Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Titulní fotografie: Dana Křenková

/ ZÁŘÍ 2018 /

číslo 8 / ročník XXXV

Zahájení prodeje vstupenek na divadelní představení Drahá legrace

Kurzy kreslení pro dospělé v Místní knihovně
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ vás zve na cvičení jógy
Slavnostní otevření víceúčelových hřišť u ZŠ v Horní Bečvě
Zahájení kurzu anglického jazyka
Slavnostní setkání u Stromu míru u příležitosti dne míru OSN

/ cena: 3,- Kč /

/pondělí 3. 9. od 8:00 hod./
/pondělí 3. 9. od 16:30 hod./
/úterý 4. 9. od 16:30 hod./
/pátek 14. 9. od 10:00 hod./
/čtvrtek 20. 9. od 15:30 hod./
/sobota 22. 9. od 15:00 hod./

a v rámci oslav 100. výročí založení ČSR
Zahrádkáři Horní Bečva vás srdečně zvou na jednodenní zájezd

/neděle 23. 9./

na jablečnou slavnost v Hostětíně a prohlídku zámku Vizovice
Bečvanské maminky pořádají podzimní / zimní Bazárek
Divadelní představení Drahá legrace
Klub českých turistů, Obecní úřad Horní Bečva a Horský hotel Matiňák vás zvou

/24. - 26. 9. od 8:30 do 16:00 hod./
/čtvrtek 27. 9. od 19:00 hod./
/pátek 28. 9. od 10:00 hod./

na oslavu jubilea 100 let republiky - 130 let KČT

Běh kněhyňským údolím

/neděle 30. 9. od 10:00 hod./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Život je ve své podstatě jednoduchý a krásný,
jen je velmi složité a někdy i bolestné na to přijít."

Vzpomínky

Blahopřání
V měsíci září oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Michal Kysučan
Jiřina Sedláčková
Oldřich Vašut
Marie Bambušková
František Solanský
Marta Ondruchová
Lidmila Palacká
Marie Ondruchová
Žofie Poláchová
Věra Hanzelková
Marie Petřeková

Pavel Minarčík
Oldřich Fojtášek
Jindřiška Bordovská
Josef Martinák
Jindřiška Mazáčová
Už Vás milí rodičové neprobudí ranní sluníčko ani krásný den,
na bečvanském hřbitově sníte svůj věčný sen.
Maminka odešla, domov se vytratil,
kéž by se čas setkání znovu navrátil.
Dne 3. září 2018 vzpomeneme
smutné čtvrté výročí úmrtí naší maminky
paní Františky BERNÁTKOVÉ
Dne 2. srpna 2018 jsme si připomněli
padesáté šesté výročí úmrtí našeho tatínka

V měsíci září oslaví 50 let manželství – zlatou svatbu:
- manželé Josef a Jaroslava VAŠUTOVI

pana Jana BERNÁTKA
S poděkováním, láskou a úctou vzpomínají synové
Jan, Karel, Bedřich a Josef s rodinami.

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

Manželský slib po padesáti letech společného života
obnovili v měsíci srpnu 2018 manželé Jindřich a Anna Závorkovi,
kteří si dne 24. 08. 1968 řekli své ANO a slaví tak zlatou svatbu.

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
zbyly jen krásné vzpomínky, ty žijí v našich srdcích dál.

Manželskému páru blahopřál místostarosta obce
pan Svatopluk Divín a matrikářka paní Jana Poláchová,
kdy jubilejní sňatek manželé Závorkovi stvrdili svým podpisem
v pamětní knize obce Horní Bečva.

Dne 8. září 2018 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí

Zlatému manželskému páru děkujeme za pozvání a vřelé přijetí.
Přejeme jim hlavně pevné zdraví, spokojenost,
rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let
v kruhu svých nejbližších.

pana Rudolfa KRETKA
a 16. září si připomeneme jeho nedožitých 77 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera,
syn s rodinou a sestra s rodinou.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ZÁŘÍ 2018
1. 9.

7:30

za zemřelého Ondřeje Martináka,
Boženu Martinákovou, Rozálii Martinákovou,
Františka Čaníka a rodiče z obou stran

16. 9. 10:00

za zemřelého Antonína Pastorka
a rodiče z obou stran

17. 9.

7:30

za zemřelé Františka a Alžbětu Juříkovy a rodiče

2. 9. 10:00

na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii k dožitým
padesáti letům a za zemřelého bratra René Vaňka

18. 9

7:30

za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora, rodiče
a sourozence

3. 9.

7:30

za zemřelého Pavla Folvarčného, rodinu Folvarčnou,
Solanskou a duše v očistci

19. 9.

7:30

na úmysl dárce

4. 9.

7:30

za zemřelé Jindřišku a Josefa Blinkovy,
Ladislava Kozubíka a duše v očistci

20. 9.

7:30

za živou a zemřelou rodinu

21. 9.

7:30

na dobrý úmysl

7:30

za zemřelou Lenku Bilovou, sestru, tři švagry
a rodiče z obou stran

5. 9.

7:30

na úmysl dárce

22. 9.

6. 9.

7:30

za zemřelé rodiče Juroškovy, jejich děti
a duše v očistci

23. 9. 10:00

za staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, živou a zemřelou
rodinu Vaňkovu z Kobylské

za zemřelého Vladimíra Ondrucha, otce
a duše v očistci

24. 9.

7:30

za zemřelého Václava Němce, rodiče Chovancovy,
jejich syna a rodiče Němcovy

25. 9.

7:30

za zemřelou Alenku Kantorovou, její rodiče,
tři bratry a duše v očistci

26. 9.

7:30

za zemřelé Václava a Annu Slížkovy, syna Stanislava,
dceru Marii a celou rodinu

27. 9.

7:30

za zemřelého Michaela Bernátka,
manželku Františku, dva syny a zemřelou rodinu

28. 9.

7:30

na poděkování za dožití osmdesáti pěti let

29. 9.

7:30

za zemřelého Jana Blinku, jeho otce, dědečka
a za celou živou a zemřelou rodinu

7. 9.
8. 9.

7:30
7:30

9. 9. 10:00

za zemřelou Marii Kubáňovou, její rodiče a sourozence
za zemřelé rodiče Josefa a Jindřišku Zetochovy,
syny Josefa a Jaroslava a vnučku Janu

10. 9.

7:30

na dobrý úmysl

11. 9.

