
Srdečně vás zveme na hornobečvanské

Přijďte prožít společně 
předvánoční čas u hezkých 
písniček a svařeného vína.

Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
 / PROSINEC 2019/ číslo 12 / ročník XXXVI / cena: 3 Kč /

ých 
na.

15:00 -  ŠKOLNÍ JARMARK, (prodej výrobků dětí 2. stupně ve vestibulu školy)
letos výrobky převážně z recyklovaných materiálů „Netvoříme další odpad“

 - v prostorách družiny bude otevřena FAIRTRADOVÁ KAVÁRNA
15:00 - vystoupení dětí z MATEŘSKÉ ŠKOLY, taneční skupina DANCE REBELS 
 - zazpívá SÁRA BÍLKOVÁ
16:00 - cimbálová muzika VALAŠSKO – zazpívá Marta Santovjáková Gerlíková    
17:00 - ROMAN PETR – ostravský písničkář, textař i autor 
18:00 - ROZSVÍCENÍ vánočního stromu - OHŇOSTROJ
 - vyhlášení soutěže o NEJLEPŠÍ „SVAŘÁK“

erlíková    
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Všem prosincovým oslavencům 
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí, zdraví 

a rodinné pohody.

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea 
tito naši spoluobčané:

Pavla PROROKOVÁ

Marie ZÁVORKOVÁ

Vladimír PROROK

Zdenka FOJTÁŠKOVÁ

Marie CHOVANCOVÁ

Františka BAROŠOVÁ

Otilie VAŠUTOVÁ

Růžena KUBÁŇOVÁ

Ludmila ONDRUCHOVÁ

Jindřiška ONDRUCHOVÁ

Anežka BLINKOVÁ

Blahopřání

Vzpomínky

Když umře maminka, slunéčko zajde, 

v srdci nám zůstane smutek i chlad. 

V tom širém světě sotva se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 8. prosince 2019 vzpomeneme 

dvanácté smutné výročí úmrtí 

naší maminky

paní Anny PAVELKOVÉ

S láskou vzpomínají 

syn Josef a bratr Josef s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Tatínku, Tvůj hlas se ztratil,

Tvůj úsměv jsi s sebou vzal, 

jen vzpomínky nám zůstaly, 

na léta s Tebou šťastná, 

jsou v našich srdcích ukryta, 

jsou hluboká a krásná.

Dne 3. prosince 2019 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí

pana Josefa VANÍČKA

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, děti a vnoučata.

Vážení spoluobčané

nastává opět sváteční čas, období, 

které u většiny z nás patří k nejkrásnějším v roce. 

Jsou to dny adventu, ohlašující vánoční svátky. 

Čas klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, 

čas nazdobených vánočních stromků, 

splněných přání, rozzářených dětských očí, 

čas dárků a radosti s pohodou. 

Ale Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, 

ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí 

hlavně v tom, že jsme spolu. O Vánocích myslíme 

především na ty, na kterých nám opravdu záleží. 

Přeji Vám proto, ať je po Vašem boku vždy někdo, 

s kým se můžete o to všechno krásné podělit. 

Věřím, že i Vy, kteří prožíváte rok ve shonu 

a nasazení, dokážete v tento čas alespoň na chvíli 

zapomenout na každodenní povinnosti 

a prožijete svátky v zasloužené  radosti a pohodě. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se svou celoroční 

námahou a poctivou prací zasloužili o to, abychom 

si mohli tento magicky krásný čas v klidu a pohodě 

prožít a v rodinné pospolitosti si vychutnat těchto 

několik neopakovatelných slavnostních dnů.

Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, 

krásné a poklidné prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, 

pevné zdraví, Boží požehnaní a mnoho osobních, 

rodinných a pracovních úspěchů.

 Za obecní úřad

 Rudolf Bernát - starosta

Vážení spoluobčané
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Vzpomínky

Když řekneš rodiče, za život děkuješ,

i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 1. ledna 2020 vzpomeneme 

dvacáté čtvrté smutné výročí úmrtí

paní Vlasty Válkové

a dne 31. října 2019 jsme vzpomněli 

třicáté smutné výročí úmrtí

pana Josefa Válka

S láskou vzpomínají dcery Eva a Jana s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. prosince 2019 

si připomeneme nedožité 

devadesáté první narozeniny 

a zároveň šestnácté výročí úmrtí 

naší maminky a babičky

paní Boženy KUBÁŇOVÉ

S láskou vpomínají syn Josef 

a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Osiřel dům, oněměl sad, 

jak smutno nám, kdo Tě měl rád.

Jak rád žil, rád pracoval, sebe nešetřil, 

nám lásku rozdával.

Co za vděk, za lásku dát,

 jen svíci hořící a pěknou kytici,

Ti na hrob můžeme dát,

chvíli postát a tiše na Tebe vzpomínat.

Den 8. prosinec je pro nás nejsmutnějším. 

Vzpomeneme třinácté výročí úmrtí 

našeho syna, tatínka a bratra

pana Jaroslava MARTINÁKA

S láskou vzpomíná 

maminka, sestra Alena s rodinou 

a syn Jarek s mamkou.

Kdo vás znal, vzpomene, 

kdo vás měl rád, nezapomene.

Dne 14. února 2019 uplyne třicet sedm let ode dne, 

co nás navždy opustil náš tatínek, dědeček

pan Emil KŘIŽKA

a dne 3. prosince 2019 to bude jedenáct let ode dne, 

kdy nás navždy opustila 

naše maminka, babička a prababička

paní Růžena KŘIŽKOVÁ

S poděkováním, láskou a úctou vzpomínají 

syn Emil, dcera Ivana a vnuci s rodinami.

Čas nikdy neběží tak rychle,

aby se dalo zapomenout.

