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Miminka zleva: Klára Fiurášková, Šárka Jatiová, Maxmilián Martinák,
Michaela Solanská, Sofie Závorková, Tomáš Vaníček, Ellie Vaníčková, Antonín Vaníček a Veronika Macurová.

Vítání občánků
Děťátko maličké, naděje v našem světě, z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě …
Neděle 20. října 2019 byl slavnostní den pro naše nejmenší miminka, kdy bylo uskutečněno vítání občánků pro děti narozené v období
březen až srpen 2019.
V obřadní síni Obecního úřadu Horní Bečva bylo přivítáno celkem
9 dětí, mezi kterými byli 3 chlapečci a 6 holčiček.
Přivítáni byli: Michaela Solanská • Maxmilián Martinák • Ellie Vaníčková
Tomáš Vaníček • Antonín Vaníček • Klára Fiurášková • Šárka Jatiová
Veronika Macurová • Sofie Závorková

Na úvod slavnostního vítání občánků vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Radky Bolckové.
Při obřadu, za účasti starosty obce pana Rudolfa Bernáta a matrikářky paní Jany Poláchové, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce,
obdrželi kytku a pro své ratolesti dárky na památku.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim i dětem
hodně zdraví a spokojenosti.
Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografie dle náhodného výběru.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Václav ONDRUCH
Marie POLÁCHOVÁ
Božena MARTINÁKOVÁ
Františka POLÁCHOVÁ
Františka OPÁLKOVÁ
Antonín MACHÁLEK
Miroslav PALACKÝ
Anastazie TOVARYŠOVÁ

Bedřiška ČERNOTOVÁ
Marie SOLANSKÁ
Emilie KŘENKOVÁ
Jaroslav MARTINÁK
Oldřich SOLANSKÝ
Marie KRETKOVÁ
František CHOVANEC
Milada FIURÁŠKOVÁ

Všem listopadovým oslavencům
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Dva manželské páry oslavily
v měsíci říjnu 2019 zlatou svatbu
a jeden manželský pár
oslavil svatbu kamennou

Dne 11. října 2019, oslavili
manželé Antonín a Jarmila SOLANŠTÍ
významné společné životní jubileum
50 let manželství - zlatou svatbu,
na kterou přijel poblahopřát jménem obce
místostarosta obce pan Svatopluk Divín
s matrikářkou paní Janou Poláchovou.

Slavnostní den 16. října 2019 byl rovněž pro manželé
Miloslava MACHÁLKA a Františku MACHÁLKOVOU,
kteří si řekli své ANO před šedesáti pěti lety
a slavili tak kamennou svatbu.
Manželé Miroslav a Františka Machálkovi,
kteří spolu prožili 65 let manželství,
jsou druhým nejstarším manželským párem v naší obci.
K tomuto vzácnému výročí přijel blahopřát jménem obce
starosta obce pan Rudolf Bernát
s matrikářkou paní Janou Poláchovou.

Jako jediný jubilejní manželský pár, který přijal pozvání
do obřadní síně a který jsme mohli v sobotu
dne 19. října 2019 přivítat v obřadní síni
Obecního úřadu Horní Bečvy, byli
manželé Antonín a Anastázie TOVARYŠOVI.
Před padesáti lety si řekli své ANO a slavili tak významné
společné životní jubileum - zlatou svatbu.
Zlatému manželskému páru blahopřál v obřadní síni
jménem obce starosta obce pan Rudolf Bernát
a matrikářka paní Jana Poláchová.

Po gratulacích a předání dárků jubilejním manželským párům
se jubilanti podepsali do pamětní knihy obce Horní Bečva.
Jubilejní výročí zlaté svatby i kamenné svatby
je významnou událostí pro celou rodinu,
neboť ji manželé oslavili ve zdraví a spokojenosti.
Výše uvedeným jubilejním manželským párům
přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost,
rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let
v kruhu svých nejbližších,
mezi přáteli a spoluobčany.

/ 4 / listopad 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Vzpomínky
Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast, květinové dary
i za projevenou soustrast na posledním rozloučení
s panem Milanem Poláchem.
Zarmoucená rodina.

Odešla, ale zůstává v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.
Dne 20. listopadu 2019
vzpomeneme pět let ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše manželka, maminka a babička
paní Ludmila KŘENKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, synové
s rodinami a sourozenci s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínky v srdcích zůstávají dál …
Dne 4. října 2019 jsme vzpomněli
první výročí úmrtí
paní Františky ONDRUCHOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Maminko, Váš hlas se ztratil,
Váš úsměv jste si s sebou vzala,
a nám jste jen vzpomínky na Vás
zanechala.

Byl jsi skromný ve svém životě, trpělivý ve svých bolestech,
velký ve své lásce a dobrotě.
Dne 20. listopadu 2019 vzpomeneme
třinácté smutné výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka
a dědečka.
pana Metoděje ČERVENÉHO
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anna, děti Jana, Roman
a Hana s rodinami.

Dne 27. října 2019 jsme vzpomněli
sedmnácté výročí úmrtí
naší babičky a prababičky
paní Miroslavy SAMEŠOVÉ
S láskou vzpomínají Marie, Peťa,
Pavel, Soňka s rodinami
a všichni, co Vás měli rádi.

Odešel jsi do nebe,
zůstaly krásné vzpomínky na Tebe.
Dne 27. listopadu 2019
uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil
pan Radim ONDRUCH

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen bolestné vzpomínky zanechal…
Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal,
osud to chtěl, jen to moc uspěchal.

S láskou a úctou vzpomínají
rodiče, bratři a babička.

Dne 2. listopadu 2019 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Karel ONDRUCH
S láskou a úctou vzpomínají maminka,
děti a sourozenci s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, smutek
a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 9. listopadu vzpomeneme
šesté výročí úmrtí
pana Aloise MACEČKA

Jen vzpomínky nám zůstaly
na léta kdysi šťastná,
jsou v našich srdcích ukrytá,
jsou hluboká a krásná…
Dne 2. listopadu 2019 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra MACHÁLKA
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Františka, dcera Jana
a synové Radek a Jarek s rodinami.

