Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Titulní fotografie: Dana Křenková

/ ŘÍJEN 2019/

číslo 10 / ročník XXXVI

Zahájení tanečních pro pokročilé
Lampionový průvod, aneb uspávání broučků
Čipování psů
Podzimní SWAP, výměna oblečení, knih a drobností do domácnosti
Klub důchodců Horní Bečva pořádá nákupní zájezd do Polského Těšína
Divadelní představení „Do ložnice vstupujte jednotlivě”

/ cena: 3 Kč /

/úterý 8. 10. od 20:00 do 22:00 hod./
/pátek 11. 10. od 17:00 hod./
/sobota 12. 10. od 10:00 do 12:00 hod./
/sobota 19. 10. od 09:00 do 17:00 hod./
/středa 23. 10./
/pondělí 28. 10. v 19:00 hod./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Anežka VAŇKOVÁ
Drahomíra TŘEŠTÍKOVÁ
Zdenka FUKSOVÁ
Bohumil KŘENEK
Josef MUŽNÝ
Jiřina KRUMPOCHOVÁ
Magda SOLANSKÁ
Ludvík BOBEK
Božena FÁRKOVÁ

Dva manželské páry
oslavily v září 2019 zlatou svatbu
Manželský slib po padesáti letech společného života
obnovily v měsíci záři 2019 dva manželské páry
z obce Horní Bečva a oslavily tak zlatou svatbu.
Jsou to manželé:
Zdeněk a Jarmila ONDRUCHOVI
Metoděj a Marie ONDRUCHOVI

V měsíci říjnu 2019 oslaví jubilejní sňatek:
25 let manželství - stříbrnou svatbu:
Josef a Dagmar ONDRUCHOVI
50 let manželství - zlatou svatbu
oslaví dva manželské páry:
Antonín a Jarmila SOLANŠTÍ
Antonín a Anastázie TOVARYŠOVI

manželé Zdeněk a Jarmila ONDRUCHOVI

65 let manželství - kamennou svatbu:
Miloslav a Františka MACHÁLKOVI

Všem říjnovým oslavencům i manželským párům
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí, zdraví a rodinné pohody.
manželé Metoděj a Marie ONDRUCHOVI
Zlatým manželským párům,
přijel poblahopřát starosta obce pan Rudolf Bernát
a matrikářka paní Jana Poláchová,
kdy po gratulaci a předání dárků
jubilejní sňatek stvrdili manželé svými podpisy
v pamětní knize obce Horní Bečva.
Oběma manželským párům
děkujeme za milé přijetí a pohostinnost.
Přejeme jim hlavně pevné zdraví, štěstí,
spokojenost, rodinnou pohodu
a ještě hodně společně prožitých let
v kruhu svých nejbližších,
mezi přáteli a spoluobčany.

Blahopřání
Manželský slib po 50 letech společného života
obnoví v říjnu 2019
manželé Anastázie a Antonín TOVARYŠOVI
a oslaví tak zlatou svatbu.
Tímto jim přejí syn a dcera s rodinami
mnoho dalších krásných a ve zdraví společně prožitých let.
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Vzpomínky

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 13. října 2019 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí
mého manžela a tatínka

Blahopřání
ní
k životnímu jubileu
ubileu
Paní Zdence BÁRTKOVÉ
TKOVÉ
TYŠKOVÉ,
a paní Jindřišce VETYŠKOVÉ,
které jsou dlouholeté členky
Sboru pro občanské záležitosti v Horní Bečvě
blahopřejeme k životnímu jubileu 80 let,
které obě slavily nejen v rodinném kruhu,
ale také na členské schůzi dne 26. 09. 2019.
Přejeme jim hlavně zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
Děkujeme jim za pracovní nasazení v této komisi,
dobrou spolupráci a především obětavost.
Jana Poláchová,
předsedkyně SPOZ

pana Jiřího MIKUDY
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Hana a děti Michaela a Natálie.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, smutek a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 25. října 2019 by se dožila
šedesáti let naše maminka,
manželka, babička
paní Drahomíra PROROKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Lubomír s dětmi.

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU ZVEŘEJŇOVÁNÍ
VZPOMÍNEK A BLAHOPŘÁNÍ
V HORNOBEČVANSKÉM
ZPRAVODAJI.
Od 1. ledna 2020 budou
vzpomínky a blahopřání
zpoplatněny,
a to ve výši 80,- Kč vč. DPH.

Koho jsme milovali, na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách žije stále s námi.
Dne 31. října 2019 uplyne pět let
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Bedřišky VAŠENKOVÉ
A dne 15. srpna 2019 jsme vzpomněli
šesté smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Antonína VAŠENKY
S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ŘÍJEN 2019
Út

1. 10. 7:30

za zemřelou Růženu Pavelkovou a rodiče
Pavelkovy

St

2. 10. 7:30 za duše v očistci

So 19. 10. 7:30

Čt

3. 10. 7:30 za zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie
při příležitosti dožitých 80 let

za zemřelé Zdeňku a Jiřího Chovancovy a oboje
rodiče

Ne 20. 10. 7:30

za živé a zemřelé farníky

Pá

4. 10. 7:30 za zemřelého Františka Machálka,
manželku Kristýnu, osm dětí a čtyři vnuky

So 5. 10. 7:30 na úmysl dárce
Ne 6. 10. 7:30

Pá 18. 10. 7:30 za zemřelého Karla Solanského, bratra Metoděje,
rodiče a duše v očistci

10:00 za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě,
tři snachy a živou rodinu
Po 21. 10. 7:30 na jistý úmysl

za živé a zemřelé farníky

Út 22. 10. 7:30

10:00 za zemřelého Antonína Pastorka a rodiče
z obou stran

za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovi,
rodiče z obou stran, syna Arnošta a zetě Bruno
Vašíčka

Po 7. 10. 7:30 za zemřelou rodinu Ondruchovu, Jakešovu
a Šarmanovu

St 23. 10. 7:30 za zemřelého Stanislava Martináka
a živou rodinu

Út

8. 10. 7:30

Čt 24. 10. 7:30

St

9. 10. 7:30 za zemřelé dobrodince

Čt 10. 10. 7:30

za zemřelé rodiče a syna

na úmysl dárce

za zemřelou rodinu

Pá 25. 10. 7:30 na dobrý úmysl

Pá 11. 10. 7:30 na jistý úmysl

So 26. 10. 7:30 za zemřelé rodiče Františka a Veroniku Kantorovy
z Prostřední Bečvy

So 12. 10. 7:30

za zemřelého Josefa Bartka, manželku,
jejich sourozence, tři zetě a duše v očistci

Ne 27. 10. 7:30

Ne 13. 10. 7:30

za živé a zemřelé farníky

10:00 za zemřelé Rudolfa a Amálii Trebulovy,
dceru Emilii, rodiče a celou zemřelou rodinu

za živé a zemřelé farníky

10:00 za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Po 28. 10. 7:30 za zemřelé Františku a Ludvíka Vaníčkovy a celou
zemřelou rodinu