Dne 21. prosince 2019 

vzpomeneme čtvrté výročí úmrtí

pana Josefa ONDRUCHA

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA PROSINEC 2019

Ne 1. 12. 7:30 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé Josefa a Boženu Kubáňovy, rodiče 

a sourozence z obou stran

Po 2. 12.  7:30 za zemřelé příbuzné

Út 3. 12.  7:30 na dobrý úmysl

St 4. 12.  7:30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, 

sedm dětí, vnuka Václava a duše v očistci

Čt  5. 12. 7:30  za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy, 

Stanislava Smočka a oboje rodiče

Pá  6. 12. 7:30 za zemřelou rodinu 

So 7. 12. 7:30  za zemřelé rodiče Bohumila a Anastázii Juříkovy, 

syna Bohumila, snachu Anežku Juříkovou, 

dceru Marii, syna Oldřicha a vnuky Radka a Milana

Ne 8. 12.   7:30 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy 

a rodiče z obou stran, sourozence a syna Milana

Po 9. 12.  7:30 na jistý úmysl

Út 10. 12.  7:30  za zemřelé rodiče Doleželovy, dceru Jitku 

a duše v očistci

St 11. 12.  7:30 na úmysl dárce

Čt  12. 12.  7:30 na jistý úmysl

Pá  13. 12.   7:30 na úmysl dárce

So 14. 12. 7:30 za Marii Šimurdovou, její matku a zemřelou rodinu

Ne 15. 12.   7:30 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého  syna Jiřího Petřeka, jeho otce 

a rodiče z obou stran

Po 16. 12.  7:30 ze zemřelého Jana Klepáče

Út 17. 12.  7:30 za zemřelé dobrodince

St 18. 12.  7:30 za živou rodinu

Čt  19. 12.  7:30 na jistý úmysl

Pá  20. 12.   7:30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

So 21. 12. 7:30  za zemřelého Josefa Ondrucha, syna Jeníčka 

a rodiče Ondruchovy a Němcovy

Ne 22. 12.   7:30 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelého Josefa Vaníčka, dceru Boženu, 

sourozence, švagra a rodiče z obou stran 

a duše v očistci

Po 23. 12.  7:30  za zemřelé Vlastu a Karla Diatkovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

Út 24. 12.  20:00 za farníky

St 25. 12.  7:30  za zemřelé rodiče Amálii a Metoděje Macečkovy, 

čtyři zetě a vnučku Janu a Jiřinu a manžela Miroslava

  10:00 za zemřelé Jana a Jiřinu Machyčkovy

Čt 26. 12.  7:30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

  10:00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

Pá 27. 12.   7:30 na dobrý úmysl

So 28. 12. 7:30  za zemřelou Karolinu Křištofovou, manžela, tři syny, 

snachu a pravnuka

Ne 29. 12.   7:30 za živé a zemřelé farníky

  10:00  za zemřelé rodiče Bohumila a Martu Růčkovy, 

Anežku a Josefa Fiuráškovy, tři syny, 

Anežku a Jana Bortlovy a Antonína Juříčka

Po 30. 12.  7:30 za jistou osobu

Út 31. 12.  16:00 za zemřelé rodiče a děti

St  1.1. 2020  10:00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, 

syna Josefa a rodiče z obou stran 

Vzpomínka

Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání.

Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 10. prosince 2019 vzpomeneme

šesté smutné výročí, kdy nás opustil

pan Stanislav MIKEŠ

S láskou a úctou vzpomínají

manželka Marcela, syn Michal a Stanislav s rodinami, 

tchýně Jaroslava Štekbauerová, švagr Milan s rodinou, 

švagrová Šárka s rodinou, 

vnučky Natalka, Sárinka a ostatní příbuzní.

Kdo Tě znal, ten vzpomene.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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.
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Milí Hornobečvané a spřátelené kmeny,

vkročili jsme do adventního období. Vánoce a Nový rok 

je již v dohledu a my všichni se těšíme na těch několik dnů 

sváteční pohody spojené s koncem roku.

K tomuto období patří zcela jistě i bilancování, co se nám 

povedlo, co ne, případně kde máme další potenciál a re-

zervy. Jinak to není ani u obce Horní Bečva. Tento rok byl 

ve znamení investic ve dvou základních směrech potřeb 

obce a jejich občanů. Nejdůležitější byly letošní investice 

do vodovodní infrastruktury. Jednalo se především o inves-

tice, které snižovaly riziko a eliminovaly dopad nedostatku 

vody v  suchých obdobích. Problém sucha a  nedostatku 

vody má nejen lokální či regionální, ale přímo celonárodní 

dopad. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. Pozitivní 

vliv v zásobování obce vodou v dobách nedostatku bude 

určitě mít vrt v  Šorstýně, modernizace vodovodní infra-

struktury v Mečůvce, ale i např. přesun Sachovy studánky.

Další výraznou investicí je rekonstrukce kulturního domu, 

která byla zahájena, jak se říká, za 5  minut 12. Především 

stav dřevěných nosných prvků a střechy byl již v havarijním 

stavu. Nicméně jedinečnost této akce je, že se v rámci této 

rekonstrukce realizuje celkem 5 různých stavebních projek-

tů, ke kterým je třeba 4 různá stavební povolení a jsou fi nan-

covány ze dvou různých evropských dotačních titulů.

Pro zjednodušení je shrnu:

a) Energetické úspory- zateplení + střešní konstrukce,

b) Půdní vestavby - realizace bytů v roce 2020,

c) Výtah ve zdravotním středisku,

d) Rekonstrukce WC + realizace cukrárny,

e) Realizace přístřešku u kulturního domu včetně nádvoří,

Je opravdu velice složité všechny tyto aktivity skloubit ne-

jen z hlediska stavebního, ale i z hlediska různých povolení 

a administrativních norem (o dotačních podmínkách ani ne-

mluvě). Jak zajistit, aby realizace probíhala dynamicky a dle 

plánu, bez ohledu na vnější vlivy jako je např. nedostatek lidí 

a řemeslníků ve stavebnictví. Zcela jistě mohlo být něco ma-

ličko lépe, nicméně všichni děláme maximum pro to, aby byl 

dodržen tzv. projektový trojimperativ - dílo v požadovaném 

termínu, v požadované kvalitě a za sjednanou cenu. Zároveň 

se všem dotčeným omlouváme za drobné problémy a nepří-

jemnosti spojené s rekonstrukcí.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Fo
to

: D
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nk
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SLOVO PANA STAROSTY
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Samozřejmě, že obec nerezignovala ani na další aktivity 

spojené se svým rozvojem. Škola i  MŠ se dočkaly nového 

vybavení. Ve škole vznikly specializované učebny a proběhla 

generální oprava vzduchotechniky v jídelně. Ve školce uleh-

čuje práci v  kuchyni nový konvektomat. Pan místostarosta 

se stal garantem řešení sice drobných, ale o  to více lidem 

znepříjemňujících poruch a nezbytných oprav na komunika-

cích, infrastruktuře či veřejných plochách. O jeho práci v kri-

zovém řízení a hasičské problematice ani nemluvě.