7:30

za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala,
sourozence, rodiče a duše v očistci

12. 9.

7:30

za zemřelou Marii a Ondřeje Kretkovy a rodinu

13. 9.

7:30

za duše v očistci

14. 9.

7:30

za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dvě dcery,
dva syny a dva vnuky

15. 9.

7:30

za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky
a duše v očistci

30. 9. 10:00

za zemřelou Anastázii Vančurovou,
manžela a syna

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nenapadá mě nic aktuálnějšího na co se zeptat,
než na tu sádru a zranění. Jak se vám to stalo?
Tož, tak trošku pracovní úraz. Během otvírání nových sportovišť
u Sokolovny jsem si při turnaji v nohejbale přetrhl achilovku. Inu
data v občanském průkazu jsou nezpochybnitelná. Někteří kolegové
zastupitelé mi doporučují šachy. (smích)
Jak jste na tom vy a sport? Sportujete aktivně?
Ke sportu mám vřelý vztah už od mládí, kdy jsem dělal vrcholově
severskou kombinaci. V posledních letech je to už ale jen na rekreační
úrovni. Velkou motivací ke sportu jsou pro mě moje děti. Snažím se
s nimi trávit volný čas pohybem.
Sport je dnes často zmiňován ve vztahu k mladé generaci a k tomu,
že děti mají málo pohybu a dávají přednost elektronice a virtuálnímu
dobrodružství. Povedlo se vám v uplynulém období v tomto směru
něco, na co jste hrdý?

Do tohoto čísla zpravodaje jsme pozvali na slovíčko našeho pana starostu
Rudolfa Bernáta. Končí volební období. Chtěli bychom spolu s panem
starostou zrekapitulovat uplynulé čtyři roky. Sluší se rozhovor uvést
charakteristikou zpovídaného. Určitě lze uvést energický muž a tentokrát
je energičnost umocněna berlemi, doplněna bílou sádrou na pravé noze.

Myslím si, že stávající příklon k elektronice a virtuální realitě je
dočasný módní trend. Dříve byl pro nás největší trest, když jsme nemohli
ven. Teď je tomu někdy spíš naopak. Proto je důležité vytvořit v obci
podmínky, aby všechny generace měly prostor a podmínky se sportu
aktivně věnovat. Letos jsme realizovali dvě větší sportoviště. Hřiště
na beach volejbal a nohejbal u Sokolovny a víceúčelová hřiště u Základní
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školy. Obě hřiště jsou určeny pro širokou veřejnost. Věřím, že tyto dvě
sportovní centra vytvoří podmínky nejen pro aktivně sportující, ale také
pro trenéry, kteří tak budou mít nový impulz a motivaci pro další práci
s mládeží. Všem, kteří se doposud podíleli na práci s dětmi, patří dík,
vždyť ji vykonávají ve volném čase a prakticky zadarmo.
Máte ještě nějaký projekt v šuplíku v oblasti sportu?
Ačkoliv byl letošní rok ve znamení mimořádných investic do sportovišť,
neznamená to, že máme splněno. Rádi bychom postavili ještě pár
sportovišť pro nejmenší (u Sokolovny, v okolí přehrady), nechceme
zapomenout ani na cyklisty a také chceme letos spustit upravovanou
běžeckou stopu. Sněžný skútr již máme – obdrželi jsme jej bezúplatným
převodem od Policie Moravskoslezského kraje, nyní se hledá nadšenec,
který by stopy pravidelně na dohodu projížděl. Čekáme na zavolání.
(smích)
Nyní bych přistoupila k tomu, kvůli čemu jsme tento rozhovor
naplánovali. Mohl byste udělat takové krátké ohlédnutí za svým
působením? Vzpomínáte si ještě, s čím jste do funkce vstupoval?
A jak to vidíte nyní?
Jeden bonmot jednoho nejmenovaného dlouholetého starosty zní
„První dva roky se starosta učí chodit na radnici“. My jsme tento čas neměli,
jako nositelé změny jsme museli co nejdříve začít realizovat změny
a projekty tak, abychom dohnali ztrátu, kterou jsme za okolními obcemi
nabrali. Někdy to byl až průzkum bojem. Problém byl, že až na výjimky,
nebyly v šuplíku projekty, které šlo ihned použít. Celé čtyřleté období
bylo a je ve znamení intenzivních projektových příprav. A jak to vidím
nyní… no, něco na tom bonmotu je.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, kteří během celého
období přistupovali zodpovědně k výkonu své funkce. Brzy pochopili,
že musíme, táhnout za jeden provaz.
Co se podařilo zrealizovat?
Výčet realizovaných akcí přikládám. Udělal jsem si ho i kvůli sobě,
abych si potvrdil, že jsem na úřad nechodil zbytečně. (smích)
Co je ve fázi rozpracovanosti?
Do své kanceláře jsem si z IKEY pořídil velkou nástěnnou policovou
skříň s 25 přihrádkami. Každá přihrádka znamená jeden rozpracovaný
projekt. V současnosti mi již počet přihrádek nestačí.
Chcete – li ale konkrétně, tak např. šest specializovaných učeben v ZŠ,
modernizace kempu, cukrárna v kulturáku v nevyužitých prostorách,
nová zeleň, pokračování cyklostezky, polyfunkční dům na místě staré
lékárny atd.
A co je ve fázi plánů a snů?
Největší výzvou je realizace nového „náměstí“ v prostorách bývalé
pily. Připravujeme urbanistickou studii, kterou v nejbližších týdnech
zveřejníme k obecné diskuzi.
Jak vnímáte Horní Bečvu v rámci vyšších celků jako je např. Mikroregion Rožnovsko, kraj?
Přínosná je spolupráce v mikroregionu Rožnovsko, je to platforma
na realizaci společných projektů a především výměny zkušeností.
Na druhou stranu s krajem je to jako se státem, moc o sobě nemusíme
vědět. Výjimkou je p. hejtman Čunek, který Horní Bečvu vnímá velice
pozitivně.
V čem nám mohou pomoct?
Můžou nám pomoci v realizaci společných projektů, jako např. již
zaběhlá podpora sociálních služeb, kompostování či realizace společného
psího útulku. Důležité je najít vždy shodu napříč všemi osmi obcemi,
což se zatím daří.
Jak si myslíte, že je Horní Bečva vnímána z pozice turistů? A jak byste
chtěl, aby ji v budoucnu turisté vnímali? Co jim můžeme nabídnout?
Myslím si, že mnohdy jsme k sobě příliš sebekritičtí. Drtivá většina
turistů je z naší obce nadšena, líbí se jim krásná příroda, upravené domy,
dostupnost a také nabídka všech služeb. Já to vidím také tak. Hlavní
devizou je malebnost krajiny Horní Bečvy, byla by škoda udělat z Horní
Bečvy „Disneyland pro turisty“. Cestovníh ruch bude neustále narůstat,