S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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.

listopad 2019 / 5 /

Foto: D. Křenková
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA LISTOPAD 2019
Pá

1. 11. 7:30 za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy,
rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

So 2. 11. 7:30

za zemřelého syna Karla Ondrucha,
manželku Růženu, bratra Jaromíra a otce

Ne 3. 11. 7:30

za živé a zemřelé farníky

Pá 15. 11. 7:30 za zemřelého Jaroslava Kociána
a stařenku Annu Vašutovou
So 16. 11. 7:30

za zemřelé Jindřicha a Františku Veselé

Ne 17. 11. 7:30

za živé a zemřelé farníky

10:00

za MUDr. Jindřicha Tymona
a také na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let

10:00 za zemřelého Emila Valu a rodiče z obou stran,
živou a zemřelou rodinu Valovu, Křenkovu,
Balášovu a duše v očistci

Po 18. 11. 7:30

Po 4. 11. 7:30 za zemřelého Miroslava Maňáska, sourozence
a rodiče z obou stran

za zemřelé rodiče Anežku a Karla Holčákovy,
sestru Marii, syny Karla a Jana

Út 19. 11. 7:30

za zemřelou rodinu

Út

5. 11. 7:30

za duše v očistci

St 20. 11. 7:30 na dobrý úmysl

St

6. 11. 7:30

za zemřelé Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

Čt 21. 11. 7:30

za duše v očistci

Čt

7. 11. 7:30

za zemřelého Arnošta Kubáně, manželku Anežku
a Barboru Bordovskou

Pá 22. 11. 7:30

za zemřelého Leopolda Valu, manželku,
syna a duše v očistci

Pá

8. 11. 7:30

za zemřelé Marii a Ondřeje Kretkovy
a rodiče z obou stran

So 23. 11. 7:30 za zemřelého Vladimíra Ondrucha, syna,
celou rodinu a duše v očistci

So 9. 11. 7:30 za zemřelé rodiče Anežku a Františka Hrstkovy,
syna, vnuky Radušku a Romanka
a všechny věrné zemřelé
Ne 10. 11. 7:30

za živé a zemřelé farníky

10:00 za zemřelého Aloise Macečka, dva bratry
švagrovou Marii Žitníkovou a rodiče z obou stran
Po 11. 11. 7:30
Út 12. 11. 7:30

za zemřelé Metoděje a Marii Kubáňovy,
jejich rodiče a sourozence
za duše v očistci

St 13. 11. 7:30 za dobrodince
Čt 14. 11. 7:30

na úmysl dárce

Ne 24. 11. 7:30

za živé a zemřelé farníky

10:00 za Ludmilu Křenkovou, rodiče z obou stran,
duše v očistci a celou živou rodinu
Po 25. 11. 7:30 za zemřelé dobrodince
Út 26. 11. 7:30

na jistý úmysl

St 27. 11. 7:30 za zemřelé rodiče a děti
Čt 28. 11. 7:30

na úmysl dárce

Pá 29. 11. 7:30 za zemřelé dobrodince
So 30. 11. 7:30

za zemřelé Ondřeje a Marii Kretkovy
a zemřelou rodinu
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORŇUJEME OBČANY,
že z důvodu
čerpání řádné dovolené
v termínech
7. – 8. 11.
a 14. – 18. 11. 2019
BUDE UZAVŘENA
ORDINACE MUDR. JANÍKA.
V akutním případě zastupuje
MUDr. Novosadová
na Dolní Bečvě.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy sděluje,
že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy
je v souvislosti s řešením škod, způsobených
velkými šelmami (medvěd, vlk, rys)
a nutností vyjíždět na místní šetření, zřízeno
pohotovostní telefonní číslo 731 568 413.
Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin
nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.

Pravidla pro nakládání s odpadem jsou závazná pro všechny
Minulý měsíc se opakovala už poněkolikáté stejná situace, kdy byl před sběrným místem uložen odpad. Nacházel se
tam jak velkoobjemový, tak i nebezpečný odpad.
Obec Horní Bečva toto jednání posoudila jako hrubé porušení pravidel pro nakládání s odpady a v této věci
bylo v součinnosti s Policií České republiky a Odborem životního prostředí zahájeno přestupkové řízení, kdy
výše pokuty může činit až 50 000 Kč.

Jistě se shodneme, že odpadu je stále víc a je potřeba dodržovat pravidla, aby jeho likvidace byla co nejefektivnější.
Uklízejme si každý před svým prahem, ale respektujme i práh/pravidla/majetek druhých. Obec rok od roku více doplácí
na likvidaci odpadů, cesta ke zlepšení vede především přes zvýšenou efektivitu pří nakládání s odpady. Další cestou
ke zlepšení ekonomiky odpadů je navýšení poplatku za odpad, a to v řádech desítek procent (viz např. Praha o 30%),
nicméně zastupitelstvo se na zářijovém zasedání usneslo, že zatím poplatky za odpad navyšovat nebude.
Naše společnost je velice výkonná v produkování odpadů. Aby nás odpadky nezavalily nebo neohrozily, je potřeba
https://www.hornibecva.cz/aktuality/pravidla-pro-nakladani-s-odpadem-jsou-zavazna-pro-vsechny/
dodržovat stanovená pravidla!!!

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Pravidla nakládání 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 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 29. listopadu 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 na sklo.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu,
nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované
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 točně u p. Hrstky.
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VČELY /Piotr Socha/
Přijměte pozvání do kouzelného království
včel! Podívejte se zblízka, jak vypadají, nahlédněte do jejich domova, seznamte se s jejich zvyky.
Sledujte, jak tančí, a odhalte, kdy a proč to dělají. Zjistěte, proč se ocitly na Napoleonově plášti
a jakým způsobem vědci přišli na to, že včely
byly na světě dřív než dinosauři. Vyzkoušejte si
práci po boku včelaře, vydejte se s úly autem
do mandloňového
d
dl ň éh sadu,
d ochutnejte různé druhy medu. Jen dejte pozor,
ať vás nepobodají!
TÁTA ZA VŠECHNY PRACHY
/Dawid Williams/
Ve svém desátém románu David Walliams
opět bez sentimentu ukazuje, že život není jen
černobílý, a se samozřejmostí sobě vlastní brilantně spojuje tragédii s humorem. Frankův
otec Denis se živil jako automobilový závodník.
Byl absolutně nejlepší – král závodní dráhy. Měl
tisíce obdivovatelů. Když zvedal vítězné poháry
nad hlavu, davy šílely a život byl skvělý. Avšak
po ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny stal nikdo – nula. Frank
s tátou zůstali sami, bez pomoci a bez peněz, zato ve špinavých rukou
nebezpečného a bezcitného šéfa podsvětí pana Velikána a jeho přisluhovačů. Když se táta Denis dostane do vězení, jen Frank věří v jeho nevinu a pokusí se ho zachránit…
ŘÍKALI MI LENI /Zdeňka Bezděková/
Křehké a působivé vyprávění Leni Freiwald
získalo po svém prvním vydání popularitu mezi
našimi čtenáři a uznání i v zahraničí. Knížka vyšla
mimo jiné také v Německu, USA, Velké Británii
i Japonsku. Příběh desetiletého děvčátka, které
postupně zjišťuje, kdo a kam patří, strhuje, dojímá a současně burcuje čtenáře dnes stejně jako
před padesáti lety…

BELETRIE
MOUCHA V LIMONÁDĚ /Štěpánka Bergerová/
Motto: Život je úžasnej a sladkej jak limonáda, i když nám v ní občas něco plave…
Sbírka osmadvaceti krátkých povídek o věcech líbezně prostých i těch, které se dějí, a často si s nimi nevíme rady. O věcech, co si nosíme
pod kůží a někdy nejdou ven, jen sem tam prosakují… O lásce, vztazích, erotice, útěcích z osobních vězení, nalézáních
sebe sama, o duších a nakonec i bohu.
ZADNÍ DŮM /Anne Frank/
Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama
jeho autorka.
Deník v dopisech si Anne Franková vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy na jaře 1944 vyslechla

z vysílání londýnského Rádia Oranje projev nizozemského exilového ministra školství. Vyzýval,
aby lidé po skončení války shromáždili a zveřejnili všechna svědectví o utrpení nizozemského
lidu za německé okupace. Jako příklad uvedl
mimo jiné deníky. Pod dojmem tohoto projevu
se Anne Franková rozhodla, že po válce vydá knihu. Základem k ní měl být její deník.

