity Gužíkové. Zazněly písně Thuma Mina a They
Don´t Care About Us. To byl velmi pěkný a zajímavý začátek. Potom
vystoupil spolek Dance Rebels – Group Nine pod vedením S. Stromšíkové
a 6. A předvedla taneční ztvárnění Malého prince (nacvičily Jana Kolaříková a Dita Gužíková). Mladší děti z Dance Rebels Kids vystoupily pod vedením Ivy Huňařové, zatancovala i 6. B a předvedli se také Dance Rebels
Juniors (Show Dance Superheroes).
Poté už začala soutěž ve zpěvu, na kterou se všichni moc těšili. Slyšeli
jsme pěkné písně nejen v češtině, ale i v angličtině. Porota to neměla vůbec lehké, protože všech 10 soutěžících podalo skvělé výkony. Předsedou
poroty byl zpěvák Kristian Alexander Šebek z Brna, interpret v tamějším
divadle Slunečnice a také herec, který je známý i tím, že zpíval naši hymnu
na loňském hokejovém finále play off v Brně. A také nám zazpíval píseň
v angličtině Cry Me a River od Michaela Bublého. Dalšími členy poroty byli:
Radim Cimbala, Michal Fojtů, Jana Poláchová, Rudolf Bernát, Radim Gálik
a Jan Děcký.
A jak to vše dopadlo? Vítězkou se po zásluze stala Magdaléna Kadavá
s písní „Never Enough“. Při jejím zpěvu sál ztichl, výkon to byl excelentní. Druhé místo si odnesla Radka Žitníková za píseň „Nechte zvony znít“
a bronzovou příčku obsadila Kristýna Otepková, která zazpívala

„Prídi, Janík premilený“. Cenu poroty získala Terezie Blinková za píseň
„Lásko“. Dalšími zpěváky byli: Zuzana Podešvová, Josef Němec, Kateřina
Blinková, Angela Davidson, Natálie Šuláková a Marie Horutová. Všichni
ocenění dostali květiny a hodnotné dárky, na které přispěli obecní úřady
z Horní a Prostřední Bečvy, SWAH Horní Bečva, Marie Bartošková z místního květinářství a Aleš Stromšík – uzenářství, vždy věnuje každému soutěžícímu párek v rohlíku.
Přeplněný sál obdivoval nejen výkony soutěžících, ale i doprovodný program jednotlivých tříd. Deváťáci v červených mikinách zazpívali
„We Are the Champions“, jejich zpěv doprovázelo promítání fotek z různých
akcí, které měli během školní docházky. Na pódium pozvali svoji tř. učitelku Jitku Bordovskou a poděkovali jí za trpělivost, kterou s nimi měla.
Osmá třída nacvičila s humorem divadlo Svátky u Skřivanů, sedmáci zatančili na píseň River. Velký aplaus získala uklízecí četa z 9. třídy za originální
tanec se smetáky. Divákům se moc líbila skupina Group Nine (bývalí žáci
naší školy) s tancem Little Party.
A přiblížil se konec Skřivana. Obě výborné moderátorky pogratulovaly
vítězům a poděkovaly všem těm, bez kterých by se tato soutěž neuskutečnila: Martině Šrámkové za klavírní doprovod, Tomáši Machálkovi za úžasné ozvučení, Kamile Maliňákové za nádhernou výzdobu, všem učitelkám
za nacvičování a pomoc při organizaci. Avšak největší poděkování a potlesk všech v sále si zasloužila a krásnou kytici dostala hlavní organizátorka
Skřivana p.uč.Dita Gužíková, bez které by se tato velmi zdařilá a veřejnosti
oblíbená akce nemohla uskutečnit. Večer sál osiřel, skončil 16. ročník Bečvanského skřivana a my se budeme společně těšit na jeho 17. pokračování
v roce 2019.
Marie Němcová, foto Dana Křenková