Po 14. 10. 7:30 za zemřelou Františku Ondryášovou

Út 29. 10. 7:30

Út 15. 10. 7:30

St 30. 10. 7:30 na jistý úmysl

za zemřelou Josefu Blinkovou a její tři manžely

St 16. 10. 7:30 za celou zemřelou rodinu
Čt 17. 10. 7:30

za zemřelého Jana Závorku, vnučku Barborku,
celou zemřelou rodinu Závorkovu a duše v očistci

za zemřelé Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

Čt 31. 10. 7:30 za zemřelého Jaromíra Machálka,
rodiče z obou stran, staříčky Vaníčkovy, Bartkovy
a duše v očistci.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Dotace obcím
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje
Obec Horní Bečva získala v rámci projektu RP12-19 – „Dotace
obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje“
neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na nákup ochranných prostředků a vybavení. Pro členy jednotky SDH Horní Bečva byly zakoupeny zásahové kabáty, zásahové kalhoty, zásahová obuv, ochranné přilby a rukavice v celkové částce 111.640 Kč,
z toho 78.000 Kč bylo spolufinancováno Zlínským krajem.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice
Interval svozu 1x za týden.
Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý - pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací
pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých
lokalitách odložen.
Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic
k tomu účelu určených, případně v pytlích určených pro odpad.
Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie,
části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno
odkládat nebezpečný odpad!
Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich
zpřístupnění.
Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci
stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.
Směsný komunální odpad se taky odebírá v Odpadovém centru
(Sběrný dvůr).

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

TŘÍDĚNÝ ODPAD
PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 25. října 2019
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je
možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty
včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov. Do sběrného
dvora je taky možno odevzdat nebezpečné odpady a zbylé léky.
Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např.
v TS Valašské Meziříčí, s. r. o.
Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní
sběr, který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo,

které jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu. Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo –
zelené pytle.
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou
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.
Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY:
zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové
nádoby a obaly, polystyrén a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)
Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!
Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO:
zde patří prázdné láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin,
průmyslové sklo apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné
střepy nutno odložit do kontejneru ne sklo.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu,
nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované
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.
Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém
stavu, nebo částečně demontovány.

ROZMÍSTNĚNÍ KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
PRO OBČANY A CHATAŘE:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště
u aut. zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točněu p. Hrstky.
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BELETRIE

ŠEDÍK A BUBI
/Ester Stará, Milan Starý/

ŠŤASTNÍ LIDÉ MAJÍ SNADNÝ ŽIVOT, román
/Agnès Martin-Lugand/

Tato kniha je svým obsahem i zpracováním
šitá na míru začínajícím čtenářům a díky speciálnímu typu písma usnadňuje čtení těm, kdo se
potýkají s dyslexií.

Další osud hrdinky autorčiny úspěšné knihy
„Šťastní lidé čtou a pijou kávu“.

Šedík je nejmladší ze tří koťat, a všichni ho
odstrkují. Když navíc máma Míla jednoho dne
nečekaně odejde, musí si Šedík hledat vlastní pelíšek. Najde ho na půdě
a spolu s ním i novou kamarádku – rok ztracenou čepici Bubi, kterou
nikdo nehledá. Zažije s ní spoustu krásných dobrodružství. A nakonec
se musí rozhodnout – seznámí Bubi s holčičkou, která potřebuje čepici,
a vzdá se kamarádky, ale za cenu, že Bubi zase bude šťastná? Jak všechno s Šedíkem a Bubi dopadne? Samozřejmě, že dobře!
365 TUČŇÁKŮ
/Jean-Luc Fromental/
Prvního ledna zazvoní pošťák a přinese balík.
Je v něm tučňák a záhadný dopis: „Jsem číslo 1,
až budu mít hlad, dejte mi najíst.“ A tak to jde den
co den… Obrazová kniha výtvarnice Joëlle Jolivet a spisovatele Jeana-Luca Fromentala je nápaditým a navýsost vtipným vyprávěním o počítání, jedné rodině a 365 překvapeních.
NEBOJ SE, VŽDYŤ MÁŠ ČESNEK
/Pavel Brycz/
Emil si vždycky myslel, že nemá žádnou
babičku ani dědečka. O prázdninách se nudí
na sídlišti. To všechno se má změnit, když přijde
pohled z Hrobu. Píšou mu jeho dlouho zamlčovaní prarodiče a zvou ho k sobě. Emila čekají
zatím ty nejdobrodružnější prázdniny v životě.
Babička s dědou žijí a pracují… na hřbitově. Mají
obrovského bernardýna a od rána do večera jedí česnek. Proč, to Emil
brzy zjistí – na hřbitově se ukrývá rodinka vyhládlých upírů. V boji s nimi
Emil zažije nejednu horkou chvilku. Všechno dobře končí, ale vlastně teprve začíná. Emil je živý a upíři nejsou mrtví…
ZEMĚ PŘÍBĚHŮ
/Chris Colfer/
1. Kouzelné přání
2. Návrat kouzelnice
Snad každé dítě touží
po tom, žít v zemi pohádek. Dvojčatům Alex
a Connerovi se jejich sen
splnil díky kouzelné knize,
která je přenesla do země
pohádkových příběhů. Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to,
že není cesty zpět. Čekají je napínavá dobrodružství plná překvapení
a kouzel a setkání s pohádkovými postavami. Nepůjde však jen o setkání
milá a příjemná. Boj dobra se zlem totiž nikdy nekončí.
…Zlá kouzelnice, která kdysi proklela Šípkovou Růženku a uvrhla ji
do stoletého spánku, je zpět. Po letech skrývání se chce mstít a je nebezpečnější než kdy dřív!