VE SLUŽBÁCH MOCNÝCH
/František Niedl/
Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger
z Olšové se s řádem johanitů rozchází. Je ale vůbec možné opustit řád bez ztráty cti? Wolfram
navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb krále
Jana Lucemburského, oslabeného úmrtím svého
otce a tísněného částí české šlechty v čele s Jindřichem z Lipé. Také Beneš z Vřesova odchází
po neshodě se svým lenním pánem Petrem
z Rožmberka z jeho služeb a pokouší se znovu pozvednout vypleněnou
a vypálenou rodnou tvrz Vřesov, ačkoliv byl doposud přesvědčen, že už
k ní zhola nic necítí…
MYSLELA JSEM, ŽE TĚ ZNÁM
/Penny Hancock/
Na čí stranu se postavíte, když na tom opravdu
záleží? Když Julesina dcera Saffie obviní Hollyina
syna Saula z šokujícího činu, je to vůbec poprvé, co je dlouholeté přátelství těchto dvou žen
ohroženo. Nic Holly nepřesvědčí o tom, že je její
syn vinen. Jules má na druhé straně třináctiletou
dceru, která je už nějakou dobu očividně traumatizovaná. Zatímco se obě přítelkyně snaží vše
vyřešit v klidu a bez policie, vyplouvají na povrch
další odhalení. Všechno, co doteď obě považovaly za pravdu, se otřásá
v základech, a jejich přátelství je čím dál křehčí. Když jedno z dětí zmizí,
nabírá celá situace mnohem temnější obrátky. Komu vlastně můžou věřit? Holly a Jules zjišťují, že lidé kolem nich jsou jiní, než jací se zdáli být.
Dokonce i ony samy. Přátelství versus mateřství. Čemu dají přednost,
když jde do tuhého?
SMRTÍCÍ BÍLÁ
/Robert Galbraith, pseud. (Joan K. Rowlingová)/
Čtvrtý případ Cormorana Strika a Robin Ellacottové „Viděl jsem, jak zabili dítě.“ S těmito slovy
jednoho dne navštíví utrápený mladý muž soukromého detektiva Cormorana Strika a prosí ho
o vyšetření zločinu, jehož byl údajně svědkem
v dětství. Třebaže je mladík zjevně nevyrovnaný,
jeho příběh zní věrohodně. Než ho ale detektiv
stihne vyslechnout, muž v panice uteče. Strike
a jeho společnice Robin se pustí do složitého vyšetřování, které je zavede do zákulisí britského parlamentu i do světa temných rodinných
tajemství.
ZATÍMCO SPÍM /Reneé Shafransky/
V ten den, kdy Nora zjistí, že ji její manžel podvádí s jinou ženou,
kterou navíc přivedl do jiného stavu, si slíbí, že se vrátí ke svému
předchozímu životu, bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá. Odjede
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KNIHOVNA
z New Yorku a přestěhuje se do malého města,
kde přispívá do místních novin. Když už to vypadá, že se vše zajelo do příjemného normálu,
přistěhuje se do městečka její manžel se svou
novou ženou. Již téměř zahojené rány se znovu
otevírají a Nora musí sama v sobě opět bojovat
se žárlivostí, s ponížením a odporem. Vše se ještě zhorší v okamžiku, kdy jsou její bývalý muž
a jeho manželka zastřeleni. Nora se stává hlavní podezřelou. Na noc vraždy nemá žádné alibi a ani ona sama si není jistá, jak to vlastně je.
Její myšlenky jsou stejně temné jako její fantazie o pomstě. Ukazuje se
ovšem, že Nora zdaleka není jediná, kdo měl důvod zabít.

VÍTE, ŽE?
• v letošním roce slavíme sto let veřejných knihoven?
Zakládání veřejných knihoven se datuje od vydání prvního
knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních
ze dne 22. července 1919.
• Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě,
kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků?
• je ve Zlínském kraji 303 veřejných knihoven a 92 poboček?
• Vsetínsko má 47 profesionálních knihoven
a 47 neprofesionálních?
• na Horní Bečvě je profesionální knihovna a další nejbližší
profesionální knihovna je v Rožnově pod Radhoštěm?

HRAČKÁŘ /Andrew Mayny/
Profesor Theo Cray se kvůli podezřením, která
ho obklopila po smrti jeho někdejší studentky,
a skandálním spekulacím poté, co byl zabit její
vrah, nemůže vrátit ke svému univerzitnímu výzkumu. Pokouší se tedy začít nový život v jiné
oblasti, ale téměř proti své vůli je vtažen do dalšího nevyřešeného případu. Zoufalý otec pohřešovaného dítěte, jehož úřady odmítají vyslechnout
a odnikud se mu nedostává podpory, se obrátí
d
o pomoc na Th
Thea. JJediné
stopy představují dětské kresby a městská
legenda z chudinské čtvrti o bytosti přezdívané Hračkář. Aby Theo
odhalil, co se za Hračkářem skrývá, musí odsunout stranou všechno,
co mu říká věda, a vydat se do světa, v němž mají sny a noční můry stejnou váhu jako skutečnost. A čím hlouběji se do případu noří, tím zjevnější je, že za tím může být dalekosáhlé spiknutí – a nejspíš má i další oběti.
LÁSKY BOŽENY NĚMCOVÉ
/Martina Bittnerová/
U příležitosti 195 let od narození jedné z největších českých spisovatelek vzniká jedinečná
kniha, která poodhaluje roušku tajemství jejího výjimečného života. Božena Němcová byla
totiž víc než kýmkoliv jiným především ženou.
Jací muži prošli jejím životem a koho skutečně
milovala? Její třinácté komnaty otevírá autorka
prostřednictvím životních příběhů nevšedních
osobností – V. B. Nebeského, H. Jurenky, J. Helceleta a V. D. Lambla. Každého z nich milovala, mnohdy nekriticky a bezhlavě, ale milovali také
oni ji? Nebo za jejich náklonností stála už od počátku vypočítavost?

V INFORMAČNÍM CENTRU HORNÍ BEČVA
JE MOŽNO ZAKOUPIT:
• kalendáře Horní Bečvy pro rok 2020
Stolní kalendář s fotografiemi paní Dany Křenkové,
cena 80,- Kč (rozměr 18x31 cm)

Závěsný kalendář s fotografiemi Martina Jurajdy,
cena 200,- Kč (rozměr 35x45 cm)

JAKO V NEBI, JENŽE JINAK
/Aleš Palán, Johana Pošová/
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán,
autor bestselleru Raději zešílet v divočině, přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí
od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor
po Beskydy.
Setkání s českými a moravskými samotáři
opět přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné
životní příběhy a notnou dávku přírodní mystiky. Oproti knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru.