Vítězka s p. uč. D. Gužíkovou a předsedou poroty Kristianem Alexandrem Šebkem

Všichni zpěváci po vyhlášení výsledků

Magdaléna Kadavá - 1. místo

Kristýna Otepková - 3. místo

Radka Žitníková - 2. místo

Terezie Blinková - cena poroty

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva
V nově zrekonstruované sokolovně proběhla v sobotu 17. března Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva, na které sportovci bilancovali loňský
rok. Lukáš Kantor, tajemník TJ celou Valnou hromadu řídil, přítomné
seznámil s programem. Zprávu o činnosti TJ za rok 2017 přednesl její
předseda Miloslav Randa. TJ čítá 272 členů, fotbalový oddíl má v soutěžích pět družstev (starší přípravka, mladší žáci, dorostenky, dorostenci
a muži). I „staří páni“ hrají fotbalové turnaje a přátelská utkání. V hale se
pořádají i turnaje žáků v malé kopané, v nohejbalu a badmintonu.
Jiří Vala je předsedou stolního tenisu a přítomné informoval o činnosti tohoto velmi úspěšného oddílu. Marie Němcová shrnula činnost
odboru Česká asociace sportu pro všechny, který pořádá v hale ZŠ tři
volejbalové turnaje smíšených družstev za rok – Velikonoční, Předpouťový a Vánoční. V květnu žije obec závody v přespolním běhu (Macurův
memoriál), v malé tělocvičně lze navštěvovat cvičení jógy, ženy zde hrají
každý čtvrtek volejbal a v hale se schází sdružení Ohlá klika v pátek večer na volejbal nebo badminton. Zprávu o hospodaření TJ přečetla Dana
Macečková.
Součástí programu Valné hromady bylo i předávání odměn. Za přípravku ji obdržel Jiří Vašut, za mladší žáky Marek Vašut, za dorostence Lukáš Mužátko, za dorostenky Tereza Vašková, za muže
Tomáš Vaníček a za stolní tenis Pavel Mužátko. Letos poprvé byli
odměněni 3 fotbalisté za vzorné plnění tréninkové docházky – Tomáš Vaníček, Kryštof Jalůvka a Adam Solanský. Pochvalu a odměnu

za nelehkou práci si zasloužili tito trenéři: přípravka – Jakub Grenar a Miroslav Křištof, mladší žáci – Pavel Roman, dorost – Radim
Polách, dorostenky – Radek Růčka, muži – Miroslav Dobeš a Dušan
Dohňanský. Josef Šenkeřík a Jiří Vala dostali ocenění za stolní tenis,
Marie Němcová za Českou asociaci sportu pro všechny a Miroslav
Křištof byl odměněn za dlouhodobý přínos TJ.
V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, který poděkoval všem za práci v TJ, za reprezentaci Horní Bečvy v soutěžích, informoval o vybudování dvou hřišť u sokolovny – na beach volejbal a nohejbal,
o stavu kempu a tábořiště u přehrady, o Macurově memoriálu – zatraktivnit tento běh a zapojit i naši mateřskou školku. Pan starosta informoval přítomné i o tom, že obecní úřad ocenil za příkladnou práci
v TJ a za nelehkou funkci trenéra mládeže, našeho člena a současně
i hráče mužů Pavla Romana. Za Sbor dobrovolných hasičů pozdravil
Valnou hromadu Antonín Divín a vyzdvihl spolupráci obou složek, tajemník Lukáš Kantor ocenil v diskuzi velmi dobrou spolupráci TJ a obecního úřadu. S návrhem na usnesení seznámil přítomné Pavel Miškařík
(uspořádání plesu, provzdušnění hřiště, příprava turnaje - Memoriál
Petra Vašuta, Zdenka Bártka a Michala Romana). Po velmi chutném občerstvení tajemník TJ Lukáš Kantor poděkoval všem za účast na Valné
hromadě. A my se budeme společně těšit na začátek soutěží v kopané
a na další akce pořádané TJ Sokol Horní Bečva.
Marie Němcová, foto: Stanislav Ondruch

Krásné prožití svátků jara
přeje všem svým členům a příznivcům
výbor TJ Sokol Horní Bečva.
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Příspěvková organizace
CENTRUM ÁČKO, Valašské Meziříčí

Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov, sociální družstvo

Naše organizace nabízí sociální služby, které jsou cílené
především na děti a mládež do 26 let s poruchou autistického spektra,
mentálním postižením a také ADHD.