Po návratu z Irska je Diane pevně rozhodnutá
začít nový život v Paříži. S pomocí přítele Felixe
se vrhne do práce ve své kavárně „Šťastní lidé
čtou a pijou kávu“ a v tomto klidném přístavu potká jednoho dne Oliviera. Je milý, pozorný a hlavně chápe, že Diane už nechce žádné děti. Nemůže se totiž vzpamatovat
ze ztráty své dcery. Když už si Diane myslí, že její život poplyne v tomto
klidném řečišti, dojde k události, která zbourá všechny její jistoty, za něž
tolik bojovala. Bude mít dost odvahy, aby se vydala jinou cestou?
ČOKOLÁDOVÝ PRŮŠVIH, román
/Petra Hülsmann/
Některé věci jsou pro Isabelle absolutně
nepostradatelné: ranní káva. Práce v báječném
květinářství. A nudlová polévka v restauraci
na protější straně ulice.
Jakékoli vybočení ze svého pravidelného života nesnáší. Přesto jednoho dne „její“ oblíbenou
restauraci převezme nový ambiciózní kuchař
Jens – a nejenže se opováží experimentovat
s její zamilovanou polévkou, ale i jinak vnese
do Isabellina poklidného života pořádný chaos.
A zatímco se dezorientovaná Isa snaží zase všechno vrátit do zaběhnutých kolejí, pozvolna jí dochází, že právě nečekaná překvapení náš
život úžasně obohacují…
NUTNÉ LŽI, román
/Diane Chamberlain/
Grace County, malé město na v Severní Karolíně před padesáti lety, v době rasových nepokojů
a státem nařízených sterilizací. Právě zde a v této
době se odehrává příběh dvou mladých žen,
které se jen zdánlivě ocitají na opačných koncích
společenského žebříčku. Ivy Hartová ztratila oba
rodiče a ve svých patnácti letech se musí postarat o babičku, starší sestru i bratrance. Na malé
tabákové farmě se potýká nejen s postupujícím
stářím babičky, ale také s duševní nemocí své sestry a s vlastní epilepsií.
Tou dobou se Jane Forresterová stává sociální pracovnicí v Grace County
a nemá ani tušení, jak moc bude zapotřebí její pomoci. Velmi rychle se
v životě svých klientů citově angažuje, což jí způsobuje problémy nejen
u jejího šéfa, ale také v jejím soukromém životě. Jane je ale Hartovými
velmi přitahována a pomalu odhaluje temná tajemství jejich malé farmy…
ZÁVOD S ČASEM
(99 nejrychlejších fejetonů),
fejetony, eseje
/Tereza Boučková/
Tereza Boučková píše fejetony přes dvacet let.
Výběr toho nejlepšího v knížce s výmluvným názvem Závod s časem tvoří fejetony z knihy Jen
tak si trochu schnít a dále texty psané pro deník
Metro a časopis Reportér.
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KNIHOVNA
CHIRURG, román /Petra Dvořáková/
Před sebou neutečeš!
„Nedokážu být ani rovnej, ani křivej. Můj život se
rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný pevný lano,
který mě bude jistit,“ přemítá MUDr. Hynek Grábl,
chirurg v příhraniční nemocnici, který už ani nedoufá, že by se jeho život ještě někdy mohl vyvíjet příznivěji.
Pomůže mu milovaná profese, milenka nebo
nová šance vrátit se k zajímavé operativě a kariérně růst?
NEVÍTANÝ HOST, thriller /Shari Lapena/
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí
na zimní víkend několik hostů: Gwen a její kamarádka Riley, páry Ian a Lauren, Matthew a Dana,
Beverly a Henry, proslulý obhájce David a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co dorazí,
udeří sněhová bouře, která odstřihne hotel
od elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším světem. A hned první noc dojde k tragické nehodě:
Dana spadne ze schodů a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád? Atmosféra houstne, baterie mobilů se pomalu vybíjejí a nedůvěra mezi hosty přechází v paranoiu – další
smrt na sebe totiž nenechá dlouho čekat, a tentokrát už je to nepochybně vražda…
Inspirace klasickými detektivkami, plíživé sílící napětí a hororové vyústění – Shari Lapena ani tentokrát neušetří čtenáře šokujícího odhalení,
stejně nečekaného, jaký přinesly závěrečné zvraty v jejích předchozích
psychothrillerech Manželé odvedle a Někdo cizí v domě
MILENIUM 6: DÍVKA, KTERÁ MUSÍ ZEMŘÍT,
thriller /David Lagercrantz/
Závěrečný díl série Milénium.
V jednom ze stockholmských parků se najde
tělo žebráka s amputovanými prsty na rukou i na
nohou. Vypadá to na nešťastnou smrt bezdomovce, avšak patoložka Fredrika Nymanová se nemůže zbavit pocitu, že s mrtvým je něco v nepořádku, a proto se spojí s Mikaelem Blomkvistem.
Případ probudí Mikaelovu pozornost, protožže žžebráka
b ák slyšeli
l š li několikrát
ěk
cosi breptat o švédském ministru obrany
Johannesu Forsellovi. Byly to jen řeči paranoidního šílence, nebo měl
opravdu něco společného s vládou?
Mikael požádá o pomoc Lisbeth Salanderovou. Ta však po pohřbu Holgera Palmgrena odjela ze Švédska a neozývá se. Nikdo netuší, že pobývá
v Moskvě, aby se jednou provždy vypořádala se svou sestrou Kamilou.
Rozhodla se: už nehodlá být lovenou kořistí. Sama se teď stane šelmou.
OŠKLIVÁ VÉVODKYNĚ MARKÉTA PYSKATÁ,
historický román
/Lion Feuchtwanger/
Do země se hrnuly peníze. Průmysl nabíral
dech. Města vzkvétala a mohutněla. Kdy došlo k tomuto příznivému obratu? Od té doby,
co se markrabě sblížil s krásnou Anežkou z Flavonu. Bylo očividné, že ona je ta vyvolená…
Zato ta druhá, Pyskatá, byla poznamenaná…

Historická freska o osudu zemí tyrolských, korutanských, bavorských
a braniborských a panovnících, kteří měli načas ve svých rukou římskou
říši - především o Janu Lucemburském, Ludvíku Vitelbašském a Albrechtu Habsburkém - je postavena na protikladu dvou žen. A právě ta mocná
Markéta Pyskatá prošla i našimi dějinami. Ve dvanácti letech ji provdali
za Jana Jindřicha Lucemburského (bratra Karla IV.), před kterým posléze
uzamkla srdce i hrad; zkrátka ho vyhnala a přimkla se k Ludvíku Braniborskému. Dala mu tři děti, žádné ji však nepřežilo, a panovníka nechala
úkladně otrávit - stejně jako celou řadu těch, kdo jí překáželi politicky
nebo ji už omrzeli. Rozkvět zemí v časech, kdy měla hlavní slovo Pyskatá
a její poradci, neměl dlouhého trvání. Intrikami, především proti Anežce
a jejím stoupencům, Markéta postupně ztratila všechno a zchudlá musela odejít do rodného Bavorska…
DOPIS, román /Kathryn Hughes/
Tina Craigová pracuje do úmoru, a ještě
k tomu o sobotách prodává v dobročinném obchodě, aby ve svém nešťastném domově trávila
co nejméně času. Když prohledává kapsy starého obleku, který někdo charitě věnoval, objeví
dopis se zalepenou ofrankovanou obálkou bez
razítka. Dopis otevře a přečte si ho – a to změní
směr jejího života navždy.
Billy Stirling ví, že se nezachoval právě hezky,
ale doufá, že může ještě všechno napravit. 4. září 1939 se posadí a napíše dopis, o němž doufá, že změní budoucnost.
A to se také stane – ale více způsoby, než by si kdokoliv dokázal představit…
Je načase otevřít Dopis.

NAUČNÁ LITERATURA
POUTNÍK ČASEM CHAOSU
/Václav Cílek, Jan Dražan/
Stojíme na prahu velké proměny. Neklid zažíváme všude kolem sebe. Co nám ta proměna
přinese a kdy přijde, se můžeme jen domnívat.
Je dobré si ale uvědomit, že podobné předěly
zažívali lidé tisíce let před námi. Ne vždycky musí
znamenat katastrofu. Toto přesvědčení Václava
Cílka vystupuje z této knížky jako poselství.
Tahle knížka je jedním velkým putováním. Putováním časem, dějinami, světem… Známý geolog a esejista nás provede krajinami svého srdce, krajinami z kamene i myšlenek. Navštívíme jeskyně i dávné
civilizace, skalní města i indiány, krásy Čech i Jeruzalém… Podíváme se,
kam se ubírá moderní společnost i jaký vliv na ni mají nové technologie.
Zamyslíme se, kam se za poslední léta posunula společnost česká.
Ale také kde a v čem dnes můžeme hledat krásno a klid. A jak to všechno
může souviset. Souvislosti jsou často nečekané a netušené.
V otevřeném rozhovoru s novinářem Janem Dražanem vypráví Václav
Cílek poutavě, moudře, s nadhledem i humorem o věcech, kterými se
léta zabývá. Stejně tak o svém životě. Vzpomíná, jak chodil do černošské
školy nebo jak v dolech málem odpálil spolužáka. Ohlíží se za jednou
dlouhou kapitolou svého života, protože – jak sám říká – chce se dívat
hlavně dopředu.