budeme jej podporovat, je v něm obrovský ekonomický potenciál
pro aktivní lidi. Na druhou stranu chceme být obcí, kde se dobře žije
jejím občanům, proto by rozvoj cestovního ruchu měl být především
v souladu s kvalitou jejich života.
Často zmiňovaným tématem je ekologie a ochrana přírody.
Co v této souvislosti nejčastěji řešíte?
Vzhledem k tomu, že naše obec se nachází v CHKO Beskydy, jsme
tímto mnohdy limitováni. Na druhou stranu krajina naší obce je opravdu
výjimečná a stojí za to ji chránit. Je skvělé, že se např. prakticky nevyskytují
černé skládky, které díky odpadovému hospodářství obce nemají
důvod vznikat. A to i za cenu, že navzdory poplatkům od občanů, obec
na odpadové hospodářství doplácí 25% nákladů. Odpady jsou zároveň
největším ekologickým problémem současnosti. Vzniká jich čím dál víc
a ona Nerudovská otázka „kam s ním“ je den ode dne aktuálnější.
Nejvíce mě ale zvednou ze židle nová zjištění některých ekologů
prezentovaná např. v TV zprávách, mnohdy objeví moudra - „ameriku“,
které ovšem naši rodičové, prarodičové – praktičtí a moudří hospodáři
každodenně uplatňovali v obhospodařování krajiny.
Co se Vám vybaví, když se řekne Horní Bečva?
Domov, dědina mezi kopci na samém konci údolí, plná šikovných lidí,
kteří si to, co mají, vybudovali sami. Lidí, kteří si umí vzájemně pomoci,
a kteří zas až tak nedají na sladké a plané řeči.
Horní Bečva je a bude místem s dobrou adresou, kde se dobře žije jejím
obyvatelům, kteří si toho jsou vědomi a jsou náležitě na svou obec pyšní.
|JB|

Seznam realizovaných a zahájených akcí:
1. Výstavba kanalizace v Kněhyních a části Kobylské (dotace).
2. Rekonstrukce budovy a interiéru mateřské školy (dotace).
3. Zřízení služby Senior & baby busu.
4. Přírodní dětské hřiště při mateřské škole (dotace).
5. Rekonstrukce, úpravny, vodojemu a vodovodního řadu v Mečůvce
(dotace).
6. Dokončení rekonstrukce chodníků. (částečně z dotace).
7. Opravy místních komunikací. – celoplošné opravy v délce cca 15 km.
8. Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení.
9. Dílčí revitalizace centra obce – dlažby, veřejná zeleň apod.
10. Revitalizace okolí přehradní nádrže – úprava zeleně, workautové
hřiště.
11. Rekonstrukce budovy sokolovny.
12. Výstavba hřišť u Sokolovny a pumptracku.
13. Pořízení kolového manipulátoru – traktoru KUBOTA na dovybavení
odpadového centra (dotace).
14. Rozšíření kapacity mateřské školy (75 dětí).
15. Pořízení traktoru ZETOR Forterra (dotace).
16. Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ.
17. Výstavba veřejného sportovního hřiště u ZŠ (dotace).
18. Dostavba dvou etap cyklostezky (dotace).
19. Rekonstrukce a zateplení pavilonu v ZŠ (dotace).
20. Veřejné WC za Jednotou.
21. Parkovací plochy před Kulturním domem.
22. Mikrojesle.
23. Přesun Sachovy studánky.
24. Zkulturnění hřbitova a okolí kostela – plot, chodníky, osvětlení atd.
25. Optimalizace dopravní situace před zdravotním střediskem.
26. Kompostování – 2 etapy.
27. Realizace dalšího vodního zdroje v ŠORSTÝNĚ (dotace).
28. Opravy mostů (Kněhyně, 2 x Kobylská, Mečůvka)
a nezpočet propustků.
29. Zřízení policejní stanice v kulturním domě.
30. Modernizace ozvučení a osvětlení v kulturním domě.
31. Rozšíření dopravního značení a bezpečnostních prvků.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční v pátek dne 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
V obci Horní Bečva je stanoven jeden volební okrsek a volební místností je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ:
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič hlasuje osobně, zastoupení druhou osobou není přípustné.
Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR.
Volič je zapsán ve stálém seznamu voličů v obci, kde má trvalý
pobyt.
Každý volič ve volební místnosti po prokázání totožnosti a po
záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise dvě prázdné úřední obálky.
Šedá obálka je pro volby do zastupitelstva obce a žlutá
obálka je pro senátní volby. Obě tyto obálky jsou opatřeny
úředním razítkem obecního úřadu.
Za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky, okrsková
volební komise na žádost voliče vydá hlasovací lístky nové.
Po obdržení úředních obálek, popřípadě hlasovacích lístků
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
kde vloží do šedé úřední obálky, která je určena pro volby do
zastupitelstva obce hlasovací lístek. Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
V obci Horní Bečva bude voleno 15 členů zastupitelstva
obce.
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ BEČVA BYLY
ZAREGISTROVÁNY TYTO VOLEBNÍ STRANY:
· Česká strana sociálně demokratická
· Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová
· Nezávislí z Horní Bečvy
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se
volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit
hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do šedé úřední
obálky.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami
do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně
odlišeny.
· hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev
obcí jsou barvy šedé
· hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou
barvy žluté
Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé
barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky
šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté
barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté
barvy.
Do žluté úřední obálky pro senátní volby, kterou současně
volič obdrží od okrskové volební komise vloží volič pouze jeden
hlasovací lístek žluté barvy.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru, určeného k úpravě
hlasovacích lístků vloží obě úřední obálky s hlasovacími lístky před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky budou dodány voličům v obálkách nejpozději
tři dny před konáním voleb na adresu trvalého pobytu.
Pokud žádný z kandidátů nezíská v senátních volbách
nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů,
proběhne dne 12. 10. 2018 a 13. 10. 2018 druhé kolo senátních
voleb. Ve druhém kole kandidují dva kandidáti, kteří se v pořadí
po prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Volby proběhnou opět v zasedací místnosti Obecního úřadu
Horní Bečva a to v pátek 12. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. 10. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb si volič vyzvedne
přímo ve volební místnosti v den voleb.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Placení komunálního odpadu – splatnost
do 30. září 2018
Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních
chat a objektů sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě
nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smys-lu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a OZV Obce Horní Bečva č. 05/2015 dle stanovené splatnosti do 30. 9. 2018,
aby uhradili tento poplatek následujícím způsobem:
· poštovní poukázkou
· v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva
· převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,
variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné
u rekr. chat 21337 + číslo evidenční

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice
Interval svozu 1x za týden.
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý - pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby,
malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části
motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.
a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad!