No a co nás čeká v roce příštím?

Není třeba křišťálové koule. Je připraveno několik investič-

ních projektů. Jejich realizace je odvislá od toho, zda se nám 

podaří zajistit fi nance. Můj osobní názor je takový, že dotace 

jsou zlo, nicméně má  -li obec překročit svůj stín a dále se dy-

namicky rozvíjet, musí na tuto hru přistoupit a věnovat se 

„shánění peněz“, které je samozřejmě spojeno s přebujelou 

státní administrativou. Mně osobně tato činnost spolyká po-

lovinu času z činnosti starosty.

V  lednu bychom měli zahájit realizaci potřebných bytů 

v  „kulturáku“. Nezapomeneme ani na školu, v plánu je rea-

lizace vzduchotechniky a rekonstrukce posledního neopra-

veného pavilonu s děravou střechou. Nevylučují se ani další 

opravy, ale ty jsou závislé od přidělení peněz z  dotačního 

titulu ministerstva fi nancí. Letos byla ve výběrovém řízení 

vybrána nová ředitelka školy paní Mgr.  Daniela Křištofová, 

která se s energií sobě vlastní pustila do práce v naší škole. 

Má celou řadu nápadů jak zlepšit kvalitu školy a vzdělávání.

V oblasti dopravy budeme opět celoplošně rekonstruovat 

obecní komunikace, máme podanou žádost o dotaci na vý-

stavbu chodníku k benzince, konečně bychom chtěli realizo-

vat stezku kolem přehrady. Letos potřetí podáváme žádost 

na semafor s bezpečným přechodem. Pevně věříme, že le-

tos to vyjde, případně je na zváženou realizace bez dotace. 

V dohledu je i realizace projektu zklidnění dopravy a staveb-

ních úprav chodníků a cyklostezky v centru obce. Nevyluču-

jeme ani ve spolupráci s ostatními obcemi v mikroregionu 

měření rychlosti v centru obce.

Pokud „vyjde“ dotace z ministerstva fi nancí, zahájíme rea-

lizaci polyfunkčního domu u obchodu Davidova. Jeho reali-

zací získáme jak potřebné byty, tak i prostory pro podnikání 

či služby (např. pro dalšího zubaře apod.).

Ale život obce nejsou jen investice. Poté, co jsme „pořešili“ 

vodní zdroje, je asi nejpalčivějším problémem obce proble-

matika odpadů. S rostoucí životní úrovní pořizujeme spous-

tu nových věcí a  tím pádem se musíme rozloučit s  věcmi 

starými. V odpadovém hospodářství obce se tak potýkáme 

jednak s nárůstem množství odpadů a také s nekázní s jejich 

nakládáním. Proto bychom chtěli postupně zavádět systém, 

který zpřehlední evidenci odpadů, jejich původce a případ-

né excesy s nakládáním dokumentovat a předat k přestup-

kovému projednání.

V  příštím roce bude zaveden zákonem nově defi novaný 

poplatek z rekreačního pobytu, který bude činit 20 Kč za den, 

původní výše tohoto poplatku byla 12 +2 Kč. Tento poplatek 

odvádějí návštěvníci obce obdobně jako my na dovolené 

v  tuzemsku či zahraničí. Vyšší výběr těchto poplatků bude 

směřovat zpět do infastruktury a projektů podporujících ne-

jen rozvoj cestovního ruchu, ale i kvalitu života občanů naší 

obce. Ve fázi přípravy je modernizace kempu, cyklostezka 

směrem Hlavatá, či stezka s lomem atd. Pevně věříme tomu, 

že poskytovatelé ubytování a služeb v cestovním ruchu toto 

ocení, neboť tyto poplatky vlastně ani nejdou z jejich kapes.

Rádi bychom se rovněž zaměřili na připojování občanů 

na kanalizaci. Obec v minulosti investovala a bude investo-

vat nemalé prostředky na vybudování a opravy kanalizační 

sítě. Je proto smutné, když nejsou ke kanalizaci připojení 

lidé, kteří ji mají takříkajíc přímo u nosu. Po blížící se změ-

ně legislativy v oblasti kontroly vyvážení jímek bude v jejich 

zájmu se ke kanalizaci připojit. Obec nabízí spolupráci a po-

moc při realizaci kanalizační přípojky. V  souvislosti s  tímto 

nás zastupitele čeká nelehké strategické rozhodnutí ve věci 

provozu či rekonstrukce Čistírny odpadních vod „na Nové“, 

která je na svém provozním maximu, a to především z důvo-

du stáří technologického zařízení.

Velice si ceníme a  podporujeme činnost spolků, které 

ve spolupráci s  obcí vytváří kulturně společenský život. 

Je velmi dobré, přímo  vynikající, když se můžeme opřít 

o mnoho osobností, které svou aktivitou a obětavostí obo-

hacují veřejný život obce. Troufám si tvrdit, že jejich počet 

zvolna narůstá a my všichni jednak o nich víme a jednak si 

jich velice vážíme. Koneckonců na rozsvěcování stromu se 

teplé nápoje nebudou vydávat z kelímků, nýbrž z limitova-

né edice hrnků se specifi ckým potiskem s tématikou spolků. 

V životě obce přibývají mnohé kulturní a společenské aktivi-

ty, které nás obohacují, a je jen na nás, jak toho využijeme. 

Prakticky ani nemusíme moc za akcemi dojíždět, nejenže si 

na Bečvě koupíme v zásadě vše, co je k životu potřeba, ale 

také se zde můžeme nabažit i po té duchovní stránce.