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

Před 80 lety začala výstavba štětové cesty z Mečůvky na Martinák
Po celé předminulé století původní přístupová cesta z Mečůvky
na Martinák nebyla lesní cestou, ale jako obecní cesta procházela
úbočím mezi polnostmi a loukami usedlostí pod Spálenkou a Lopůnkou až na návrší Na Lopůnce, kde navazovala na cestu směřující na Martinák z Humence. Vznik mnohem mladší a přímo už lesní
trasy z Mečůvky na Lopůnku si přirozeně vynutily potřeby lesního
hospodaření rožnovského velkostatku. Šlo o komunikaci všelijakou
a dlouho trvající vydatné deště ji obyčejně natolik poškozovaly,
že bývala místy nesjízdná až neschůdná. Odbor Klubu českých turistů z Moravské Ostravy – Přívozu, který od r. 1932 vlastnil chatu
na Martináku, hodlal vybudovat z údolí Mečůvky až k chatě pevnou
přístupovou cestu.

Průběh prací, stavební náklady a finanční podpora.
Představení činovníci přívozského turistického odboru v květnu
1939 požádali vlastní ústřední výbor KČT v Praze, aby zařadil zamýšlenou výstavbu do plánu úprav turistických cest, subvencovaných
Ministerstvem veřejných prací. Nechali si bez projektu vypracovat rozpočet, který dosáhl obnosu 50 tisíc protektorátních korun.
Mimoto měli v úmyslu plynule upravit turistickou cestu z Martináku
až do údolí Čeladenky a rovněž cestu pro pěší využití z Martináku
na Pustevny. Rozpočet na zpevnění obou tras si vyžádal dalších 30 tisíc K. Turisté úspěšně dosáhli toho, že jim náklady měly být uhraženy
subvencí ministerstva ve výši 90% a zbytek nekrytý příspěvkem jim
zůstával k úhradě z vlastních prostředků. Před zahájením stavebních
prací ovšem obec Horní Bečva vydala podnět, k němuž se přiklonil
i okresní úřad ve Valašském Meziříčí, aby nová turistická cesta vycházející od obecní vozové cesty v údolí Mečůvky až na Martinák byla
trasována tak, aby už tvořila základ pro budoucí silniční spojení z Čeladné na Horní Bečvu. Aby mohla být sjízdná motorovými vozidly,
pro zmírnění jejího spádu se měly prodloužit stávající serpentiny.
Vykopávkou a návozem měla být stará cesta se stoupáním až 20%
částečně překládána tak, aby její stoupání nebylo větší než 12%. Turistický odbor zakoupil 20 krompáčů, 20 lopat a 10 okutých koleček.
Stavební práce zahájil přesně v polovině října 1939. Hned od začátku
nabývaly důležitého sociálního rozměru, který v kontaktu se zemským úřadem a ministerstvem veřejných prací turisté neopomněli
zdůrazňovat: až 34 sociálně znevýhodněných místních dělníků především z Mečůvky a blízkého okolí získalo pracovní příležitost a nemuseli dojíždět někde daleko za prací. Zaměstnaní nádeníci upravovali vozovku a odvodňovací příkop, sbírali štětový kámen a byli
placeni ve výši 3.50 K na hodinu. Nájemce chaty na Martináku Rudolf
Kubáň si za dovoz kamene vlastním párem koní během dvaatřiceti
pracovních dnů v říjnu 1939 vyúčtoval 3 955 K. V dalším roce nejen
on, ale i další z dělníků si účtovali zvlášť za dovoz štěrku a štětového
kamene: Jurečka Vlastimil, Maceček Cyril, Macura Jan, Tovaryš Jaroslav, Tovaryš Julius, Vašenka Silvestr a Vičan Jan. František Třeštík
vystavil účet za zapůjčení vozu, kovář Štěpán Kretek za opravu krompáčů, obchodník Vladimír Bernkop za lopaty. Kvůli výdělkům práce
neustaly ani v zimě a trvaly až do vánoc 1939, kdy ještě několik dělníků i ve sněhu na ručních saních sváželo štětový kámen. Do konce
roku byly dokončeny všechny zemní práce, z větší poloviny byla už
splněna dodávka potřebného štětového kamene a začalo i samotné štětování cesty. Stavebním dozorem přímo na místě byl pověřen
okresní cestmistr Stanislav Solanský. Protože délka upravované trasy se prodloužila, také stoupaly ceny za stavební materiál a došlo
i k všeobecnému zvýšení mezd, celkový rozpočet nákladů se na jaře
r. 1940 vyšplhal až na 95 tisíc K. S pracemi na výstavbě cesty se však
na jaře nezačalo hned, ale až od druhé poloviny dubna. Ovšem z původních 34 dělníků tu dál pracovalo už jen šestnáct a to za rozdílnou

výši mzdy, která činila na hodinu 3.20 K, 3.80 K, 4.10 K a u Michala
Skalíka až 5 K. Pokračoval svoz štětového kamene a začal se dovážet
drobný štěrk. Výrazně pokročilo štětování a zásyp cesty. Ministerským výnosem v květnu 1940 byla úměrně ke vzrůstajícím nákladům
zvýšena horní mez už v r. 1939 poskytnutého příspěvku ze 45 tisíc
na 85.500 K. Ovšem situace stavby se znovu komplikovala. V červnu
1940 Horní Bečvu postihly dva bouřkové přívalové deště a způsobily pohromu nejen na polích, ale hlavně na obecních cestách, které
byly v mnoha úsecích značně poškozeny a stejně tak i nedokončená
cesta z Mečůvky na Martinák. Mimoto turistický odbor navíc ještě
v červenci 1940 obdržel příkaz technického referenta okresního
úřadu, aby budovaná cesta v délce 86 metrů od připojení k obecní
cestě v Mečůvce až po odbočku na lesní cestu ke svážení kulatiny
z přilehlých lesů velkostatku byla rozšířena a vozovka tohoto úseku
zesílena. Celkový rozpočet nákladu tak z původních 95 tisíc vzrostl
na 114.500 K. Až v prosinci 1940 ministerstvo veřejných prací reagovalo novým výnosem na znovu zvýšené náklady a zvedlo horní mez
poskytovaného příspěvku z 85.500 K na 103 tisíce korun.
Veškeré práce byly dokončeny 13. září 1940 s překročením posledního rozpočtu nákladů z července 1940 o 23.989 K. Až do května 1942 pak turistický odbor vyřizoval svolení ze strany ministerstva
dopravy a techniky, aby nevyužitý protektorátní příspěvek 11.700 K,
který byl původně určen na stavbu cesty z Martináku do Podolánek,
byl převeden na částečné krytí překročených nákladů při dostavbě
cesty Mečůvka – Martinák. Úpravu cesty z Martináku do údolí Čeladenky provedl odbor pouze v délce 120 metrů, protože další práce
nemohly pokračovat jednak pro nedostatek vlastních financí a pak
v tomto úseku arcibiskupská lesní správa zahájila rozsáhlé kácení
lesa, takže svážením dřeva by byla upravovaná cesta zcela zničena.