TŘÍDĚNÝ ODPAD

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech od 24. 9. do 3. 10. 2018
bude ordinace MUDr. Karla Janíka
uzavřená z důvodu čerpání dovolené.
Zástup pro akutní případy
MUDr. Ivo Chromek, Dolní Bečva 577.
Děkujeme za pochopení.

„Pastelkovné“ pro prvňáky
V souladu s usneseními zastupitelstva obce a rady obce
poskytne obec Horní Bečva finanční podporu rodičům žáků
nastupujících do 1. třídy. Maximální výše pastelkovného byla
stanovena na 1000 Kč pro jedno dítě zahajující školní docházku v r. 2018. Pastelkovné se bude vyplácet rodičům (rodičovi)
prvňáka navštěvujícího ZŠ T. G. Masaryka v Horní Bečvě, maximálně do výše 1000,-. Příslušná částka bude vyplacena
po předložení dokladu (účtenky, faktury) za nákup školních
potřeb nezbytných pro začátek školní docházky. V případě
předložení dokladů převyšujících 1000 Kč, bude proplacena
částka v maximální výši tj. 1000 Kč.

Pastelkovné bude propláceno na podatelně
(pokladně) Obecního úřadu v úřední dny,
nejpozději však do 21. 9. 2018.

Svoz tříděného odpadu v srpnu: čtvrtek 27. září 2018
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.

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

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
vzhledem k narůstajícímu obsahu
Hornobečvanského zpravodaje
se posouvá uzávěrka každého čísla

k dvacátému dni každého měsíce!
Děkujeme za pochopení.
Příspěvky (vzpomínky, pozvánky, články)
můžete zasílat na e-mail:

zpravodajhb@seznam.cz
knihovna.becva@seznam.cz

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

OBEC HORNÍ BECVA

VÁS SRDECNE ZVE

NA SLAVNOSTNÍ
OTEVRENÍ
VÍCEÚCELOVYCH HRIST
U ZS V HORNÍ BECVE
PÁTEK 14. 9. 2018 V 10 HODIN
v novém sportovním areálu za základní školou TGM v Horní Bečvě.
PROGRAM
09:00 sportovní soutěže žáků okolních škol / 10:00 zahájení / 10:30 slavnostní otevření
11:00 prohlídka hřiště / 11:30 pro zájemce prohlídka prostor školy
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Nové knihy
S nastávajícím novým školním rokem jsme pro děti připravili nové knihy se staronovými příběhy. Abych to uvedla na pravou míru, musím dodat,
že jde o příběhy, které bavily už generace před současnými dětmi. Jedná
se o knihy v novém kabátě nebo dokonce převyprávěné do dnešní řeči.
Ondřej Neff se ujal těžkého úkolu převyprávět
díla Julese Verna. Z těchto
máme pro čtenáře připraveny dva tituly Dvacet tisíc mil pod mořem a Dva
roky prázdnin, oba vybaveny nádhernými ilustraceni Zdeňka Buriana.
Ze staronových příběhů můžeme nabídnout tyto nové knihy Vinnetou a Vinnetou Rudý gentleman od Karla Maye, Dobrodružství
Huckleberryho Finna od Marka Twaina, Poplach v Kovářské uličce
od Václava Řezáče, Knoflíková válka od Louise Pergauda a pro zpestření
Podivný případ dr. Jeckylla a pana Hyda v angličtině. U posledně zmíněného titulu jde o převyprávěný příběh (úroveň A2 Pre-Intermediate).

BĚSA, Dita Táborská
Román o hledání a ztrácení těch nejbližších.
Běla a Sabina vyrůstaly jako dokonale na sebe
napojená jednovaječná dvojčata - dokud jejich
symbiózu nezačala rozežírat drogová závislost.
Jejich matka prožila svůj život v paralyzujícím
smutku z osudu jedné dcery a v marné snaze
zakrýt ho před tou druhou, která svůj život
takříkajíc zvládla. Román Běsa volně souvisí
s románem Malinka a klade nesnadné otázky,
co to znamená být něčí otec nebo matka.
MADONA Z HOR, Elise Valmorbida
Velkolepě vylíčený životní příběh Marii Vittorii začíná na počátku dvacátých let dvacátého
století v italských horách, kde drsná dřina a neochvějná víra utvářejí celý lidský život.
Drsné dřině je uvyklá od dětství, ale nástup
fašismu a války vrhne na její život temný stín.
Uživit rodinu je stále těžší, jídla je málo a drsné válečné zimy jsou k nepřečkání. Lidem se
najednou nedá důvěřovat, z přátelských sousedů se stávají zrádci, bratranec se dal k fašistům a zneužívá nově nabytou moc, ve dveřích
obchodu se střídají nacisté s partyzány a všichni se domáhají potravin,
které se jinde než na černém trhu nedají sehnat…
STÍNY NAD ZÁLIVEM, Lucy Clarke
Před sedmi lety unese dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu
se vrátí jen jeden… Sářin syn Jacob sice před
sedmi lety přežil, ale na své narozeniny, v den
neblahého výročí, zmizí beze stopy. Postupně
se začínají vynořovat nová i stará tajemství
a komunitu na poloostrově Sandbank plíživě
ochromuje napětí a nezodpovězené otázky.
Sára je stále více zoufalá a přestává věřit všem,
které zná a kterým dosud důvěřovala – a dobře
dělá… Co se vlastně před sedmi lety událo? Kdo všechno a proč má důvod tajit, co se doopravdy stalo?