• knihy
RADHOŠŤ /Radovan Stoklasa/ … 220,- Kč
VALAŠSKO /Radovan Stoklasa/ … 220,- Kč
PRAMENY NA VALAŠSKU A V PODBESKYDÍ … 220,- Kč
PUSTEVNY /Radek Hasalík/ … 160,- Kč
BRÁNA BESKYD, SRDCE VALAŠSKA … 300,- Kč
VSETÍNSKO Z NEBE /M. Paprčka a kolektiv /… 220,- Kč
O LIDECH V BESKYDECH /Petr Andrle a kolektiv/ … 490,- Kč
VALAŠSKÝ KOMIKS 1 /Kubík Martin/ … 190,- Kč
VALAŠSKÝ KOMIKS 2 /Kubík Martin/ … 190,- Kč

Další nové knihy najdete na webu knihovny:
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/

ZAPOMENUTÁ ZÁKOUTÍ
/M. Hambálek, D. Drápala, V. Bajer/ … 250,- Kč
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

„Advent už jsem Vám dávno odpustila,
měla jsem Vás tak ráda, že bych se ani hněvat nemohla...“
Z dopisů Josefy Vašutové Jarmile Glazarové 1938 – 1964.
1. část.
Pozůstalost Jarmily Glazarové, uložená v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, zahrnuje 15 dopisů Josefy Vašutové z Horní Bečvy. Rádi bychom jim věnovali pozornost
k nadcházejícímu 80. výročí prvního vydání Adventu (1939), umělecky vrcholného díla Glazarové. Dopisy v tomto celku (nevíme,
zda v úplnosti dochovaném) nabízejí svědectví, jak se odvíjel skutečný životní úděl ženy, v níž Glazarová v r. 1938 nalezla reálný model k vytvoření románového obrazu hlavní ženské hrdinky z Adventu. Poskytují možnost nahlédnout do pisatelčiny hluboce intimní
a citlivé zpovědi, aby se nakonec plně potvrdilo, že nebyla jen prostou ženou, ale současně se od ostatních lišila svou kultivovaností,
jistou životní moudrostí a citem pro přírodní krásu. Takto se ostatně
odlišuje i Františka z Adventu a Glazarová ji provází osobní zaujatostí a sympatií, navíc je možné poznat, že její hrdinka je vlastně kusem
jí samotné.

… rádi bychom Vám tu práci letní oplatili, zveme Vás uctivě na tu
slíbenou zabíjačku, jestli máte náladu na něco podobného… Já povidám, že se Vám nebude teď v zimě chcet k nám na vrch a Josefa
povídá: Nevíš, že ani my tak chodiť neumíme, jaký paní měla krok?
Jí to uznávám, těšilo by nás to velice, když přijdete na Bečvu… teď
jsou delší večery na to povídání. Bohuš, jak víte, už hned v prázdniny
si chystál lyže, tak každý týden přibije jeden hřebík. Já se mu směju,
že tak nebude měť žádný turista dokonale spravené, jak on. To už je
velká příprava pro vzácného hosta z Prahy. Chodí do měšťanky, u babičky kvartýruje, je to tam sama láska a při tom také neposlušnost.
Jen co já ho dva dny mám ve svých rukách, je docela jiný. V zimě bude
na lyžích jezdiť denně domů. Vzpomíná také moc hodné milostpaní.
Máme malého oříška psíka od Barošú, s kterým chce ají spávat a povídá: Jej, milostpaní, ta by ho měla ráda, škoda že tu není…“

Josefa Vašutová (1903–1981), roz. Fárková, se narodila na Horní
Bečvě na čtvrtpasekářské usedlosti U Ondrů v Hlubokém. Po ukončení vztahu s mužem, se kterým se seznámila v době, kdy měl sezónní zednickou práci na stavbě školy Na pasekách, zůstala sama
se svým nemanželským synem Bohumilem (1927). 25. června 1932
se provdala za zámožného půlpasekáře a vdovce Jana Vašuta
(1869–1953) z č. p. 147 Pod Vysokú. V r. 1920 Jan Vašut přestavěl
usedlost po rodičích na novou pěknou roubenou chalupu se dvěma
stodolami, kůlnou a chlévem. Když ovdověl, vedl rok hospodářství
sám se služebnou Josefou Kubáňovou, kterou s sebou přivedla jeho
nebožka žena. Jan Vašut byl váženým občanem a ve 20. – 30. letech
byl neustále činným v obecní samosprávě. Měl jedinou dceru Alžbětu Barošovou (1899–1975), která byla manželkou obchodníka Františka Baroše na č. p. 191
Glazarová i po ukončení svých pobytů u Vašutů a po vydání Adventu udržovala s Josefou Vašutovou po léta písemný styk a na dálku ji několikrát pomohla. „Gazděnka zpod Vysoké“, jak se v dopisech
psaných Glazarové zpravidla podepisovala, zakoušela hodně dřiny
a příkoří a její oporou se stával nejen osobní vztah blízkosti a porozumění, který se spisovatelkou navázala, ale i vnímaví přátelé, které
nacházela mezi dalšími letními hosty. Z nich ve svých dopisech několikrát zmiňuje jazykovědce prof. Dr. Františka Jílka-Oberpfalcera
(1890–1973) a jeho manželku, kteří u Vašutů pobývali o prázdninách za okupace a následně ještě v r. 1951.
[bez datace, podzim 1938]
„Milostivá paní!
Dovoluji si Vás vyrušiti a na naléhání mužovo, já jsem se bála, abych
neobtěžovala, Vám píši. Není té chvíle, abysme nevzpomínali: co dělá
paní v Praze, je-li zdravá a co jestli domek už stojí a tak pořáď. Vím,
že máte korespondence až nad hlavu, ale nemůžeme na Vás zapomenout…
Já jsem byla měsíc tak zničená nervově a srdečně, že to ani říct nemohu. Muž mně pořáď povidál: Ty si, robo, bláhová, ty to sama nepředěláš. Sám ale, když po druhé rádio hlásilo, že jsme to popustili [odstoupení území Sudet Německu], byl celý na nic, ani jíst nemohl…