Technická kolaudace cesty.
Zemský úřad v Brně svěřil vykonání kolaudace 18. září 1941 technickému radovi Ing. Robertu Horkovi a mezi jejími účastníky zastupoval obec Horní Bečvu tehdejší starosta Ignác Zecha. Turistická cesta
Mečůvka – Martinák byla upravena v délce 1.580 m s maximálním
stoupáním 14% v počátečním úseku a většinou se spádem 8%. Koruna cestního tělesa dosahovala šířky 3.50 m a vozovka 2.50 m s rozšířením v obloucích. Síla štětu byla 20 cm a síla štěrkové vrstvy 10 cm
po komprimování. Plocha vozovky měřila 4.480 m2. Na štět bylo
spotřebováno 1.120 m3 kamene a 538 m3 štěrku. Písek byl většinou
získán ve výkopu a spotřebováno bylo celkem 180 m3. Byly zřízeny
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dva rourové propustky a dřevěné zábradlí v délce 60 m. Dodatečné
práce nebylo třeba provádět žádné, jen bylo doporučeno vozovku
uválcovat lehkým válcem, což tehdy nebylo zatím možné provést,
protože obec stále ještě nedokončila opravy povodněmi zničené
cesty v Mečůvce.

UDÁLO SE

Závěrem.
Pozemek veřejné turistické cesty Mečůvka – Martinák zůstal nadále
vlastnictvím rožnovského velkostatku, dnes Lesy České republiky, s. p., a obec Horní Bečva ji tenkrát po dokončení převzala do své
správy a udržování. V současnosti ji už nahrazuje jiná přístupová komunikace vybudovaná v letech 1976–1978 jako cesta pro potřeby
lesnického provozu. Jen díky tomu se historická turistická cesta dochovala, a ačkoliv je už v mnoha úsecích značně rozpadlá a narušená
vodní erozí a těžkou technikou (více zachovalých částí má mezi Mečůvkou a Lopůnkou), nadále dokládá kdysi běžně užívanou prastarou a osvědčenou technologii štětování při výstavbě horských cest.
Na území Horní Bečvy představuje v takovém rozsahu už poslední
historicko-technickou památku svého druhu.
Karel J. Malina

První zvonění
žáků 1. třídy základní škol
My už nejsme malé děti, těšíme se do školy,
dostaneme slabikáře, budeme dělat úkoly…
V pondělí dne 2. září 2019 se dostavili žáci 1. třídy
Základní školy T. G. Masaryka v Horní Bečvě v doprovodu svých rodičů do obřadní síně Obecního úřadu
Horní Bečva na slavnostní „První zvonění žáků 1. třídy
základní školy“, kteří tímto dnem zahájili povinnou
školní docházku.
Celkem je v první třídě 20 dětí, z toho 14 chlapců
a 6 děvčat. Třídní učitelkou je Mgr. Zuzana Valová. Starosta obce pan Rudolf Bernát předal dětem pamětní
list. Dále děti obdržely upomínkové dárky a zvoneček
se jménem jako symbol prvního zvonění, kterým si
na závěr všichni společně zazvonili.
Přejeme žákům, aby se jim ve škole moc líbilo a paní
učitelce hodně trpělivosti s dětmi.

Prameny: Okresní archiv Vsetín, fond OÚ Val. Meziříčí, i. č. 1912,
karton 1250, č. j. 8437.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Pod pokličkou mateřské školy
A je to tu zas. Mateřská škola po prázdninách opět otevřela dětem své dveře. Přivítala jak známé usměvavé tváře, tak děti,
které přišly nově.
Třída Medvídků i Zajíčků je naplněna počtem 26 dětí. Většina již „školkové“ prostředí dobře zná, a tak je pro ně pomoc novým
kamarádům snadná. Nejvíce nových dětí
se objevilo, jako již každým rokem, ve třídě
Myšek, která je určena dětem nejmladším.
Zde je zapsáno 21 dětí. Celkem mateřskou
školu navštěvuje tedy 73 dětí, to znamená,
že 2 místa jsou stále volná.
Jsme velice vděční, že se nám po 6 letech podařilo nastoupit i v tomto školním
roce se stejným složením pedagogického
týmu jako vloni. Na děti ze třídy Medvídků
se tedy každý den těší paní učitelka Radka Bolcková a Kateřina Hnědkovská, DiS.
Ve třídě Zajíčků je to paní učitelka Lic. Denisa Hrušková a Bc. Lucie Slížková. Ve třídě
Myšek děti provází paní učitelky Jarmila
Šudáková a Lucie Pánková.
Během letních prázdnin jsme do nového kabátku oblékli třídu Zajíčků, ve které
můžeme zaznamenat hned několik změn,
které jsou opravdu vydařené. Jedná se
o vyrovnání staré podlahy, pokládku nového lina, výměnu starých krytů radiátorů
a instalaci vestavěných úložných prostor.
Změna je to vskutku citelná a máme z ní
velkou radost.
Jako každý rok jsme první školní den šli
podpořit naše bývalé spolužáky pásmem
básní a písní u příležitosti Prvního zvonění
na OÚ. Všechny děti se pak nadšeně vrhly
do sdělování zážitků z prázdnin a do her
s kamarády. Učitelky pro děti denně připravují bohatou škálu her a aktivit, kterou
podporují nejen kamarádské vztahy mezi
dětmi, ale také jejich samostatnost a celkový rozvoj. Během celého školního roku
pracují dle školního vzdělávacího programu, který nese název: Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi.

Již v druhém zářijovém týdnu odstartoval v mateřské škole kurz in-line bruslení,
který se nám daří každoročně zajišťovat
ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. Zkušené instruktorky si vzaly letos do parády

Místo procházky jsme v pátek 20. 9. zaměstnali nožky na trochu delší trasu a vydali se poznávat místní kopečky a lesy provoněné hříbky a jehličím s cílem dorazit
na Martiňák. Přidali se k nám i rodiče a prarodiče několika dětí. Cíl jsme samozřejmě
pokořili a odměnou nám všem byly usměvavé tváře, které si tuto túru ve společnosti
všech svých kamarádů užily.

celkem 23 nejstarších dětí, kterým se intenzivně věnují 6 lekcí. Naučit se bruslit
by se mohlo zdát kdekomu jako hračka,
ale zkoušeli jste to, když vám bylo 5 nebo
6 let? Všechny děti si po kurzu in-line bruslení jistě zaslouží velkou pochvalu, zvládly
překonat mnoho počátečních pádů a byly
odhodlány zkoušet jízdu na těchto nevyzpytatelných botách s kolečky znovu
a znovu. Kurz je pro děti velkou zábavou
a vždy se na něj těší.
Dne 16. 9. jsme s početnou skupinou
předškolních dětí vyrazili linkovým autobusem do Rožnova pod Radhoštěm.
V místním kině děti navštívily program plný
písniček a smíchu, který nesl název: Škola
hrou na druhou. Nejen tento program byl
pro ně zážitkem, plnými doušky si děti užily také společné cestování s kamarády, svačinku v altánu či krátký běh parkem.