Úspěšné detektivní romány od české autorky Marie Reifové
KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ a KOMU STRAŠÍ VE VĚŽI
Jako bonbonek pro pamětníky a děti pamětníků můžeme nabídnout audioknihu Malý
Bobeš od J. V. Plevy v podání herce Miroslava
Táborského.
STRAŠIDÝLKO
STRÁŠA,
Alena Mornštajnová
Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí.
Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo
neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý
Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom,
co všechno spolu zažijí, vypráví nová kniha
oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové
s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové.

SLEČNA MARPLOVÁ
PO ČESKU?
MLADÁ. SVÉRÁZNÁ.
UČITELKA.
Poklidný život městečka ležícího na brdském pomezí rozvíří
smrt výstřední učitelky. Josefína Divíšková,
mladá malířka původem z Prahy a rovněž
učitelka, jež v Brodu nalezla dočasné útočiště, začne rozplétat nitky případu stylem (a s humorem) jí vlastním.
Podaří se Josefíně odhalit pozadí skandálního zločinu dřív než kriminalistům? Nebo bude muset spolupracovat s komisařem Tvrdíkem, který
je sice sympatický a zatraceně dobře vypadá, ale přesto – nebo možná
právě proto – jí pije krev víc, než je zdrávo?
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Romány pro ženy od Agnès Martin-Lugand
ŠŤASTNÍ LIDÉ ČTOU A PIJOU KÁVU
Dá se vyléčit zlomené srdce? Mladá Pařížanka Diane je přesvědčená, že šťastní lidé
čtou a pijou kávu, a proto tak nazve svou kavárnu. Když však při automobilové nehodě
zahyne její manžel i malá dcerka, Diane ztratí
smysl života. Zcela se uzavře před světem
a přestane se starat i o svou literární kavárnu.
Nakonec se rozhodne odjet do Irska, které
toužil navštívit její muž, a na jeho bouřlivém
a drsném pobřeží dát do pořádku svůj život.
Netuší, že tu potká muže, který rázem její život změní.
LITUJI, ČEKAJÍ MĚ…
Ambiciózní Yael žije jen svou prací a nemá
čas ani na přátele. Pak potká bývalého kamaráda Marca, který před lety bez vysvětlení zmizel. Yael i díky němu nachází cestu
ke svému zapomenutému bezstarostnému
já. Uvědomuje si ale, že její city k Marcovi
nejsou kamarádské. To ji staví před nelehký
úkol - najít rovnováhu mezi láskou a kariérou. Jak má obstát v náročné práci a zároveň věnovat dostatek času novému vztahu,
aby Marca znovu neztratila?

RŮŽE PRO ALGERNON,
Daniel Keyes
Růže pro Algernon si poprvé získala
čtenáře jako slavná povídka, která se dočkala uvedení v nesčetných antologiích
a byla přeložena do mnoha jazyků. Stejně
úspěšná byla i jako televizní inscenace
– a nakonec jako celovečerní film s názvem Charly. Pak Daniel Keyes svůj znepokojivý příběh rozšířil a zabydlel dalšími
postavami, takže vznikl román, který obdržel od asociace Science Fiction Writes
of America cenu Nebula za nejlepší science fiction roku. Fascinující příběh o odvážném (snad až příliš odvážném) experimentu s lidskou inteligencí popsal jeden kritik jako „milostný trojúhelník
tvořený dvěma lidmi“. Jiné nadchla jeho obraznost, napětí nebo lidskost.
Růže pro Algernon v sobě spojují všechny tyto kvality. Je to jeden z nejoriginálnějších a zároveň nejcitlivějších románů naší doby.
Charlie Gordon je mentálně retardovaný, má IQ 68, nezvládá čtení,
psaní, počítání, pracuje jako uklízeč v továrně. Proto dochází do večerní
školy pro dospělé do třídy slečny Alice Kinnianové. Slečna Kinnianová
ho doporučí doktorům Straussovi a Nemurovi pro pokusnou operaci,
jež by zvýšila až trojnásobně jeho dosavadní IQ. Charliemu se konečně
může splnit jeho sen - být chytrý jako ostatní. Myslí si, že když bude normální, jeho rodina si ho začne všímat a nebude jej ignorovat jako doposud. Inteligence mu dodává sebevědomí, ale zároveň jej obírá o lidskost…

AUSTRÁLIE S DÍTKY V ZÁDECH,
Monika Vacková, Jirka Vacek
Ani předešlá zkušenost z přejezdu Nového
Zélandu na kolech na těžko i s malými dětmi
ve vozíku neodradila Moniku a Jirku Vackovy
od záměru, aby stejným způsobem a ve stejném složení pokračovali o půl roku později
v sousední Austrálii. Naopak se při přejezdu
tohoto krásného, ale i drsného rudého kontinentu mohli opřít o čerstvě nabyté zkušenosti z předešlé cesty a lépe vyladit a především zeštíhlit výbavu. Za tři měsíce s dětmi
na kolech ujeli 4449 kilometrů a kromě nádherné Západní Austrálie si
projeli další čtyři australské státy včetně Tasmánie.

Pro milovníky SCI-FI
DEVATENÁCT SET OSMDESÁT ČTYŘI,
George Orwell
1984, dnes již klasické dílo antiutopického
žánru. „Anti-utopie” má i svého „antihrdinu”.
Je jím Winston Smith, obyčejný, ne příliš statečný člověk, který si nepřeje nic světoborného: chce jen poznat skutečnou, ne zmanipulovanou podobu minulosti, věřit tomu,
co vidí na vlastní oči a mít svobodu tvrdit,
že dva a dva jsou čtyři…
Životní úroveň je bídná a zhoršuje se. Winston pracuje na Ministerstvu
pravdy, jež se zabývá manipulováním minulosti, upravování dokumentů tak, aby byly stále platné. Winstonovou prací je upravovat stará čísla
novin. Pokud se změní situace, ze spojence se stal nepřítel a z nepřítele spojenec, Winston a další úřednící přepisují všechny články, které
v minulosti vyšly. Winston se nedokáže bránit myšlenkám na minulost.
Postupně začíná pátrat, jaký byl život před nastolením diktatury Strany.