Vzkaz napsaný na zadní straně lístku z trhacího kalendáře
z r. 1938 zřejmě přiložený v odeslaném balíku.
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[bez datace, květen 1939]
„Naše drahá milostpaní!
Konečně Vám odpovídám na Vaše milé dopisy. S tím zájezdem
do krásné Prahy jsme u konce, nepomýšleli jsme na to vůbec, protože se stala ta změna, tak zůstali jsme takoví, jak omráčení [německá
okupace v březnu 1939], ale muž ten pořáď vzpomínál… Dnes byl
určen večer ke konečnému rozhodnutí, tak, drahá milostpaní, nepřijedem, ač bysme velice rádi, muž ten byl už víc v Praze, jak na Bečvě. Kdyby to bylo, ty poměry, jak dřív, tak ano, nevíme, co přijde a jak
možná bude toho halíře třeba. A potom, vždyť by to bylo od Barošú
zhlídané, že jenom jezdím a utrácám… Vzpomínám často na Vás,
teď přišla ta doba, jak jste vloni, milostpaní, přišla k nám ohledně
bytu a zdá se mi pořáď, že přijdete zase… Napíšu Vám po druhé víc
až v neděli, přes týden vždycky je co dělat a večer já dřímu, napíšu
řádek a dost. Děkuji za vaše dopisy, kterou jsou mně velice drahé
a srdečně Vás pozdravuje celá rodina Vašutova. Pozdravy posílají Eliášovi, Sobkovi, Cvernovi, Vašutovi, z Dolinky.“
[bez datace, léto 1943]
„…Vzpomínám často na Vás, když přijde ta doba času, v který jste
u nás byla. Tou návštěvou u pana faráře Schmieda byla jsem také
zklamaná, bylo mně do pláče, jak jsem šla dolů po schodech, že nám
nebylo dopřáno pohovořiť spolu, jak jsme si přály. Doufám, že ještě to někdy bude. Protože my ty osudy máme trochu podobné, tak
že ty naše srdce by samy mluvily. To už jsem Vám dávno odpustila,
ten Advent, měla jsem Vás tak ráda, že bych se ani hněvat nemohla,
přesto však jsem musela vyposlechnout od ledakoho nejedno hořké
slovo a i kolikrát venku při měsíčku si poplakat… ještě Bohuš, nevím,
jestli Vám to odpustí. Přišel tenkrát ze školy a povídá: „Mami, kluci povídali, že sa pro tu knížku ani neožením. Já včil nepravím nic, až lésti
sa neožením“, a při tem sa tak zlobil, až mu bylo do pláče… Tak jsem
sa s chutí temu začala smíť, až jsem si musela sednúť. Kdybyste ho viděla, ve tváři jak smutně vypadal. Přesto ale pořáď vzpomíná, jak mu
tata někdy vybrblal… Milostpaní že ho hned vzala a dostal čokolády
a cukrové a to dobré kakao a nevím, co všecko. Už je z něho mladík,
je brzo větší než já, pomáhá při hospodářství, ale pořáď jen má touhu
do učení. Čekám pořáď, až se poměry urovnají, ale roky nestojí, a už
má 16 roků pryč… Poměry se u nás urovnaly a mám se lepší. Josefa
hospodaří pí Barošové a při tom ty její jedovaté oči ještě něco myslí
zlého, zvlášť na teho Bohuše, ale ten sa jí už nebojí, povahu bude měť
něco po mně, velice mu záleží na pravdě. To jsme sa nasmíli s Bohušem, jak je ta Rozína tam popsaná, to jste mi měla řeknúť, ona toho
zasloužila tam víc. Ta měla zlost a lidé jí to přáli, jak dokonce mně říkal
jeden zdejší člověk, že si jí teď žádný ani nevšimne… Muž má to všecko pole, jak měl, jen dceři pí Barošové dal něco, ať také hospodaří, je to
mnohem lepší, aspoň nevidím ve společné kuchyni to zhlídání. Dnes
v neděli sedím s paní doktorovou na pasínku nad chalupou u Vašeho lavorku. Je tady tak krásně a vzpomínáme na paní spisovatelku.
Tak jsme si pěkně popovídaly s paní doktorovou, jako s Váma, ty Vaše
povahy jsou stejně milé a dobré. Je teď tu takové vedro, máme tady
žně, paní doktorová nám pomáhá i uvaří. Dnes jsem byla v kostele
v rukávcích, tak jsem přišla unavená a přijdu, oběd sváteční na stole, paní doktorová, chudák, se pachtila. Večery jsou krásné a teplé,
Cverna muzikant nám tady u svojí chalupy hraje na klarinet a jeho
kamarád na harmoniku. Panu Dr. Oberpfalcerovi i paní se to líbí. Pan
Dr. chodí k panu faráři Schmiedovi i k Bukovským [manželé učitelé,
bydlící v nájmu u Alžběty Barošové]. Slyšela jsem, že se přijdete podívat na Bečvu, těším se, že se spolu shledáme. Mám Vám vyřídiť pozdrav od jednoho pana malíře, rodáka z Rožnova, povídal, že s Váma
mluvil v Praze. Byli jsme s Bohušem na poli a tak byl na nás zvědavý.
Říkal, že jste se stala slavnou spisovatelkou…“