Samozřejmě nelze zapomenout ani na sportovce, jejichž 

činnost a úspěchy mají trvale stoupající trajektorii.

Dále se posouvá projekt nového centra a komplexu v are-

álu bývalé pily. Vykrystalizovaly nám dva modely fi nancová-

ní této investice, která se odhaduje na více jak 120 milionů 

korun. Toto už „není legrace“ a v zastupitelstvu nás čeká vel-

ká diskuze, jejímž výstupem bude kvalifi kované rozhodnutí, 

které vybere optimální variantu. Samozřejmě, že jednáme 

i s  vlastníkem strategické budovy v  centru, nicméně naše 

fi nanční představy se zatím diametrálně rozcházejí.

Je toho jistě ještě mnoho, s čím bych se chtěl s Vámi po-

dělit. Stále se něco připravuje a  děje, ale o  tom zase příš-

tě. Jako například o  navýšení podpory na sociální služby 

v rámci projektů obcí Rožnovska, což bude mít pozitivní vliv 

na zkvalitnění péče o seniory v obci.

Jménem zastupitelů obce, pracovníků Obecního úřadu 

a Služeb HB s. r. o. Vám přeji pohodové prožití svátečních 

dnů a úspěšné vkročení do roku 2020.

Žijeme na krásném místě, držme pohromadě a mějme 

sa rádi.

 Rudolf Bernát
Starosta obce Horní Bečva
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Vymáhání dluhů od neplatičů
Tato zpráva se prakticky netýká 99 % občanů naší obce, 

nicméně je dobré o tom vědět.
Navzdory četným urgencím a  upomínkám stále existuje 

zlomek permanentních neplatičů poplatků za odpad. Pracovníci 

obecního úřadu vynaložili nemalé úsilí a čas, aby dali dlužníkům 

opakovaně možnost závazky uhradit, leč marně. Nevíme, zda 

tak činí záměrně, či z  nedbalosti a  liknavosti. Z  tohoto důvodu 

a  s  ohledem na § 38 odst.  7 zákona č.  128/2000 Sb. (Zákon 

o  obcích) zahájil Obecní úřad Horní Bečva smluvní spolupráci 

se soudním exekutorem. Tento bude s  Obcí Horní Bečva 

spolupracovat při vymáhání nezaplacených poplatků nejen 

za odpad, ale i  za další neuhrazené závazky vůči Obci. Činíme 

tak s  těžkým srdcem, nicméně nelze podporovat morální 

hazard, kdy řádně a zodpovědně jednající většina bude doplácet 

na několik jednotlivců, spoléhajících na to, že Obec Horní Bečva 

neumí své pohledávky zodpovědně vymoci.

OBECNÍ ÚŘAD V HORNÍ BEČVĚ ÚŘEDNÍ HODINY V PROSINCI 2019 A LEDNU 2020

23. 12. – 27. 12. 2019 .......................................................  celý týden zavřeno
pondělí 30. 12. 2019 ................................  otevřeno:  7.30 - 11,  12 - 16.30 hod.
31. 12. 2019 – 01. 01. 2020 ...............................................................  zavřeno
od čtvrtka 02. 01. 2020 ..................................................  běžná otevírací doba

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přejí 
pracovníci Obecního úřadu a Služeb HB s.r.o. 

UPOZORŇUJEME OBČANY, 
že v termínu 

16. – 20. prosince 2019 
BUDE UZAVŘENA 

ORDINACE MUDr. JANÍKA. 

V pondělí 23. 12. a 30. 12. 
bude ordinace otevřena 

pouze do 11:00 hod.
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Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm upozorňuje:

31. ledna 2020

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě poplatníka (např. koupí, 

darem, dědictvím) nebo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (např. změně výměry /

včetně změny výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu/ nebo druhu pozemku, užívání 

zdanitelné stavby /nebo její části/, nástavbě o další nadzemní podlaží, zvětšení půdorysu zdanitelné stavby 

přístavbou), je poplatník povinen podat daňové přiznání a daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. 

Daňové přiznání by neměli zapomenout podat nejen poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli 

do svého vlastnictví nemovitou věc, taktéž poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak 

pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit fi nančnímu úřadu (pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, 

podají dílčí daňové přiznání, pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, 

doručí na fi nanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti).

Došlo-li tedy během roku 2019 ke změně poplatníka 

daně z nemovitých věcí či okolností, 

rozhodných pro stanovení této daně, 

termín pro podání daňového přiznání je 31. ledna 2020.

Tiskopisy daňových přiznání 

je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) 

v nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“   „Elektronické formuláře“ 

 „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“ 

jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF (www.fi nancnisprava.cz) 

v nabídce „Daňové tiskopisy“

lze získat na územních pracovištích fi nančních úřadů

Možnost zasílání údajů 

pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně 

z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“ správce daně každoročně před splatností první splátky daně 

zašle kompletní informace s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující 

údaje o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, 

umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně 

z nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě:

https://www.fi nancnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201812050828

F.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících

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 potře-

by, 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, lis-

tí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno 

odkládat nebezpečný odpad!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály při-

bližně 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 nedáva-

li odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, pa-

pír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplat-

ků 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

Svoz tříděného odpadu: pátek 20. prosince 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 odpa-

dy 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 mě-

síci. Sbírají se pouze plasty včetně nápojových kartónů a  sklo, 

které jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komo-

ditu 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 vy-

sypání. Taky je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

Plastový, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejne-

rů umístněných na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u kři-

žovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hote-

lu Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; na parkovišti

před restaurací na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrst-

ky.

Pytle určené pro svoz tříděného odpadu neodkládejte 

do kontejnerů v jednotlivých sběrných místech, pytle jsou určeny 

pro organizovaný svoz, který probíhá zpravidla vždy poslední pá-

tek 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, novo-

durové 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 třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou ur-

čeny 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 elektro-

spotřebiče 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 parkovi-

šti za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehra-

dě 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

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JAK ZVÍŘÁTKA CHODÍ SPÁT, leporelo

/Rachner Marina/

Leporelo pro děti ve věku od 18 měsíců. Jak si 

dávají dobrou noc lvi, myši, opičky, sovy, kočky, 

ježci a my lidé? Roztomilé verše, rýmy a říkání 

pro příjemné chvíle před usnutím.