Blíží se 100. výročí
vzniku republiky
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat
o zapůjčení historických dokumentů.
Pokud máte ve svém rodinném archivu fotky
nebo jiné materiály z návštěvy T. G. Masaryka,
byli bychom rádi, kdybyste nám je mohli zapůjčit.
Tyto materiály budeme sbírat
v místní knihovně během srpna a září.
Na závěr bychom rádi udělali výstavu.
Místo konání výstavy se bude odvíjet od rozsahu
a obsahu sebraných materiálů.
Děkujeme za pomoc.
Knihovna Horní Bečva
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům /IV. část/
Augustin Mervart (1889–1968)
byl svým výtvarným dílem s Horní Bečvou spjat nejvíce. Narodil se v Krásně n. Beč., kde se jeho otec přestěhoval z náchodských skláren jako odborník
na rytí, broušení a litografické zdobení skla. Věnoval se i řezbářství. Augustin po něm zdědil umělecké nadání. To se projevilo už v letech 1903-1908,
kdy absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Val. Meziříčí,
kde získal odbornou řezbářsko-sochařskou průpravu. Ovšem svou přirozeností tíhl k malířství, ke krajinomalbě. I když byl nucen přijmout úřednické
místo, nevzdal se tvůrčích záměrů a začíná malovat první zdařilé obrazy
s motivy valašské krajiny. Tehdy mu byl rádcem a významně ho v jeho rané
tvorbě ovlivnil malíř Bohumír Jaroněk, který bydlil v Krásně v téže ulici.
V r. 1915 musel narukovat do světové války, v níž jako voják přešel Halič a Bukovinu. Po návratu se v r. 1919 usadil v Přerově a začal soustavně malovat
krajinářské motivy z Hané a Valašska, městské motivy z Přerova a Hradce
Králové. Umělecké vzdělání si v letech 1924-1929 doplnil třemi zahraničními studijními cestami po Itálii a Jugoslávii. Ve 30. letech vzniklo nejvíce jeho
obrazů a kreseb Přerova. Ovšem hlavní význam jeho díla v krajinomalbě je
zakotven v obrazech z Valašska, kde nejdříve maloval v okolí Val. Meziříčí,
odkud přecházel na Vsetínsko a Rožnovsko a posléze pracoval výhradně
na Bečvách. Horní a Prostřední Bečva se staly nejoblíbenějším místem jeho
pravidelných letních plenérů, kde každoročně přijížděl a ubytovával se zpravidla v hotelu Bernkop, od poloviny 30. let rovněž a zvláště v 50.- 60. letech
v hotelu Zavadilka. Po roce 1919 v Mervartově tvorbě ustoupil Jaroňkův
umělecký vliv, i když stále zachovává malebnost scenérie, nostalgickou idyličnost zobrazovaného výjevu, jakým je např. Fojtství na Horní Bečvě. Projevuje se u něho sklon k impressionismu stejně jako u většiny jeho druhů
ze Sdružení výtvarných umělců moravských, ale jeho cílem nebylo zachytit
jen prchavý dojem – impresi, ale vždy i charakter místa a dané roční i denní doby. Pro jeho výhradní realistické založení jeho obrazy vykazují kromě
umělecké i dokumentárně-historickou hodnotu. Přitom je pochopitelné,
že jeho názvy obrazů ne vždy přesně vymezují lokaci na Bečvách vzniklých
krajinomaleb. Jeho tvorba patří k tradicionalistickému proudu moravského výtvarného umění první poloviny 20. století a už jeho současníci v něm
viděli krajináře, který vzdoroval přechodným zálibám a nepodlehl módě.
Podstatným rysem jeho krajinářství je pokora před přírodou, spočívající
ve schopnosti vidět, věrně zachytit její pravdivou krásu. Nikdy neupadl do
pouhé a prázdné popisnosti. Proto byl už po celou dobu svojí malířské dráhy
tak oceňován, laickou veřejností možná více než odborníky.

Pohled z luk na Kudlačeně, 1929 [z Grúňa nad hotelem Bernkop].

Chalupy v Kobylském, 1953.

Karel J. Malina

Krajina z Prostřední Bečvy, 1940 [Hor. Bečva z okraje Juráčky].

Fojtství na Horní Bečvě, 1922.

Ráno pod Kyvňačkami, 1967 [Pr. Bečva, z posledního letního plenéru].
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UDÁLO SE

Poznávací zájezd na zámek Konopiště a do Ekocentra Čapí hnízdo
V sobotu dne 4. srpna 2018 Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci
s cestovní kanceláří Valaška uspořádal jednodenní zájezd za poznáváním krás naší vlasti, tentokrát až na zámek Konopiště a do Čapího hnízda. Při cestě do Čech přistoupil ve Vyškově pan průvodce, který se nám
v průběhu dne věnoval.
Počasí vyšlo. Celý den bylo slunečno a velmi teplo. Cesta však ubíhala
příjemně díky luxusně vybavenému autobusu CK Valaška.
První zastavení bylo v Konopišti. Z parkoviště k zámku jezdil vláček,
takže kdo chtěl, mohl si cestu usnadnit. Zámek splnil naše očekávání.
Pro návštěvníky se nabízejí čtyři prohlídkové okruhy. My jsme si prohlídli
první okruh - reprezentační salony jižního křídla s loveckou chodbou.
Zámek Konopiště je spojen s mnoha historickými událostmi a v roce
2002 byl vyhlášen národní kulturní památkou. V čase oběda jsme si
dali rozchod na drobné občerstvení, případně oběd. A v tom se na nás
usmálo štěstí. Právě 4. a 5. srpna probíhala na nádvoří zámku slavnost
ovocných knedlíků (na počest šlechtičny Žofie). Mnozí z nás tuto chutnou nabídku využili.