11. listopadu 1945
„…Často a často vzpomínám na pobyt v září v Praze a na návštěvu
u Vás. Mám stále na očích ten Váš krásný roztomilý byteček s vyhlídkú
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na Vltavu a okolí. A při odjezdu elektrikú vidím pořáď tu chytrú a milú
pěkně učesanou Vaší hlavičku na balkóně v posledním patře… Posílám Vám v tom dopise ½ l lístek mléčný aspoň na trošku kafe. Aby ta
naše milá paní spisovatelka zdravá a svěží ještě dlúhé roky byla…
V nedělu tu byla schůze v zájmu vystěhování a zalesňování hornatých strání. Myslím, že to ještě hneď nebude. Já bych už nerada sa
někde hýbala, už je tu člověk zvyklý… Dyť já už tej chalúpky pod tým
Jeřábkovým ten plán mám tak promyšlený, jak žádný stavitel na světě. Vidím tam elektriku, rádio, hlavně pořádek a čistotu, kéž sa mně
to jednou splní. Stavby tu budú povolené až za 5 rokú, až jak sa osídlí
pohraničí. No, to já s tím svojím stavebním kapitálem nebudu tak
honem hotova… Ještě moc věcí po našem rozchodu, jak hospodářských, tak rodinných, jsem tu musela prožiť. Bože, tolik nepravdivého,
lživého bylo uvrhlého na mňa a všecko jsem to přetrpěla a já edem
stále pravdu a pravdu miluju a ctím. A proto Bůh mně poslál pro sílu
a potěchu v dalším životě tak dobré, vznešené přátele, které jsem si
ani nezaslúžila… Pokračuju v zápiskách a paní doktorová psala,
že pan Dr. tu přednášku upravuje do tisku s projevy jiných žen. Dyť
to moje je tak jednoduché, neučené, ale velice mňa to potěšilo, když
jsem v divadle slyšela, jak jeden z tých dvou pánů povědal: To je ona,
co za okupace tak pěkně psala? A naši ľudé (někteří) dovedú tak kritisovať, že ta přednáška neměla hlavy ani paty, a druhý zas povědál:
U nás též byli a chodili partyzáni a sa s tým nechválíme… A často
vzpomínám na to naše randíčko na tem dvorku před divadlem na téj
lavičce. A na ty krásné slova, která jste pravila: Gazděnko, ta chalúpka pod tým Jeřábkovým bude a já budu chodiť k Vám…“
O svém velkém životním přání mít vlastní chaloupku se Josefa
Vašutová poprvé zmínila v únoru 1945. V prosinci 1945 se svěřovala se svou starostí, kterou ve spojitosti s osídlováním pohraničí
vyvolávaly vzrušující zprávy, šířící se mezi lidmi, že v horách nebudou povolovány žádné novostavby a naopak obyvatelé horských
sídel z poloh nad 600-700 metrů nad mořem budou povinni se vystěhovat. Prosila Glazarovou, aby se o těchto záležitostech informovala u svého známého inženýra, který byl v osídlování pohraničí služebně zainteresován. Sama by z Horní Bečvy nikdy neodešla,
a proto uvažovala o koupi chaloupky od lidí, kteří se do pohraničí
už postupně stěhovali.
22. prosince 1945
„…Měli jsme tu už nádhernú předvánoční zimní krásu a s takovú
chuťú a radosťú jsem chodila na vodu. Dyť na dosah ruky nad studňú
a kolem do kola byly pokryté stromečky hodně silnú vrstvú přirodní
sněhovej vaty. A od zapadajícího slunka stříbrný odlesk vrhál odstín
na Vysokú a na chalúpky…
…Až ve štědrovečerní večer hvězdičky nastúpjá svoju večerní dráhu a stromeček bude zářiť tým světlem svobody a míru, vyjdu ven
před chalupu a budu vzpomínať na Vás a na všecky dobré ľudi a moje
dobré přátele. A až ráno na Boží hod o ½ 4. hodině vyjdem s Bohušem
na jitřní a až ozářá světla ten náš horský kostelíček a zvonek dá znamení ke slavné mši svaté a kolednice u varhan zazpívají Narodil se
Kristus Pán, tenkrát budu děkovat temu zrozenému Ježíškovi, že nám
dopřál dočkať sa tej zlatej čekanej svobody a že všecky naše známé
věrné ve zdraví opatroval. Mnoho štěstí ve Vašem díle a veselé prožití
svátků vánočních Vám přeje Vaša gazděnka z pod Vysoké. Muž i Bohuš posílají moc pěkných pozdravů.“
V dalším poválečném dopise v r. 1946 se svěřila, že po nocích píše své vzpomínky na léta okupace a pošle je k přečtení
Dr. Jílkovi-Oberpfalcerovi a pak i Glazarové, až se vrátí ze Sovětského svazu. Glazarová tehdy právě odjížděla jako kulturní atašé
na čsl. velvyslanectví v Moskvě.
Karel J. Malina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Pod pokličkou mateřské školy
Po čase se vám hlásíme zase. Děti z mateřské školy si užívají
podzimu plnými doušky. Sotva vkročíme do lesa, všude kolem se
rozline vůně jehličí a hlavně hříbků. Zářijový výšlap na Martiňák
ukázal, že v dětech žije duch pořádného vášnivého houbaře. Proto
jsme se rozhodli vyrazit se třídou Medvídků a Zajíčků na „houbařskou“ výpravu. Naším
cílem nebylo donést
do školky košíky plné
hub, ale právě poznávat všechny rozmanité druhy, na které jsme v lese narazili.
Ku pomoci nám byl
atlas hub, který nám
vždy poradil název
nálezu a také nějaké
další informace. Děti
byly přímo v rauši,
prozkoumaly nový
les a byly nadšeny
ze všeho, co se jim
po cestě nachomýtlo
pod nožkami.
Jsme velice rádi, že mateřská škola spolupracuje se Speciálně
pedagogickým centrem pro vady sluchu a řeči z Valašského Meziříčí, protože i tento školní rok provedli logopedickou depistáž
a sluchové vyšetření dětí. Cílem této služby bylo odhalit možné
obtíže v oblasti sluchu, sluchového vnímání dětí a také včas zjistit
poruchy řeči či problémy s výslovností.
Za velmi přínosnou shledáváme také spolupráci s Primavizus, která v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ uskutečnila
v MŠ vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery. Od dětí se málokdy dozvíme, zda vidí správně a je tedy dobré
mít možnost se ujistit, že je vše tak, jak má být.
Mnoho pěkně ustrojených dětí přišlo do mateřské školy v pondělí 14. 10. Navštívit nás přijel pan fotograf, který se celé dopoledne snažil udělat dětem krásnou vzpomínku na dětství a dobu
„školkovou“. Jejich roztomilý kukuč zachytil na plátně s podzimní
či zimní tematikou.

Dne 16. 10. nás přijelo poprvé v tomto školním roce potěšit divadlo Bublanina s pohádkou O popletené slepici. Musíme uznat,
že vlastnoručně uháčkovaní maňásci mají své kouzlo a během jejich
vystupování se prostory školky dosyta naplnily dětským smíchem.
Chtěli bychom mockrát poděkovat za úžasný dárek/nabídku, která k nám přišla od provozovatelů hotelu Cherry. Manželé Lukášovi
nabídli mateřské škole využívat zdarma solnou jeskyni. Jelikož je
hotel umístěn nad přehradou, tak si od obecního úřadu pomáháme
krátkou jízdou autobusem, od přehrady pak kráčíme pěšky. Jeskyni
navštěvují děti ze třídy Medvídků a Zajíčků, každý týden se do ní
těší jedna z těchto tříd. Solná jeskyně je pro děti opět novým zážitkem, který jim mateřská škola ještě nenabídla. Hrátky s krystalky
soli si děti užívají. Vypadá to podobně, jako by si hráli na pískovišti,
proto děti přišly s pojmenováním „sůloviště“. Nicméně je naší snahou využít toto specifické prostředí nejen ke hrám, ale také k relaxaci a regeneraci sil. V případě hezkého počasí se vracíme do školky
po svých. Musíme uznat, že jsme za tuto možnost nových zážitků
neskutečně vděčni.
Ani tento školní rok nezapomínáme na příjemnou maličkost, a to
na vítání občánků na OÚ, kde přispíváme krátkým souborem básní
a písní.
Závěrem bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli za rychlé
zakoupení konvektomatu od firmy Retigo. Tato investice byla sice
plánována až na příští rok, ale po prázdninovém odpočinku již stará
trouba odmítala spolupracovat.
Za kolektiv MŠ napsala Bc. Lucie Slížková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Historicky první „odzkoušení“
našeho nového hřiště na pétanque – Lučina u Valašky
V úterý 8. října jsme se rozhodli, že vyzkoušíme kvalitu nově zbudovaného hřiště na pétanque na Lučině u Valašky.
Přestože počasí bylo nepříznivé, neodradilo nás to od sportovního zápolení a k utkání se sešlo 11 hráček.
Musíme uznat, že nové hřiště splňuje naše představy a požadavky
pro tuto hru. Bylo odehráno deset kol. Počasí se během hry neumoudřilo
a ve sportovní bitvě nám nedovolilo pokračovat. Museli jsme hru ukončit.
A i přes nepřízeň počasí jsme si aktivně zasportovali a dobře se pobavili.
Text: Marta Svobodová, foto: Dana Křenková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Stezka Valaška
Dne 17. října se 13 členek Klubu důchodců Horní Bečva vypravilo
na výlet. Cílem byla nedávno vybudovaná Stezka Valaška na Pustevnách. Linkovým autobusem jsme se dopravily na Zavadilku a potom
přestoupily na spoj, který nás dovezl na Pustevny. Kolem lanovky
jsme se dostaly ke Stezce Valaška, která je dlouhá 660 m. Další část
tvoří chodník ve vyhlídkové věži dlouhý 225 metrů. Celkem návštěvník projde po stezce tam i zpět 1320 metrů. Nejvyšší patro 22 metrové věže je ve výšce 1099 metrů nad mořem. Českým unikátem je zde
nejdelší jednoramenný vyložený skleněný skywalk (prosklená lávka)
ukončený skleněnou podlahou a skleněným zábradlím. Sedm metrů
do prostoru a třicet metrů nad zemí má člověk pocit, že stojí ve vzduchu. Všechny jsme prošly i jedinečný zavěšený himalájský chodník
o délce 150 metrů. Ten má unikátní technické řešení konstrukce, ručně pletené síťové zábradlí a adrenalinovou podlahu ze štípaného dubového dřeva a jedná se o nejvýše položený lanový chodník v Česku.
Bylo nádherné slunečné počasí, a proto jsme se mohly kochat
krásnými výhledy do okolí. V dáli jsme viděly Lysou horu, Štramberskou Trúbu, Radhošť, Frenštátský Javorník, Ostravu, Příbor a další místa. Je možné i dohlédnout na Jeseníky či Velkou Fatru, tedy
až do okruhu 100 km. U stánků na Pustevnách bylo i malé občerstvení. Pořídily jsme několik fotografií na památku a konstatovaly, jak je
to naše Valašsko nádherné.
Výlet se nám moc líbil a společně se budeme opět těšit na podobné výlety pořádané turistickým kroužkem při Klubu důchodců Horní
Bečva.
Marie Němcová
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