SVĚT TECHNIKY

/kolektiv autorů/

Tato velká barevná kniha vás seznámí se svě-

tem techniky. Podíváme se na stroje, které se po-

hybují po zemi, po kolejích, na vodě, pod vodou 

nebo ve vzduchu. Čeká na vás spousta obrázků 

hasičské techniky, pracovních strojů, lodí, letadel 

a vlaků. Poutavé fotografie jsou doprovázeny 

stručnými popisy a zajímavostmi.

VOMBAT JIRKA JE STATEČNÝ

/Eva Papoušková/

Nová pozorování vombatů v Austrálii vedla 

k zajímavým vědeckým objevům. Například způ-

sob, jakým se vombat vyrovnává s krajní situací 

a svým nepřítelem, vedl autorku Evu Papouš-

kovou k napsání druhého vombatího příběhu – tentokrát o nebezpečí. 

A to si pište, že má dobrý konec. Liška Vilhelmína, která plánovala se-

žrat celou vombatí rodinku, neslavně ostrouhá způsobem, jakým se to

ve skutečnosti děje i v moudré přírodě.

PODIVUHODNÝ NOSOROŽÍK

/M. G. Leonard/

Když profesor Bartoloměj Cuttle beze stopy 

zmizí z uzamčeného depozitáře londýnského 

Přírodopisného muzea, policie je v koncích. 

A stejně tak i profesorův syn Darkus, ze kterého 

se ze dne na den stane sirotek. Záhadné zmizení 

jeho otce mu ale nedá spát a rozhodne se pát-

rat na vlastní pěst – tedy spíš na vlastní nebez-

pečí. Daleko by se ale nedostal, kdyby shodou 

zvláštních náhod nepřišel k podivuhodnému 

bodyguardovi, kterého pojmenuje Baxter. Baxter, brouk velikosti křečka, 

je úžasný exemplář nosorožíka a Darkus v něm najde opravdu spolehli-

vého ochránce. Má ve zmizení Darkusova tatínka prsty zlá módní diva 

Lukrécie a její posedlost krásnými exotickými brouky, které jsou pro ni 

vzácnější než zlato?

DÍVKA ODNIKUD, série Ranč U Sedmi strak 1.

/Radka Zadinová/

Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde ji jako ma-

lou odložili. Nikdy se s tím nesmířila a stále dou-

fá, že se máma vrátí. Jedinou útěchou jsou pro ni 

koně a blízkost kamarádky Diany a jejích bratrů. 

Zatímco s Michaelem ji pojí přátelství, s Gabri-

elem moc nevychází. Když ji však při hádce neče-

kaně políbí, podlehne Gabrielovu kouzlu. Jak to, 

že na něj nemůže přestat myslet, i když ví, kolika 

holkám popletl hlavu? A proč se zrovna teď cho-

vá Michael tak divně?

BELETRIE
KRÁLOVSTVÍ MEČE, série Rytíři z Vřesova 4.

/František Niedl/

Wolfram Katzinger z Olšové, někdejší johani-

ta, jehož jediným majetkem je jeho meč, vyni-

kající kůň, statečnost a umění boje, stojí věrně 

ve službách krále Jana. Beneš z Vřesova pokra-

čuje dál ve stavbě svého hrádku Vřesova, jelikož 

jenom pevné zdi, prozíravost a snad i močály sví-

rající Vltavu na pomezí z Bavorskem ho mohou 

uchránit před opakujícími se nájezdy bavorské-

ho šlechtice, který je v Čechách znám spíše pod 

přezdívkou Hanz Křivák. Jako Rožmberkův man, kterého si mladý vladař 

i přes vzájemnou rozepři velice cení, musí Vřesov opouštět a účastnit se 

bojů jak s vnitřními, tak s vnějšími nepřáteli na obranu krále. Nebo proti 

němu? To podle toho, na které straně Rožmberk zrovna stojí.

MUŽ BEZ MINULOSTI, detektivka

/Tim Weaver/

Když se k médiím donese zpráva o zbitém 

mladém muži, který si nepamatuje, kdo je 

ani odkud pochází, rychle mu dají přezdívku 

„Muž bez minulosti“.

O deset měsíců později je Richard Kite – pokud 

se tak vůbec jmenuje – stejně bezradný jako na za-

čátku. Navzdory neúnavné snaze policie se k němu 

stále nikdo nehlásí a stopy rychle vychládají.

Co je Richard Kite zač? Proč ho nikdo nezná? Jak se vším souvisí tělo 

neznámé ženy nalezené dva roky předtím na opuštěné železniční trati? 

A co když je Richardova minulost plná tajemství, na která by radši zapo-

mněl – nebo hůř, která by ho mohla stát život?

CLAYŮV MOST /Markus Zusak/

Pět nedospělých bratrů Dunbarových žije 

na předměstí australského města bez otce 

a matky, podle vlastních pravidel. Jejich domov 

se zmítá v chaosu. Matka chlapců, klavíristka, 

která na otcův podnět emigrovala z komunistic-

kého Polska, se nejprve probíjela životem v ra-

kouském táboře, potom v Austrálii dělala pod-

řadné práce, učila se anglicky a potom se vdala. 

Pět synů vychovávala přísně, ale s láskou. Po její 

smrti život bratrů poznamená záhadné zmizení otce. Dávají mu přezdív-

ku Vrah, neboť po jeho odchodě v srdci každého z nich něco zemřelo. 

Když se po čase otec z ničeho nic objeví, vyhánějí ho. Jen jeden z brat-

rů, Clay, pozná otcovo tajemství a i jeho postihne osobní tragédie. Vydá 

sa postavit most přes dravou řeku, čímž zároveň symbolicky staví most 

mezi bratry a otcem, ale i mezi minulostí a přítomností.