A toto je jen začátek. Těšíme se na společnou jízdu školním rokem 2019/2020
a přejeme Vám krásný podzim.
Za kolektiv MŠ napsala Bc. Lucie Slížková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Den Zlínského kraje
V sobotu 21. září uspořádal Klub důchodců Horní Bečva jednodenní autobusový
zájezd na Den Zlínského kraje. Přidali se i členové Klubu důchodců Dolní Bečva pod vedením předsedkyně Lidky Linhartové. Po cestě do Zlína byli všichni účastníci zájezdu
seznámeni s programem tohoto dne a obdrželi od předsedkyně KD Horní Bečva Jany
Pospíšilové letáčky. Dopolední program vyplnily mažoretkové skupiny různého věku
– bylo se opravdu na co dívat. Zaujalo nás i vystoupení skupiny „Zvonky dobré zprávy“
z Kateřinic a Ratiboře. V 10 hod. bylo na pódiu přivítání hostů hejtmanem Zlínského
kraje Jiřím Čunkem a slavnostní zahájení. A potom si již každý účastník vybral program dle svého gusta. Vystoupily zde Základní umělecké školy Zlínského kraje, byla
předána ocenění Regionální potravina ZK, Perla ZK, Mistři řemesla ZK 2019 – nositelé
tradice lidových řemesel oceněni ministrem kultury ČR, vystoupily zde i různé hudební
skupiny. Na parkovišti CREAM bylo hodně stánků, kde se daly koupit regionální potraviny. Prezentovala se tu i různá učiliště a střední školy ZK. Byla zde i farmářská stezka,
festival řemesel a různé aktivity pro děti. Na Vavrečkově ulici byly ukázky integrovaného záchranného systému – hasiči, policie, záchranná služba, kampaň „JEDU NA DŘEŇ“
– odběr krve do registru dárců kostní dřeně. Navštívili jsme i Baťův mrakodrap, kde byly
projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou v pravidelných intervalech. Je zde i kavárna
na terase, odkud byly překrásné výhledy na celý Zlín. Někteří navštívili v parku
u Zámečku akci „Středověk“. Program byl velmi pestrý, každý si mohl vybrat podle svého zájmu. Vyšlo nám i počasí, krásně svítilo sluníčko, obloha byla „vymetená“. S pocitem
krásně stráveného dne, plni zajímavých zážitků, jsme se vraceli domů.
Text: Marie Němcová, fotografie: Dana Křenková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Zprávy z Klubu důchodců
I pro důchodce skončily krásné prázdninové dny, a tak za slunného
ještě letního dne 5. září jsme se vydali na kratší turistickou vycházku.
Po ujití několika málo kilometrů jsme naše netrénované nohy nechali
odpočinout v nové krásné restauraci „U Vaňasů“ na Rališce. Zde nás přivítal milý personál spolu s majiteli a připravili pro nás i výborné pohoštění.
Za to jim patří velké poděkování.
Občerstveni a dobře naladěni se vydáváme na zpáteční cestu. Úplným
závěrem naší vycházky je nově vybudované pétanquové hřiště u Valašky
na Lučině. Všem se nám moc líbilo a děkujeme našemu Obecnímu úřadu
a zejména místostarostovi S. Divínovi za stavební provedení a dohled
při vybudování tohoto hřiště.
Text: Marta Svobodová, fotografie: Dana Křenková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

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

nákupní zájezd
do POLSKÉHO TĚŠÍNA
Termín zájezdu:
středa 23. října 2019
PROGRAM ZÁJEZDU
A PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Horní Bečva: 5,45 hod. – přistavení autobusu

Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU

POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky
(minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

na autobus.zastávce Hotel Valaška,
další nástupní místa na AZ po trase do Rožnova p/R.

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené, zabalené v krabici

Polský Těšín: 7,00 – burza ve skleníku

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

8,30 – burza u vody

Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

10,00 – velká burza v centru města

Hračky - nepoškozené a kompletní, také plyšové

s širokým sortimentem spotřebního zboží,
potravin, rostlin atd.

Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční

13,00 – odjezd domů,
14,00 – příjezd na Horní Bečvu

Knihy, časopisy

Cena:
člen Klubu důchodců Horní Bečva: 50,- Kč,
nečlen KD HB: 100,- Kč

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Registrace účastníků a výběr jízdného
bude v prodejně Tabáku Horní Bečva
(mobil: 777 045 484) od pondělí 30. 9. 2019.
Nástupní místa po trase zájezdu nahlásí účastník
při registraci a zaplacení zájezdu.
Vedoucí zájezdu:
Jana Pospíšilová, mobil: 605 214 717

Neváhejte a přihlaste se.
Těšíme se na vás!
Srdečně zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva.

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek / znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 12., 13., 14. a 15. listopadu 2019
čas: 8.30 – 11.00 hodin, 14.00 – 16.00 hodin
místo: Knihovna Horní Bečva
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
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VETERINÁRNÍ SLUŽBY
MVDr. Lyubov Shvets

608 631 398

Dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je každý majitel psa povinen nechat jej
označit čipem. Bez označení čipem nebude platné povinné očkování proti vzteklině.

Proto bude v naší obci Horní Bečva uskutečněno

HROMADNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 500, Kč!
Termíny:

Sobota 12. 10. a 09. 11. 2019,
10:00 - 12:00 hodin u hasičského domu.
OČKOVACÍ PRŮKAZ S SEBOU!!!
MVDr. Lyubov Shvets
Horní Bečva 971, tel.: +420 608 631 398, email: lubava@email.cz

MOŠTOVÁNÍ DLE DOMLUVY
tel.: 604 634 482
e-mail: zahradkarihornibecva@gmail.com

(převážně sobota)

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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INZERCE

Rekreační středisko

Pekárny Rališka
na Horní Bečvě

příjme pokojskou
na pracovní smlouvu
nebo brigádu.

Informace na tel:

602 249 569

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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INZERCE

HLEDÁME KE KOUPI POZEMEK
NA HORNÍ BEČVĚ
PRO STAVBU
REKREAČNÍ CHALUPY
Podmínkou
je poloha poblíž sjezdovky
nebo přehrady, inženýrské sítě
(minimálně voda a elektřina)
na hranici pozemku
a přístupnost po veřejné komunikaci.
Velikost přibližně do 1 000 m2,
s výhledem do přírody.