Ve 13. hodin pokračoval zájezd ještě o 15 km dál - do Ekocentra Čapí
hnízdo. Procházkou po areálu farmy pod vedením lektorek jsme poznali různá plemena hospodářských zvířat. V minizoo našla nový domov
hlavně handicapovaná divoká zvířata, která již nemohou být vrácena
do volné přírody. Při výkladu během exkurze nás také seznámily i s historií místa, kde se Čapí hnízdo nachází.
Po absolvování zajímavé prohlídky následovala krátká přestávka
na občerstvení a potom jsme už nastoupili do autobusu a vydali se směrem domů. Zájezd se nám moc líbil. Byl pečlivě připraven, řidič, průvodce i cestující příjemní, všichni jsme byli dochvilní…
Po příjezdu na Horní Bečvu část účastníků zájezdu vystoupila u mysliveckého areálu, kde probíhal tradiční výlet a stačili si ještě zatancovat
a pobavit se. To byla tečka za tímto zájezdem a nyní se už budeme těšit
na zájezdy příští.
Za Klub důchodců Horní Bečvy R. Němcová,
foto: O. Pospíšil
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Nejen o motýlech
Louky potřebují lidskou péči. A když se jim dostane, odměňují se
bohatstvím květů a tetelícího se hmyzu. V rámci projektu Záchrana
smilkových trávníků v EVL Beskydy bylo za poslední 4 roky už pokoseno a vypaseno víc než 200 hektarů vzácných horských luk.
Je to málo? Nebo moc? To je přece úplně jedno. Důležitější je, že se pro
horské smilkové louky něco dělá a dělá se to dobře. Od roku 2014 ČSOP
Salamandr ve spolupráci s majiteli a místními hospodáři pečuje o řadu
luk v Beskydech a vrací na ně život. Doslova. Na mnoha loukách v létě
a na podzim zvoní zvonce ovcí, jinde vrčí motory sekaček. Louky začaly
zase vonět a kvést. Pokud si na louku lehnete, objevíte řadu barevných
kvítků roztodivných tvarů a vůní. Ani motýli na sebe nenechali dlouho
čekat. Letos byl v rámci výzkumu motýlů objeven na loukách v Dolní
Bečvě kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Jedná se o historicky

novou lokalitu mimo oblast jeho pravidelného výskytu. Tento motýl je
velice náročný na prostředí, protože vyžaduje souhru určitých druhů
mravenců, výšky travního porostu a mohutných porostů mateřídoušky,
kam klade vajíčka. A není to to jediné, co se v rámci projektu podařilo.
Pravidelné kosení a pasení luk na radhošťském hřebeni, které probíhalo
taky z tohoto projektu, sice nepřineslo žádné velké zvýšení druhového
bohatství, ale obnovilo a udrželo výhledy do krajiny. A právě výhledy
tam každoročně obdivují tisíce turistů. Na louce ve Velkých Karlovicích
se objevila vzácná kapradinka hadilka obecná. Na louce v Horní Bečvě
začaly kvést desítky růžových orchidejí prstnatců fuchsových. Louky bez
hospodáře zarůstají a mění se v les. Beskydy jsou ale hezké právě díky
střídání luk s lesy a pastvinami. Díky letošním nálezům víme, že péče
o Beskydy tak, jak ji děláme, má smysl.
Barbora Krupová, www.salamandr.info
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JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle systému světově uznávaného Mistra jógy
z Indie Paramhans svámího Mahešvaránandy
Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová cvičení,
relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. Tato jednoduchá
a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 45 let a jsou vhodná
pro každého bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

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

Začínáme v úterý 4. září 2018.
Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.
Anna Valová a Karel Ondruch

Obec Horní Bečva a Jóga v denním životě Ostrava
Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
U STROMU MÍRU
u příležitosti dne míru OSN
a v rámci oslav 100. výročí založení ČSR

Dne 22. září 2018 v 15.00 hod.
vedle obecního úřadu
PROGRAM:
· Slavnost zahájí dechová hudba Horňané
pod vedením Jana Blinky
· Vystoupí dětský pěvecký sbor Skřivani
vedený Mgr. Ditou Gužíkovou
· Slavnostní projev pana starosty
Bc. Rudolfa Bernáta
· Státní hymna
· Pěvecké vystoupení Blanky Růžičkové
· Bhajan band Ostrava
ZAKONČENÍ OSLAV V SOKOLOVNĚ:
· Video z pobytu v Himalájích – Petr Trvaj
· Hudební vystoupení Marcely Mandové
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Bečvanské maminky pořádají

podzimní / zimní

AKCE ZÁŘÍ 2018
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 13. 9. WE WANT YOU TO DANCE!
15.00 - 17.00 hodin - Masarykovo nám. R.p.R.
Přidej se k naší taneční crew Taneční skupina
Heart2Beat a Static Breakers
pořádá nábor nových členů.
ČTVRTEK 13. 9. NÁBOR SVČ
15.00 - 17.00 hodin - Masarykovo nám. R.p.R.
Rožnovské náměsí ožije tancem
a náborem do SVČ.

SOKOLOVNA TJ na Horní Bečvě
Pondělí 24. září 2018

8:30-16:00 příjem zboží

Pouze věci podzimní / zimní - moderní, čisté, nepoškozené!!!
Přijímáme především dětské oblečení - boty, hračky, brusle, lyže, lyžáky, fusáky.
Nepřijímáme žádné elektrospotřebiče!!!
Kojenecké jen v omezeném množství a to 20ks na jednu prodávající.

Úterý 25. září 2018

8:30-16:00 prodej zboží

Středa 26. září 2018

8:30-11:00 prodej zboží
14:00-16:00 výdej zboží

11:00-14:00 třídění

STŘEDA 19. 9.
NÁBOR DĚTÍ DO DRAMATICKO
- ŽONGLOVACÍHO KROUŽKU
14.00 hodin – sál SVČ

Rezervační číslo na tel.: 777 026 464
VOLNÉ MÍSTO
NA ČÍSLO

ÚTERÝ 18. 9. NÁBOR PŘÍRODOVĚDNÝ
KROUŽEK ZŠ KORYČANSKÉ PASEKY
13.15 hodin – ZŠ Koryčanské Paseky
STŘEDA 19. 9.

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 20 Kč. Nad 500 Kč poplatek 50 Kč.

Na značce (viz obrázek) nechte volné místo
na číslo, které Vám přiřadíme. Použijte
na označení papírovou malířskou pásku.

PONDĚLÍ 17. 9. STREET DANCE KURZ
19.00 - 20.00 hodin
Taneční sál H2BSB SVČ Rožnov p.R.
Zveme Vás na úvodní lekci street dance kurzu.

NÁBOR KREATIVNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA ZÁHUMENÍ
14.00 hodin – ZŠ Záhumení

Nevyzvednuté věci budou ten den odvezeny na CHARITU!!!

OZNAČENÍ OBLEČENÍ

PÁTEK 14. 9. BĚH PRO ZDRAVÍ
8.00 – 8.30 prezentace MŠ,
9.30 – 10.15 prezentace ZŠ - Tenisové kurty
Malina Rožnov p. R.