SLUŽEBNÁ Z HOSTINCE, román pro ženy

/Dilly Court/

Lottie Laneová, pokojská v rušném zájezdním 

hostinci v centru Londýna, která zná jen dřinu 

od rána do noci, se rozhodne svůj život zasvětit 

jiné, prospěšnější práci. Rozhodne se ošetřovat 

vojáky raněné během Krymské války. Po dobro-

družné plavbě se ocitá v Balaklavě poblíž Sevas-

topolu, kde odhaluje jak válečné hrůzy, tak pod-

vody, lži a tajemství britské smetánky…

NOVÉ KNIHY

k k á í d hé

ř dí k H Kři á

ti ži t b t ů
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KNIHOVNA

NAUČNÁ LITERATURA
PRÁZDNINY V EVROPĚ /Ladislav Zibura/

Máte rádi humor, dobrodružství a mnohaho-

dinové čekání u silnice? Pak vložte řízek mezi 

chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým 

dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát 

vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evro-

pou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte 

z Polska přes malebné Pobaltí až za polární kruh 

a následně z horkých Athén přes divoký Balkán 

zpátky domů. Objevíte při tom místa, která jste vždycky chtěli navštívit, 

jen jste o nich dosud nevěděli. Vyslechnete příběhy neobyčejných lidí 

a přesvědčíte se, že jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinentu 

světa.

ROZMARNÉ HOSTINCE VALAŠSKÉ

/Ladislav Baletka, Zdeněk Kment/

Kapitola v knize „Hostince ve Valašském Mezi-

říčí, Vsetíně a Rožnově v 19. a 20. století“ je sepsá-

na výhradně z archivních materiálů a podílel se 

na ni i významný valašský historik Ladislav Balet-

ka. Jde o informace, z nichž mnohé nebyly ještě 

nikdy zveřejněny. Co hostinec, to celá řada valaš-

ských rodin, které je provozovaly nebo vlastnily, 

včetně jejich osudů, příběhů a historek. Publika-

ce obsahuje řadu dosud nepublikovaných unikátních fotografií a to pře-

devším z Rožnova a Valašského Meziříčí, pro většinu čtenářů ale budou 

prakticky neznámé i snímky ze Vsetína.

JSI TAM BRÁCHO? /Marek Herman, Jiří Halda/

Knížka je sympatickou pozvánkou do světa 

Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapí-

ci jezdí neúnavně po celé republice a přednášejí 

o výchově dětí a hledání sama sebe. Středobo-

dem jejich světa je rodina a malé děti do šesti let. 

Poznáte příběhy a osudy lidí, se kterými se po-

tkali. Dočtete se, co je vlastně v životě důležité 

a na čem opravdu záleží. A co udělat, abychom 

to za žádnou cenu neminuli. A taky, jak je někdy 

těžké u toho neztratit naději. Je to zajímavé, je to poučné, je tam sranda. 

Bude se vám to dobře číst!

…někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte…

DÍTĚ V SÍTI

/D. Dočekal, A. Harris, J. Müller, L. Heger/

Kniha Dítě v síti je přehledný a praktický 

návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání 

dětí během současné expanze informačních 

technologií. Zabývá se mnoha paradoxy dnešní 

„doby datové“, která nabízí dětem i dospělým 

stejně tak úžasné příležitosti jako dosud netuše-

ná rizika.

•  Jak se smysluplně vzdělávat v situaci, kdy všechny informace jsou k dis-

pozici na pár kliknutí, ale je těžké vyznat se v jejich kontextu?

• Jak zamezit tomu, aby děti upadly do digitální závislosti?

•  Jaké podporovat v dětech užitečné návyky a schopnosti, které jim po-

mohou uspět v budoucnosti, jež bude stále více závislá na algoritmech?

•  Jak vztahy v rodině uchránit před náporem smartphonů, sociálních sítí 

a počítačových her?

•  Jak se „vypínat“ a zůstávat ve světě offline a nestat se otrokem světa 

online?

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)

Upozornění
23. - 27. 12. 2019 ............................ knihovna uzavřena  

pondělí 30. 12.  ...................  od 8 -11:30  12:00 -17 hod. 

31. 12. 2019 - 2. 1. 2020 .................. knihovna uzavřena

pátek 3. 1. 2020 ...................  od 8 -11:30  12:00 -15 hod.

Všem našim čtenářům a návštěvníkům knihovny
přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný a pohodový nový rok 2020

Jiřina Bernátová 

             Denisa Vašková
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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. 
2. část.

hnízdečku, po svojím, které by už mně v životě žádný nevyčet… By mně 

ten dobrý sused to mohl prodať, abych dostala povolení na dřevo z lesa 

mého muže, který mně sliboval a  jsem si zasloužila. Vždyť nejednou, 

když pršelo a  jsem pásla krávy a  viděla domov, zalévala jsem kořeny 

stromu svými slzami. Třebaže už hlas zvonku v kostelíčku bečvanském 

při večerním klekání utichnul a  hvězdičky v  plném počtu nastúpily 

na svú dráhu, gazděnka stála pod stromem. Slzy jak hrachy cupkajú 

na zem, gazděnka stojí, až slyší šelest rosy, a gazděnka dumá a přemýš-

lá. Vidí v dálce chalúpku, jak z perníku, okolo plno kvítí a čistoty. Zvo-

nečky kráv stále cinkajú a v kříbě ve smrečku v ptačím hnízdečku rodina 

ptačí čvrlíká, tulí sa matka k dětem. Gazděnka obrací zrak k severu, mat-

ka bývalého zde kravaře, a touha po objetí svého děcka ju srazí k zemi.“

[bez datace, 1952, s. 10-11]