POZVÁNKA

Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov

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

VYHLAŠUJE SBÍRKU

kulturní zájezd do

POUŽITÉHO OŠACENÍ

OSTRAVY

Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky
(minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené, zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

Termín zájezdu:
čtvrtek 12. prosince 2019
PROGRAM ZÁJEZDU
A PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Horní Bečva: 7:30 hod. – přistavení autobusu
na autobus. zastávce Paseky,
další nástupní místa na AZ po trase do Rožnova p/R.

Ostrava:
Dopolední program:

Vánoce na Slezskoostravském hradě - velká výstava betlémů

Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Hračky - nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

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

Odpolední program:

Adventní Ostrava - osobní volno
17:00 – odjezd domů
Cena:
člen Klubu důchodců Horní Bečva: 100,- Kč,
nečlen KD HB: 150,- Kč
Cena zahrnuje cestovné a vstupné.

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.

Registrace účastníků a výběr jízdného
bude v prodejně Tabáku Horní Bečva
(mobil: 777 045 484) od pondělí 18. 11. 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.
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INZERCE

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 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

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

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

(převážně sobota)
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POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ!
Čistírna – přesun
od 1. 11. 2019
do Levňáčku naproti kostelu.
Otevírací hodiny:
středa 9 – 15 hodin
Kontakt: Lucie Bordovská
774 663 660

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SRAZ

PĚTAŠEDESÁTNÍKŮ
bývalých spolužáků, rodáků i ostatních,
kteří chodili s naším ročníkem
Sejdeme se v sobotu 9. listopadu 2019
v 15:00 hodin v restauraci STARÉ ČASY
Horní Bečva U Kostela.
Zapojte se do organizování setkání
a informujte ostatní spolužáky a určitě přijďte!
Organizuje: Věra Mikulenková (Vašenková)
tel.: 723 162 924
Eva Poláchová tel.: 728 636 965

PĚSTITELSKÉ OKÉNKO
ZE ZAHRADNÍHO CENTRA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Zahradnické rady na měsíc listopad
LISTOPAD – NEŽ ZALEZEME DO BRLOHU
Ještě sázíme!
Až do doby, než půda promrzne, je stále nejlepší čas
na vysazování stromů a keřů. Nejlevněji pořídíte prostokořenné
dřeviny (s „nahými“ kořeny) nebo rostliny s kořenovými baly.
Tak se vysazuje většina ovocných stromků, ale i větších stromů.
Podzimní výsadba je výhodnější z hlediska vlhkosti půdy
– nemusíte mít strach, že vám stromek na jaře uschne, protože
už bude mít náskok v zakořenění.
Začátek měsíce je ideální pro výsadbu zimní cibule, jarního
zelí a česneku. Stroužky by neměly přijít do země dřív, než se
teplota půdy ustálí pod 9 °C. Jen tak účinně předejdeme hnilobě
česneku – fusariu. Proti této chorobě neexistuje žádné mořidlo,
a tak je pozdní výsadba česneku jedinou účinnou obranou.
Do konce měsíce je třeba stihnout vysázet cibuloviny (především
tulipány a narcisy i všechny druhy lilií).

Zimujeme
Okrasné trávy svažte, aby nevymrzla báze rostliny. Stálezelené
a jehličnaté dřeviny před příchodem mrazů důkladně zalijte!
Vodou nešetřete – nejméně 10 l na rostlinu. Růže přihrňte
zeminou a přikryjeme chvojím, hortenzie zasypejte listím
do výšky 40 cm a překryjeme chvojím. Choulostivější druhy
můžete zakrýt bílou netkanou textilií.
Trávník posečte na 3 - 4 cm, shrabejte listí a přihnojte hnojivem
s větším podílem draslíku, který ovlivňuje růst kořenů, podporuje
tvorbu drnu, zlepšuje odolnost proti houbám a vymrzání.
Vápníme zpravidla 1x za 3 roky. Vápník zlepšuje drobivou
strukturu, schopnost provzdušnění půdy a zabraňuje kyselé
půdní reakci.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí
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AKCE LISTOPAD 2019
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
PONDĚLÍ 4.11. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin – SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
PÁTEK – NEDĚLE 8. - 10.11. DANCE LIFE EXPO
Taneční workshopy, Brno
Víkendový pobyt pro pokročilé tanečníky s možností
tanečních workshopů na veletrhu Dance Life Expo.
ČTVRTEK 14.11. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 15.11. – SOBOTA 16.11.19 VÍKEND PŘÍRODOVĚDA
Víkend pro členy přírodovědných kroužků. Užijeme si spoustu
dobrodružství v přírodě. Ubytování v táborovém středisku
ARCHA RAJNOCHOVICE. Orientační cena 450 Kč.
Změna termínu vyhrazena.
SOBOTA 16.11. PŘEDČASNÝ MIKULÁŠ NA LEDĚ
10.30 – 12.00 hodin – Zimní stadion Rožnov pod Radhoštěm
Letos Mikuláš chodí dříve z důvodu velké vytíženosti ledové plochy.
Tato akce je pro všechny děti, které si chtějí zabruslit na ledě,
nasát mikulášskou atmosféru, zahrát si hry.
PONDĚLÍ 18.11. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
PÁTEK 22.11. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Vesmírná pohádka
17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka
Nahlédneme do tajů vesmíru.
Seznámíme se s pojmy: skafandr, raketa a gravitace.