VYHLAŠUJE SBÍRKU

V současnosti jsou v naší organizaci zřízeny tyto tři služby:
1. Odborné sociální poradenství - pro rodiny s dětmi
od narození do 18 let s vážným podezřením,
či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra
a ADHD (služba je poskytována zdarma)
2. Odlehčovací služby - pro rodiny s dětmi od 18 měsíců
do 18let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou
poruchy autistického spektra, mentálním postižením
a přidruženými diagnózami
3. Sociální rehabilitace - pro děti a mladé dospělé
ve věku od 7 do 26 let s vážným podezřením
či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra
a přidruženými diagnózami (služba je poskytována zdarma).
Sociální rehabilitace Centrum Áčko
Centrum Áčko, p.o.
Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420720041043

Den otevřených dveří - 10. 4. 2018, 8:00 - 18:00
www.centrum-acko.cz

POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy

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

Sbírka se uskuteční ve dnech:
10., 11., 12. a 13. dubna 2018
8.30 – 11.00 hod., 14.00 – 16.00 hod.
v knihovně Horní Bečva.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

POZVÁNKA

CELOSTÁTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

FLORIA JARO 2018
27. dubna – 1. května 2018
5. – 8. května 2018 / výstaviště Floria Kroměříž

/ 16 / duben 2018

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKA

jednodenní zájezd do Polska Goczalkowice
na dny otevřených dveří KAPIAS 2018
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INZERCE

Pronajmu
zateplenou dřevostavbu
3x5 m jako sklad.
Příjezd až k objektu i v zimě.
Bývalá lyžařská škola
Horní Bečva – Solisko
Cena dohodou. Ihned volný.

Pstruhové rotačky
VAŠKOVKY
www.vaskovky.cz
E-mail: info@vaskovky.cz

Tel.: 739 485 973

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž

Kontakt: 777 261 833
NABÍDKA PRÁCE

Darujeme
za odvoz cca 5 tatrovek sutě
ze stavebního pozemku
na Horní Bečvě.
Kontaktní osoba:
Pavel Werner, tel: 702 086 948
Přijmeme uklízečku
na zkrácený úvazek
Místo pracoviště: Dolní Bečva
Nástup možný ihned.
Bližší informace: Tereza Petřeková, tel. 602 544 297
E-mail: petrekova@nerotrade.cz
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Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm
na měsíc duben 2018
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
 OPERACE ENTEBBE /od pondělí 2. 4. do středy 4. 4. v 18:00/
USA, Velká Británie, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč.
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST /od pondělí 2. 4. do středy 4. 4. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.
 FILMOVÝ KLUB – ERIC CLAPTON /ve čtvrtek 5. 4. v 18:00/
Velká Británie, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 110 Kč, pro členy FK 100 Kč.
 KRÁLÍČEK PETR /od pátku 6. 4. do neděle 8. 4. v 18:00/
USA, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč.
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
/od pátku 6. 4. do neděle 8. 4. ve 20:00/
USA, 2018. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.
 JEDEN SVĚT 2018 /od pondělí 9. 4. do čtvrtka 12. 4. vždy od 16:00/
20. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech pořádá společnost
Člověk v tísni, o. p. s. a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace.
Vstupné na jednotlivé projekce 50 Kč, festivaloví permanentka 250 Kč.
 PLANETA ČESKO /od pátku 13. 4. do neděle 15. 4. v 18:00/
ČR, 2017. Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč.
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
/od pátku 13. 4. do neděle 15. 4. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.
 KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TV 8 /v neděli 15. 4. v 16:00/
Bob a Bobek, Říkání o víle Amálce, Rumcajs, Pohádky z mechu a kapradí,
Rákosníček, Káťa a Škubánek, Maxipes Fík, O klukovi z plakátu.
Vstupné 20 Kč.
 ZTRATILI JSME STALINA /v pondělí 16. 4. a ve středu 18. 4. v 18:00/
Velká Británie, Francie, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč.
 SOUBOJ POHLAVÍ /v pondělí 16. 4. a ve středu 18. 4. ve 20:00/
USA,Velká Británie, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 110 Kč.
 FILMOVÝ KLUB – LADY BIRD /ve čtvrtek 19.4. v 18:00/
USA, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč.
 COCO /od pátku 20. 4. do neděle 22. 4. v 18:00/
USA, 2017. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč.
 PEPA /od pátku 20. 4. do neděle 22. 4. ve 20:00/
ČR, 2018. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.
 TÁTOVA VOLHA /od pondělí 23. 4. do středy 25. 4. v 18:00/
ČR, 2018. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč.
 VADÍ NEVADÍ /od pondělí 23. 4. do středy 25. 4. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč.
 V HUSÍ KŮŽI /ve čtvrtek 26. 4., v sobotu 28. 4. a v neděli 29. 4. v 18:00/
USA, Čína, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč.
 AVENGERS: INFINITY WAR
/ve čtvrtek 26. 4., v sobotu 28. 4. a v neděli 29. 4. ve 20:00/
USA, 2018. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
/od pondělí 30. 4. do středy 2. 5. v 18:00/
ČR, 2018. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč.
 GRINGO: ZELENÁ PILULE /od pondělí 30. 4. do středy 2. 5. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.

DUBNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 5. 4. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
SOBOTA 7. 4. PŘESPOLNÍ BĚH
8.30 – 9.30 prezentace Ranč Bučiska Rožnov p.R.
1. závod seriálu BĚHÁME, ŠLAPEME A PLAVEME
se SVČ Rožnov p.R. a Valašští bačové 2018.
PONDĚLÍ 9. 4. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
PÁTEK 13. 4. DĚTI ZPÍVAJÍ A TANČÍ
8.00 – 17.30 hodin – Janíkova stodola, VMP
Přehlídka mateřských škol, taneční hudební
a dramatická vystoupení žáku mateřských škol.
PÁTEK 13. 4. H2BSB MINI BATTLE
15.00-19.00hodin – Sál H2BSB – SVČ Rožnov pod Radhoštěm
Taneční battle tanečníků o zajímavé ceny. Zúčastnit
se mohou jak začátečníci, tak pokročilí tanečníci, ale i breakaři.
Po vyhodnocení bude následovat mini afterparty.
SOBOTA 14.4. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
9.00 – 13.00 hodin – Mlýnská dolina, VMP
Lov pstruhů pomocí plavané, akce je určena pro rodiče a děti
navštěvující rybářské kroužky.
ČTVRTEK 19. 4. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 20. 4. DEN ZEMĚ
8.00 – 12.00 hodin – úklid veřejných prostranství Rožnova
za pomocí dětí z mateřských, základních a středních škol.
SOBOTA 21. 4. LADIES DANCE
15.00-19.00hodin – Sál H2BSB – SVČ Rožnov pod Radhoštěm
PONDĚLÍ 23. 4. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
PÁTEK 27. 4. DEN TANCE
15.00-17.00 hodin – Náměstí TGM – Rožnov pod Radhoštěm
Přijďte s námi oslavit Den tance tancem! Jsou zváni
všichni příznivci tance – děti i dospělí, holky i kluci.
PÁTEK 27. 4. POHÁDKOVÝ PÁTEK – MALÍ ZÁCHRANÁŘI
17.00 hodin – sál SVČ
Duben – měsíc bezpečnosti. Děti jsou součástí
dramatického příběhu záchrany.
NEDĚLE 29. 4. BURZA FILATELISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – T. G. MASARYK
NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH
8.00 hodin – burza filatelistů – zasedací místnost MÚ
10.00 hodin – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
Více informací o akcích najdete
na webu a FC Střediska volného času.
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.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

duben 2018 / 19 /

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Výstava
VALAŠSKÉ MALÍŘKY
Díla kurzistů a jejich lektorky
Jindřišky Růžičkové

VÝSTAVNÍ SÍŇ DOMU KULTURY MĚSTA ORLOVÉ

4. - 30. dubna 2018
PO  SO 9:00  13:00

NE 13:00  18:00

POZVÁNKA DO DIVADLA

Sobota 12. května v 17:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice
pro divadelní sezónu roku 2018 připravil komedii

Prachy? Prachy!!
Komedie o tom, jak nalezený kufřík s obrovskou částkou peněz
dokáže rozmetat poklidný život spořádaného manželského páru
a vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné,
ale postupně do problému vtahuje i další aktéry.
Hrají: Jaromír Veith, Jana Křesťanová, Marie Veithová,
Jan Závorka, Miroslav Cáb, Josef Rýdl,
Josef Šturma, Milan Jurajda
Režie: Bohumila Bitalová, scénická hudba: Milan Kratochvíl,
stavba scény: Josef Rýdl, Milan Jurajda,
osvětlení, ozvučení: Martin Machýček
Předprodej vstupenek od 2. května v Místní knihovně.
Rezervace od 2. 5. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 80,- Kč.

/ 20 / duben 2018

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

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.