Telefonní kontakt:

739 567 937

PRODÁM LESNÍ MED
PŘÍMO OD VČELAŘE
Kontakt: pan Kozák,
Horní Bečva 696 (za Valaškou)

tel.: 605 412 131
nebo 603 95 93 26

STUDIO POHODA
oznamuje novou otevírací dobu
v kosmetickém salónu.
KOSMETIKA:
Po.+ Út.: Dle objednávky
St.+ ČT.: 9,00 – 17,00
Pá.:
Dle objednávky
So.+ Ne.: Zavřeno
KADEŘNICTVÍ:
Provoz ukončen: 30. 9. 2019!
PEDIKÚRA: Uzavřena!
Děkujeme za pochopení.
Provozovna:
Prostřední Bečva 402,
tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila
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INZERCE
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PĚSTITELSKÉ OKÉNKO
ZE ZAHRADNÍHO CENTRA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

POZVÁNKY

Zahradnické rady na měsíc říjen
Konečně nadešla polovina října a v nabídce se objevují
prostokořenné ovocné stromky.
Vysazujeme od poloviny října a skončit můžeme až se zamrzlou
půdou. Jedině broskvoně, ořešáky a meruňky jsou choulostivější
a potřebují před mrazy zakořenit, proto neotálíme až do zámrazu.
Při výběru sazenic sledujte především zdraví kořenů, přičemž
každý stromek by měl mít rovný kmen s jednou hlavní větví
a alespoň třemi větvemi postranními. Kořeny před výsadbou
zkrátíme a namočíme na několik hodin do vody. Jestliže máme
méně kvalitní půdu, vykopeme jámu kolem jednoho metru širokou,
hlubokou 60 až 70 cm. Spodek jámy můžeme porýt a pohnojit
organickým hnojivem. Ke kořenům vysazovaného stromku si
připravíme sypkou jemnou ornici bez hnojiv, zlepšíme ji přidáním
kompostu nebo zahradnického substrátu. Dáme pozor na to, aby
stromek nebyl nasazen roubovaným místem pod úroveň půdy.
Po stranách dáme zeminu s průmyslovým hnojivem, nezapomeneme
na zastřihnutí, kůl, ochranu proti okusu a zálivku.
Výsadbu prostokořenných růží lze od podzimu do jara provést
kdykoli, kdy není půda zamrzlá. Výhodou podzimní výsadby je půda
vyhřátá létem a dostatek vláhy, růže tak do jara dobře zakoření.
Na konci měsíce je čas na vysazení česneku. Na stejné místo ho
vysazujte nejdříve po pěti letech. Před výsadbou česnek rozdělte
na stroužky a sadbu namořte proti houbovým chorobám a háďátku
zhoubnému.
Trávník v průběhu října sekejte již velmi zřídka a porost ponechte
vyšší. Velmi nízký porost by mráz snadno poškodil. Pro správné
zimování je třeba změnit hnojivo za podzimní.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

Zahradní centrum slaví 25 let
Zahradním centru naproti Deze momentálně finišují s přípravami oslav. Jako dík svým zákazníkům
připravili víkendovou slavnost v prostorách prodejny. Co si máme představit pod nabídkou
našlapaného programu pro děti i dospělé jsme se zeptali Filipa Klímy, majitele společnosti.
Zahradní centrum má 25 let a vy jste si připravili
pro své zákazníky víkendovou oslavu,
na které budete dárky rozdávat vy, je to tak?
Ano, ve dnech 4. – 6. října 2019 slavíme
čtvrtstole a jako dík jsme pro naše zákazníky
nachystali bohatý program a řadu příjemných
překvapení.
Můžete být konkrétní?
Samozřejmě! V pátek mezi 18. a 22. hodinou
u nás vystoupí např. kapela LÁŽO PLÁŽO
a sváteční atmosféru dne podpoří Boca Fuego
se svou ohňovou show.
Pátečním programem jste nasadili
vysokou příčku!
Čím zákazníky překvapíte v sobotu a neděli?
Během celého víkendu čeká naše zákazníky
celá řada překvapení, které bych nechtěl
dopředu prozrazovat, ALE na sobotu a neděli

plánujeme také velmi zajímavý program.
Během obou dnů se mohou návštěvníci např.
inspirovat ﬂoris ckou show Mirky Fojtů.
A mysleli jsme také na dě – mimo
krea vního tvoření, malování na obličej,
soutěží a her se již nyní mohou těšit na
balónkového klauna. A samozřejmě jsme
nezapomněli ani na bohaté občerstvení.
Mimo programu bude možné
v Zahradním centru i nakupovat, že?
Co všechno si mohou u vás zákazníci pořídit?
Celoročně máme v nabídce široký sor ment
pokojových i venkovních rostlin a zahradnických potřeb, zákazníci mohou vybírat
z mnoha dekorací, součás prodejny je
bohatě zásobený food koutek s jedlými dárky,
víny, čaji, kávou, kořením a v neposlední řadě
nabízíme rozvoz kvě n po Valašském Meziříčí
ZDARMA.
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AKCE ŘÍJEN 2019
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
SOBOTA 5. 10. VOTOČ VOHOZ BABY
8.30 – 12.00 hodin – Sál SVČ Rožnov pod Radhoštěm
Zveme Vás na bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti 0 – 6 let.
V omezeném množství můžete sebou vzít i těhu oblečení
a oblečení pro kojící maminky. Prosím prodejce, ať se hlásí co nejdříve.
Nejpozději však do 2. 10. 2019 na email monika.vzorkova@gmail.com.
Místa k prodeji jsou omezená.
Poplatek pro prodejce: 50 Kč/osoba/místo
• stoly a židle budou k dispozici
• HERNIČKA v den bazárku NEBUDE

Program kina PANORAMA v Rožnově p/R

na měsíc říjen 2019
www.tka.cz/kino, tel.: 734 36 60 60
 PŘES PRSTY /od úterý 1. 10. do středy 2. 10. v 18:00/
ČR, 2019 • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 101 minut
 DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
/od úterý 1. 10. do středy 2. 10. ve 20:00/
film s titulky • od 12 let • vstupné 120 Kč • 92 minut
 JOKER /od čtvrtka 3. 10. do neděle 6. 10. v 17:30/
film s titulky • od 15 let • vstupné 130 Kč • 122 minut
 NÁRODNÍ TŘÍDA /od čtvrtka 3. 10. do neděle 6. 10. ve 20:00/
ČR, Německo, 2019 • od 15 let • vstupné 130 Kč • 91 minut

• věci na prodej musí být čisté,
nejlépe označeny velikostí a hlavně cenou

 AQUARELA /v pondělí 7. 10. v 18:00/
film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 110 Kč • 89 minut

• v objektu SVČ jsou toalety,
je zde možnost si uvařit vlastní čaj a kávu

 TICHÉ DOTEKY /ve středu 9. 10. v 18:00/
česká verze • od 15 let • vstupné 100 Kč • 96 minut

PONDĚLÍ 7. 10. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin – SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
PATEK 11. 10.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD ANEB PROBOUZENÍ BROUČKŮ
17.00 hodin – Zavadilka, Prostřední Bečva
Hry, soutěže, lampionky, světýlka s sebou.
PÁTEK 11. 10.
UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“
Děti do pátku 11. 10. mohou zasílat své výkresy do SVČ.
STŘEDA 16. 10.
VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“
17.15 hodin - Sál SVČ
V sále proběhne ocenění vybraných prací a předání cen.
PONDĚLÍ 21. 10. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
PÁTEK 24. 10. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Ježek Bodlinka
– hraje Divadlo Maringotka
17.00 hodin – sál SVČ
Podzimní zavírání lesa.
Kde spí v zimě lesní zvířátka, to nám poví naše pohádka.
STŘEDA 30. 10. PODZIMNÍ TVOŘENÍ
7.30 – 15.30 – Keramická dílna
Výtvarná kreativní dílna v SVČ určena pro děti od 6 do 14 let.
Tvoření z přírodních materiálů s podzimní tématikou.
Oběd a pitný režim zajištěn.
Nutné přihlásit předem na j.krenkova@svcroznov.cz

 OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
/od čtvrtka 10. 10. do neděle 13. 10. v 18:00/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 87 minut
 PRAŽSKÉ ORGIE /od čtvrtka 10. 10. do neděle 13. 10. ve 20:00/
film s titulky • od 12 let • vstupné 130 Kč • 112 minut
 KINO PRO DĚTI – KROPÁČEK MÁ ANGÍNU /v neděli 13. 10. v 16:00/
přístupné bez omezení • vstupné 20 Kč • délka 73 minut
 STEHLÍK /od pondělí 14. 10. do středy 16. 10. v 17:30/
film s titulky • od 15 let • vstupné 130 Kč • 149 minut
 BLÍŽENEC /od pondělí 14. 10. do středy 16. 10. ve 20:00/
film s titulky • od 12 let • vstupné 130 Kč • 117 minut
 FILMOVÝ KLUB – PARAZIT /ve čtvrtek 17. 10. v 18:00/
Film s titulky • od 15 let • vstupné 100 Kč, členové FK 90 Kč • 132 minut
 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
/od pátku 18. 10. do neděle 20. 10. v 17:30/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 120 minut
 TENKRÁT V HOLLYWOODU
/od pátku 18. 10. do neděle 20. 10. ve 20:00/
film s titulky • od 15 let • vstupné 100 Kč • 159 minut
 DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
/od pondělí 21. 10. do středy 23. 10. v 18:00/
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 95 minut
 STAŘÍCI /od pondělí 21. 10. do středy 23. 10. ve 20:00/
ČR • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 85 minut
 SNĚŽNÝ KLUK /od čtvrtka 24. 10. do neděle 27. 10. v 18:00/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 97 minut
 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA /od čtvrtka 24. 10. do neděle 27. 10.
ve 20:00 a od pondělí 28. 10. do středy 30. 10. v 18:00/
ČR • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 110 minut

IN-LINE BRUSLENÍ PRO MŠ
Termíny dle počasí, a dle MŠ.
9.00 - 10.30 hodin - MŠ Horní Bečva

 ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
/od pondělí 28. 10. do středy 30. 10. ve 20:00/
film s titulky • od 15 let • vstupné 120 Kč • 97 minut

www.svcroznov.cz

 ADDAMSOVA RODINA
/ve čtvrtek 31. 10., v sobotu 2. 11. a v neděli 3. 11. v 18:00/
Český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 87 minut

Bezručova 293, Rožnov p.R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636, svc@svcroznov.cz
Kontakt: Bc. Jitka Proroková,
tel.: +420 731 635 597; email: j.prorokova@svcroznov.cz

 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
/ve čtvrtek 31. 10., v sobotu 2. 11. a v neděli 3. 11. ve 20:00/
Film s titulky • od 12 let • vstupné 130 Kč • 123 minut

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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POZVÁNKY

CVIČENÍ

PRO RADOST A ZDRAVÍ
každou středu 18,30 – 20,00 hod.
malá tělocvična ZŠ Horní Bečva
JAK: Relaxační cviky pro tělo, mysl a psychiku – pro začátečníky i pokročilé…
Spinální a protahovací cviky, vesmírné kolo, nácvik tíhy a další cviky pro radost i zdraví…
S KÝM: Ve skupině dospělých, kteří mají chuť rozšířit své dovednosti
a prožít příjemné chvíle při cvičení, uvolnění napětí a protahování těla.
Setkáním provází Miloš Šťastný
Jedna lekce: 80,- Kč/90 min.
CO SI VZÍT SEBOU? Podložku a volnější oblečení pro pohodlné cvičení.
Další informace: Mobil – 603 819 520, e-mail: milos.ova@seznam.cz
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Pondělí 28. října 2019
v 19 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Divadelní společnost HÁTA uvede komedii

DO LOŽNICE
VSTUPUJTE „JEDNOTLIVĚ”
Bláznivá komedie známých anglických
dramatiků o tom, že i prostorná
exkluzivní ložnice s velikou kruhovou
postelí může být náhle těsná…
Předprodej probíhá v Knihovně Horní Bečva
od 12. 8. 2019. Cena vstupného 480,- Kč.
Rezervace je možná i telefonicky na tel. 571 645 249.
Rezervace platí 3 dny!!!

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

O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ
sobota 23. listopadu 2019 od 10:00
V prostorách TJ Sokolovny Horní Bečva. Vstupné dobrovolné.
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Kalendář akcí obce Horní Bečva
/ŘÍJEN 2019 - LEDEN 2020/
8. 10. /

ÚTERÝ / 20:00 - 22:00 / SOKOLOVNA / 7 LEKCÍ

19. 10. /

23. 11. /

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ

O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ

Taneční kurz pro manželské a přátelské páry.
Výuka základů standardních a latinskoamerických tanců.

Místní knihovna Horní Bečva
a divadélko ROLO vás srdečně zvou na loutkové představení. Vhodné pro děti od tří
do osmi let. Vstupné dobrovolné.

SOBOTA / 9:00 - 17:00 / SOKOLOVNA

PODZIMNÍ SWAP

30. 11. /

SOBOTA / 17:00 / KULTURNÍ DŮM

PĚTKRÁT DO ČERNÉHO

Bečvanské maměnky srdečně zvou na PODZIMNÍ SWAP. Celý den bude probíhat výměna
oblečení, knih a drobností do domácnosti.

23. 10. /

Divadlo DEVÍTKA uvede komediální
představení od Alda Nicolaje o pěti částech,
které spojuje společné téma láska a smrt.
Předprodej od 11. 11. v Knihovně Horní Bečva.
Cena vstupného 80,- Kč.

STŘEDA
NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKÉHO TĚŠÍNA
Klub důchodců Horní Bečva vás zve
na jednodenní zájezd do Polského Těšína.

12. 12. /

ČTVRTEK / OSTRAVA

ZÁJEZD NA VÝSTAVU BETLÉMŮ

28. 10. /

Klub důchodců Horní Bečva pořádá
jednodenní zájezd do Ostravy
na 20. ročník výstavy betlémů
(5. 12. 2019 - 5. 1. 2020),
který probíhá v rámci programu
Vánoce na Slezskoostravském hradě.

PONDĚLÍ / 19:00 / KULTURNÍ DŮM

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

3. 11. /

7. 12. /

SOBOTA / OD 14:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

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

NEDĚLE / 17:30 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU
Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obrazem
a zvukem přenesou do různých koutů světa.

7. 1. 2020/

ÚTERÝ / 19:30-20:30 / SOKOLOVNA

KURZY SALSY PRO JEDNOTLIVCE

12. -15. 11. /

MÍSTNÍ KNIHOVNA

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Klub důchodců Horní Bečva a Diakonie
Broumov pořádají sbírku použitého ošacení.

Chcete si užít spoustu legrace, radosti
z pohybu a zapomenout na každodenní
pracovní starosti?
Přijďte se naučit nejpopulárnejší latinoamerický tanec a načerpejte skvělou náladu!
SALSA JE HLAVNĚ ZÁBAVA!
Změna programu vyhrazena.
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