Neděle 24. 11. 2019 v 17:00
Kulturní dům Horní Bečva
Aladin je vzrušující příběh o pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
USA, 2019 | hrají M. Massoud, W. Smith, N. Scott | režie G. Ritchie
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné dobrovolné • 128 minut

NEDĚLE 24.11. BURZA FILATELISTŮ
8.00 hodin - SVČ
ČTVRTEK 28.11. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 29.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 – 17.30 hod
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.
Na děti čekají tradiční dílničky, vyrobíme si dárkové tašky,
ozdobné svíčky a medové perníčky.
PATEK 29.11
ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCU A VANOČNÍCH DEKORACÍ
14.30 hodin- ZŠ Prostřední Bečva

www.svcroznov.cz
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

LIKVIDACE
PRODEJNY TEXTILU EVA
Od 4. listopadu
bude probíhat v textilu Eva
likvidační odprodej zásob (smluvní ceny)
Současně bude prodejní akce
na ložní povlečení, prostěradla, polštáře
a přikrývky českého výrobce.
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POZVÁNKY

Restaurace u Vaňasů - Rališka vás srdečně zve

Nevíte, kde sehnat dětem
Mikuláše s čertem?
N
Není
ení nic snažšího!

 723 418 044

v pátek 6. prosince 2019 od 17 hodin na

Náš Mikuláš za asistence čerta a anděla rozdá
ozdá vašim dětem vámi připravené
připra
balíčky.
Stačí je jen nachystat, podepsat, přinést a přijít!!!
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POZVÁNKY
OBEC HORNÍ BEČVA POŘÁDÁ

v pátek 8. 11. 2019
V SOKOLOVNĚ V ČASE OD 17h

do 20h

Taneční večer
zejména pro děti
ale i dospělé.
ZVEME VŠECHNY DĚTI, KTERÉ SI CHTĚJÍ ZATANČIT,
MALÉ V DOPROVODU DOSPĚLÝCH,
VĚTŠÍ A SAMOSTATNÉ MOHOU SAMY.
Občerstvení
formou samoobsluhy
anebo z vlastních zásob,
ovšem bez alkoholu.
Vstupné dobrovolné.

www.eterickavila.cz

Vůně levandule

Pondělí 11. listopadu 2019 od 16:00 hodin,
Knihovna Horní Bečva
Český zahrádkářský svaz Horní Bečva vás srdečně zve na přednášku o levanduli.
Dozvíte se mnoho nových informací o její historii,
využití a produktech, které se z ní vyrábí.
Tešíme se na příjemně strávené chvilky u levandulového čaje.
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POZVÁNKA DO DIVADLA

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

O JEŽIBABĚ
ZLOBABĚ
Sobota 30. listopadu od 17:00, Kulturní dům Horní Bečva
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.

Možno zakoupit jako

DÁRKOVÝ
POUKAZ

sobota 23. listopadu
od 10 hodin
V prostorách TJ Sokolovny
Horní Bečva.
Vstupné dobrovolné.

Taneční kurzy pro jednotlivce
pořádané ve spolupráci Obce Horní Bečva
a Tanečního studia Linie Valašské Meziříčí.

Kurzy Salzy
pro jednotlivce

Zahájení v úterý 7. ledna 2020 v 19:30
Kurz bude probíhat vždy v úterý od 7. 1. 2020 do 25. 1. 2020
v čase 19.30 - 20.30 v Sokolovně Horní Bečva. Cena: 640 Kč / jednotlivec.
Přihlášky: Knihovna Horní Bečva, tel. 571 645 249, knihovna@hornibecva.cz
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Kalendář akcí obce Horní Bečva
/ŘÍJEN - PROSINEC 2019/
2. 11. /

8. 11. /

SOBOTA / 17:30 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

23. 11. /

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU

O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ

Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obrazem
a zvukem přenesou do různých koutů světa.

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

PÁTEK / 10:00 - 12:30 / SOKOLOVNA HORNÍ BEČVA

RODIČE V PRÁVU - DO NEMOCNICE INFORMOVANĚ

24. 11. /

Komunitní centrum Bečvanské Maměnky srdečně zve na interaktivní seminář o právech rodičů a dětí v kontaktu se zdravotnictvím.

8. 11. /

NEDĚLE / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

ALADIN - zveme vás do kina na rodinný
film o pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné princezně Jasmíně a džinovi.

PÁTEK / 17:00 - 20:00 / SOKOLOVNA HORNÍ BEČVA

„ČAJ O PÁTÉ”

30. 11. /

Obec Horní Bečva pořádá Taneční večer zejména pro děti ale i dospělé.

9. 11. /

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

PĚTKRÁT DO ČERNÉHO
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.

SOBOTA / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

KONCERT BESKYDSKÉHO ORCHESTRU
Srdečně zvou Základní umělecká škola Rožnov
p/R. a Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p/R.

11. 11. /

12. 12. /

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.

VŮNĚ LEVANDULE
ČZS Horní Bečva vás zve na přednášku
o levanduli. Dozvíte se mnoho nových informací o její historii, využití a produktech,
které se z ní vyrábí.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

7. 12. /

SOBOTA / OD 14:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

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

16. 11. /

SOBOTA / 19:00 / RESTAURACE STARÉ ČASY

ČTVRTEK / OSTRAVA

ZÁJEZD NA VÝSTAVU BETLÉMŮ

PONDĚLÍ / 16:00 / KNIHOVNA HORNÍ BEČVA

12. -15. 11. /

SOBOTA / 17:00 / KULTURNÍ DŮM

27. 12. /

PÁTEK / OD 9:00 / VELKÁ TĚLOCVIČN ZŠ HB

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

8. VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Restaurace Staré časy Vás zve na tradiční
zábavu s ochutnávkou Svatomartinského vína
a harmonikou a kytarou Standy Kubečky.

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horní Bečva
pořádá 8. Vánoční turnaj o putovní pohár
starosty obce ve stolním tenise.
Změna programu vyhrazena.
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HOTEL KRYŠTOF Prostřední Bečva
zve všechny na

Přijímáme objednávky

na Vánoční prodej ryb
prodej od 11. 12. 2019

Svatomartinské
husí hody
9. - 10. listopadu 2019
Nabízíme
Nabí
ízíme
í V
Vám
ám vvýběr
ýběr
ýb
ěr z třích
tříchodového
hod
odov
dov
ovéh
éhoo menu
éh
a také
t ké Vá
Vás čeká
č ká mladé
l dé SSvatomartinské
t
ti ké víno
í ročníku
č ík 2019
2019.
Prosíme o rezervaci na tel.: 702 121 713 nebo 572 503 249.

na Dolní Bečvě č.p. 660, u Jardy Krby u rybníka
• v nabídce kapr, amur, štika, sumec, jeseter, úhoř a pstruh
• po domluvě lze rybu nachystat do „tašky“
k okamžitému odběru bez čekání
• zabití, vykuchání, odšupení na počkání
• stáhnutí kůže a filetování na objednávku (kapr a amur)
• děti si kapra mohou vytáhnout podběrákem z kádě

Příjem objednávek: tel. 605 463 134
osobně na provozovně
e-mail: jardakrba@seznam.cz

www.lov-prodejryb.cz
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