„…V okopaninách pracuju ručně celý rok sama, tolik trávy zme letos 

měli, že to byla hrůza. Jaro tu bylo chladné a mokré, nestačila jsem to 

udělať a když přišel červen a červenec, s ním ty vedra, tak jsem za Boha 

na poli byť nemohla. Šla jsem na pole, svítalo, sotva slunečko sa uká-

zalo, už jsem byla nemožná, když při slunku jsem kopala, chcelo mě to 

věčně zadusit. Ani oběd neuvařený, večeře to samo, muž si vzal bram-

bory a šel spať. Muž mně dával za vzor Josefu, že proti mně jen pasmín-

ka (slabá) a jak pracuje a je čilá. To mně trvalo dva měsíce, neměla jsem 

v  pořádku okopaniny, lidé už sekli louky. A  já slabá jak mucha kosu 

jsem těžko zmáhala, louky byly bez rose tým vedrem vysušené (to sa 

horší seče). Louku i obilí sekl též muž, má 83 roky… Vstávám dosť často 

v létě, ještě je šero, když dobytek ženu pásť, musím sa přihlídať, kde sú 

krávy. Pásli jsme dobytek obě strany dohromady, každá půlden (krava-

řa těžko dostane), to bylo 8 kusů, ale pro mě nemocnú to byla očiscová 

muka. Letos po jarním sporu pasem každá svoje s Josefú zvlášť. Když 

jsem nemohla chodiť a tých 8 kusů létalo, kolikráť jsem uvažovala, co já 

bídná na světě mám už udělať, čí kdesi skočiť do vody…“

[bez datace, 1952, s. 8]

„… Letos tolik vody je třeba na umývání brambor, vždyť sa dobývaly 

ve vodě a v blátě. Ráda pracuju, ale to hospodářství už mě pomály omr-

zuje. Kdyby aspoň nechali lidu lístky na cukr, 140 Kčs za 1 kg to je moc… 

Příjem máme za zemědělské produkty 1 kg másla 74 Kčs a za 60 kusů 

vajíček 150 Kčs. Za 1 m látky teplé pracovní jsem platila 95 Kčs, jeden 

kus hovězí prodáme ročně a vloni jsme prasata nedostali kúpiť, tak ne-

zabili už jsme dva roky, též neprodali. Předloni tolik bylo brambor, že tři 

prasata by sa vychovaly…“

[bez datace, únor 1953]

„Drahá paní spisovatelko! Z  polootevřeného okna kuchyně měsí-

ce února vychází ze zaváté chalúpky zpod Vysoké od stolu muziga, 

kde gazděnka píše večer milé paní do Prahy ty nejkrásnější pozdravy. 

Po větříčku z východní Moravy posílám pozvání od gazdy k přátelské 

a srdečné návštěvě. Často slyším: „Napší, že by si rád s ňú eště porozprá-

vjal, ale přátelsky, já sa na nic nehněvám.“ To jsou časté slova mužovy. 

Muž často vytáhne varhánky ze stolu, hraje a  já ho doprovodím zpě-

vem, a tak ten život na horách si v zimě obveselujeme sami bez útraty. 

Po rádiu jsem toužila, ale elektriku vůbec nemáme (je to místo určené 

k zalesnění) a na baterie to přijde draho.“

Po šestileté pauze až v r. 1952 Josefa Vašutová přerušovaně píše 

další 18stránkový dopis, který ale zůstal neodeslán, jak sama zmi-

ňuje a přikládá ho k nově psanému dopisu v únoru 1953. Po sedm 

předchozích let ji pronásledovaly nemoci, následoval úraz způsobe-

ný pádem ze stolu při mytí stropu, onemocnění štítné žlázy, jejichž 

následkem jen obtížně mohla zastávat práce při hospodářství. Jen-

že ani druhý v únoru započatý dopis nedokončila a dopisovala ho až 

během léta 1953. Z prodeje pozemku na stavbu vysněné chaloupky 

sešlo, ale touha po ní ji neopouštěla. Nicméně toto její velké přání, 

jak vyplyne z dalších dopisů, se jí už nesplnilo.

[bez datace, 1952, s. 5-7]

„…Věřila jsem, že padnu, tělo mé je slabé, už tými trampotami, které 

jsem tu zažila, oslabené. Jak často myšlenkami jsem byla u Vás, že Vy 

dobrá duše byste mě nechala odpočinúť a klidu, kterého jak soli jsem 

potřebovala, by u Vás měla… A v té největší nemoci odešel Bohuš, ože-

nil sa, že neměl košelu vyžehlenú. Ani ta moja krev, ani to moje děcko, 

za které jsem tolik v životě vytrpěla, ani to mně neuvěřilo a neulehčilo 

v mém trápení. Po každé, když tu Anežka přišla a on s ní šel, jsem plaka-

la, div mně srdce nepuklo… Nic uvařiť, upécť jsem nemohla a s úklidem 

to lepší nebylo. V jedném místě jsem vzala a na druhé donesla. Dávali 

jsme na střechu nový šindel a uklidiť jsem to na hůře nemohla, zabylo 

mně špatně, když jsem to šla dělať. To bylo něco pro pí Barošovú a Jose-

fu. Měly z teho velkú radost. Pí Barošová do očí mě litovala, div sa neza-

lkla, a když zavřela dveře u Josefy, tak obě si pravily, že už na mňa do-

šlo. Že by přede mnú žádný neobstál, kdyby ňa Pán Bůh nepotrestal… 

Já je obě znám (poslechla jsem za dveřmi), jim jsem to řekla, že nejsem 

zvědavá, co kdo na mě mluví, ale zajímalo mě, kolikrát jakú mám cenu 

u  tých dvou žen. Žasla jsem často, jak dovede Josefa ubližovať a  biť 

na člověka, když jí opravdu nic nedělám. Já by to opravdu nedovedla, 

nemóžu za to, že mě tu doved. On to popřel, že to není pravda, a bylo to 

celú dobu. Dovedete si představiť, jaký je to život – hádky, řvaní tu nic 

nepomohly… Když občas pí Barošová a Josefa nadávajú na „Advent“ 

a viní mě, že česť pošpiniť, diktovať a romány psať, že to jsem já. Tak 

jim pravím, že kdyby věděla o něčem podobném, tak by toho tam bylo 

víc. Občas někde píšete článek a to je zle. Muž vždycky praví, že nikdy 

nejsou všeci na jedného, a je to pravda. Věděli, jaký jsem tu měla život, 

ale skrz „Advent“ kritisovali, že jak hadovi pomóže zpod kameňa, že to 

je tak. Aneb na mne, že jak žebrota sa dostane do lepšího, jak prý sa 

udělá ze žebráka pán, tak je zle. Tých žebrot, tých jsem za tých 20 roků 

slyšela dosť a dosť… Mám tu cenu, jak páté kolo u voza. A proto túžím 

jednou odsuď ven, a  nevím kam a  kde, mladé roky jsem nechala tu, 

ale pevně doufám, že dojdu klidu, klidu, po kterém toužím jak jelen 

po prameni čerstvé vody.“

[bez datace, 1952, s. 17-18]

„… Paní moje drahá, pro Boha Vás prosím, pro chudobu a lásku Kris-

tovu, pro milosrdenství Boží, smilujte sa nad ubohú gazděnkú Vašu, i na 

dálku klečím před Vašimi dveřmi, neodkopujte mne. Vyhovte mé prosbě 

a přimluvte, ztraťte to slovíčko za Vašu gazděnku tam, kde bude třeba. 