VELIKOST
CENA

STŘEDA 19. 9.
NÁBOR DĚTÍ DO SOUBORU PODSKALÁČEK
15.00 hodin – sál SVČ
Určeno pro děti od 5 do 7 let.
ČTVRTEK 20. 9.
NÁBOR PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
ZŠ Záhumení
13.15 hodin – ZŠ Záhumení
ČTVRTEK 20. 9. NÁBOR ZOBCOVÁ FLÉTNA
15.00 hodin – SVČ, učebna 5
PÁTEK 21. 9. NÁBOR KYNOLOGICKÝ KROUŽEK
14.00 hodin – SVČ, učebna 5

Kurzy kreslení pro dospělé
v Místní knihovně v Horní Bečvě
Chcete se učit kreslit? Nebo se jen zdokonalit v tom, co již umíte?
V hornobečvanské knihovně můžete každé pondělí kreslit
tužkou, uhlem či rudkou, malovat akvarelem, temperou, akrylem,
zvládnete pastel i grafické techniky.
Kurzy jsou určeny všem, absolutním začátečníkům i těm, kteří si myslí,
že kreslit neumí a rádi by to zkusili.
Oficiální třetí ročník zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 16.30 hodin.
Lektorkou kurzu je Mgr. Jindřiška Růžičková.
Těšíme se na setkání v knihovně, bližší informace tamtéž,
případně se podívejte na facebook Malování Kreslení
nebo napište na milujeme.malovani@seznam.cz.

PÁTEK 21. 9. NÁBOR DO LINE DANCE
16.30 hodin – sál SVČ Rožnov p.R. Od 35 let.
SOBOTA 22. 9.
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
8.45 hodin - Valašské muzeum, dřevěné městečko,

Rožnov pod Radhoštěm
Veřejný běh pro děti do 15 let. Více info
na www.beh-roznov.koprivnice.org
ÚTERÝ 25. 9.
NÁBOR PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
ZŠ KORYČANSKÉ PASEKY
13.15 hodin – ZŠ Koryčanské Paseky

Více informací o akcích najdete
na www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času
Rožnov p. R.
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MOŠTOVÁNÍ DLE DOMLUVY
tel.: 604 634 482
e-mail: zahradkarihornibecva@gmail.com

(převážně sobota)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
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INZERCE

TRUBKOVÉ
LEŠENÍ
- doprava - montáž - demontáž Kontakt:

777 261 833

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

Mimo provozní dobu možno volat

776 058 044
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Nově kurzy anglického jazyka na Horní Bečvě!!!
Obec Horní Bečva ve spolupráci s jazykovou školou Kiaora
vypisuje pro zájemce kurzy angličtiny.

Zahájení kurzu: čtvrtek 20. 9. 2018!!!
Začátečníci – od 15:30 h – 17:45 h
Mírně pokročilí – od 18:00 h – 20:15 h
Rozsah: 35 týdnů - 105 vyuč. hodin
Cena kurzu je 5.800 Kč
Kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 3 vyuč. hodin
Malé skupiny (8 - 10 studentů) Kvalifikovaný český lektor
Všichni lektoři prochází pravidelným školením
Zájemci se mohou hlásit v knihovně Horní Bečva (tel. 571 645 249) a vyplnit přihlášku,
popřípadě mohou použít on-line přihlášku na obecním webu.
Po přihlášení provede Kiaora rozřazovací testy. Podle zájmu, může ještě dojít ke změně termínu.

Sokol Kněhyně pořádá přespolní běh pro všechny kategorie

Běh kněhyňským údolím / 30. 9. 2018
Prezentace od 8:30 do 9:30 na hřišti v Kněhyních za vodou.
Start první kategorie v 10 hodin / startovné 50,Závod pro veřejnost s hromadným startem:

Kněhyňská míle (cca 2 km).

Pro další informace můžete volat na tel.: 731 413 967
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Kurzovné: 2 200 Kč / pár.

Zájemci, zájemkyně neváhejte,
přihlaste se!
Počet účastníků je omezen.
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POZVÁNKA DO DIVADLA

Čtvrtek 27. 9. 2018 v 19 hodin Kulturní dům Horní Bečva
divadelní představení autora Francise Webera

Drahá legrace
Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte.
Osoby a obsazení: Francois Pignon Josef Carda / Pavel Kikinčuk ⁑ Marie, bývalá manželka Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová
Maurin, bankéř Martin Zahálka ⁑ Toulouse, finanční kontrolor Jan Čenský / Jan Šťastný
Christine, designerka Eva Čížkovská ⁑ Olga, sousedka – společnice Barbora Šťastná Petrová
Jonville, bohatý kmotr Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Režie Petr Kracik
Předprodej bude zahájen 3. 9. 2018 v knihovně Horní Bečva.
Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny.
Cena vstupného: 490,- Kč.
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Zahrádkáři Horní Bečva pořádají
jednodenní zájezd na jablečnou slavnost v Hostětíně
a prohlídku zámku Vizovice

Neděle 23. září 2018
Odjezd:
Horní Bečva OÚ – 7:00 hod.
Horní Bečva Valaška – 6:50 hod.

Cena:
pro členy ZO ČZS Horní Bečva 200 Kč
pro veřejnost 400 Kč
Cena zahrnuje vstupné na zámek Vizovice
a na jablečnou slavnost v Hostětíně

Co vás čeká na Jablečné slavnosti?
Hudba a folklór (vystoupení dětského folklórního souboru, cimbálová muzika,
koncerty). Zábava pro děti (pohádkové divadelní představení, dětská stezka
ovocným sadem, řemeslné dílničky).
Zábava pro dospělé (jablečný trojboj, tombola o hodnotné ceny.
Jarmark místních produktů a ukázky tradičních řemesel.
Prodej nejrůznějších jablečných výrobků od moštů až po moučníky.
Ekologické vzdělávání, ovocnářství, přírodní zahrada, komentované prohlídky
moštárny, přírodní zahrady, kořenové čistírny a další…
Součástí je samozřejmě prodej lokálních specialit, moštů, piva apod.
Více informací o jablečné slavnosti na:
https://hostetin.veronica.cz/jablecna-slavnost-2018
Kontakt v případě zájmu: Regina Macečková, tel.: 605 780 956,
e-mail: zahradkarihornibecva@gmail.com, Věra Hatlapatková, tel.: 607 981 922
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