Pro Boha Vás prosím, pro pět ran Kristových, poproste, vyslovte to krás-

né slovo pro ubohú gazděnku, která touží po vykoupení, po skončení té 

doby „adventní“, po klidu, míru duševním. Která už léta touží po svojím 
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[bez datace, říjen 1953]

„… Přicházím s prosbou o radu mně jako vdově. Nemusím Vám to 

vypisovať, víte to sama, co to je, když žena vdova zůstane…v prostředí 

teď pro mne cizím opravdu. Když přišla zpráva, že muž zemřel, tak Jo-

sefa vyšla na dvůr, plakala a naříkala: „Vy jste strýcu odešli a chalupa 

je v  cizích rukách.“ Tým mínila mne. Bála jsem sa teho, až přijde čas, 

muž onemocní a  zemře, kde potem půjdu… Dvacátého srpna one-

mocněl… a večer byl odvezen do nemocnice na Vsetín. Byl tam 6 neděl, 

ze začátku byl čilý, zdálo sa, že ještě z toho vyjde. Ke konci stav sa zhoršil 

a 30./9. byl přivezen z nemocnice k Barošom, k dceři. Do 10./10. ještě žil. 

Chcela jsem ho vzít pod Vysokú (ani jsem nebyla při smrti), nedali mně 

ho. Chodila jsem za ním na Vsetín i k Barošom každú druhú noc, nosila 

vajíčka a jiné, prala prádlo…“

„…já nemocná jsem měla zpolovice [kontingent] hotový a oni ne… 

My jsme vloni odevzdali 2 vepře a ten náš zbytek vepřového kontingen-

tu spadal Barošům, protože oni vůbec vepře neměli a majetek byl celý 

na muže Vašuta. Byly doma hádky a  muž jako obyčejně byl při dceři 

a pravil mně: Byly tvoje prasata? Byly za tvoje peníze kúpené a na tvém 

majetku vychované? Říkám mu na to: Tak mně plať službu, když není 

moje nic. On na to: Šak žereš! Tak jeho dcera byla chudák a kdo mne 

ubohé sa měl zastať, když vlastní muž ne… v  červnu 25. byl 21  rok, 

co jsem tu přišla. Věrně po jeho boku jsem ty léta snášela to ponížení 

a příkoří od něho před Josefú… Tu rozhodně nebudu, radši sa oběsím, 

nemóžu a  nechcu sa dívať do smrti na tu, která mně užírala zdraví 

a pila krev tolik rokú. Dva majitelé v  jedné chalupě, to nedělá dobro-

tu a já hubu otevřít moc by nemohla, jak to vidím. Paní Barošová mně 

řekla: Jak budeš dělať, tak sa budeš měť. To sa tak mluvilo tu i každému 

pasákovi. Za mne ale ne, já jsem ten dobytek radši pásla sama, než by 

měla sa s někým o jídlo, které by mu dávala, hádať. Mluvila jsem s jednú 

ženskú, která tu dřela (slúžila), říkala: Já jsem měla strýca ráda, kdyby 

to jídlo edem nevyčítali. A to štěstí v tem jídle měla i žena. Ale mohl to 

byť jiný život, kdybysme bývali jinde a sami. Já ani před nimi si zapla-

kať nemóžu a věříte, že přes ten věkový rozdíl, tj. 34 roky byl starší, jsem 

ho víc měla ráda, jak nerada? Bůh je mým svědkem, to byly vinny ner-

vy a okolnosti, když jsme sa hádali. Nestarala bych sa, kdyby tolik mě 

ve stáří si někdo vážil a ctil, jak ještě já jeho. Zničená jsem, že jsem ho 

neměla doma, že ten jeho stisk ruky a podání u oltáře ještě před smrtí 

mně měl patřit. Škoda mluviť, ale opravdu mám strach, že z té bolesti, 

smutku a trápení onemocním. Peníze nemám žádné, z čeho by platila 

doktora, bude to smutná zima.“

[bez datace, po r. 1953]

„…Majetek je celý na Barošovy a zdráhají sa přijat tu mojí čtvrtinu 

[pozemek mezi křížem a Jeřábkovým]. U soudu je, že tady nebudu… 

a  mají mně vyplatit do půl roka 5.000 Kčs. Podle mého kdyby mohla 

je dať do záložny a  na stáří, kdy nebudu mocť dělať, vybírať, ale teď 

to nejde. Potřebuju si nějaký čas odpočinúť, nemocná jsem, lidé křičí, 

jak že to málo dostanu…“

V květnu 1954 se z hospodářství Pod Vysokú odstěhovala a příby-

tek našla v podkrovní světničce u rodičů. Během zaměstnání u ČSAD 

v Rožnově jí byl přiznán invalidní důchod a v 60. letech pak bydlela 

na radnici, v sídle tehdejšího Místního národního výboru, pro který 

vykonávala práci uklízečky. 19.  října 1956 Glazarové píše a odesílá 

dopis s  dalším předchozím dopisem, který pro ni měla rozepsaný 

už od jara. Píše o  svém 29letém synu Bohušovi a  jeho rodině 

v Ostravě -Porubě, kde syn od počátku 50. let pracoval jako horník: 

„Vzpomínám si, jaký býval doma křik, že jsem sa rozešla s jeho otcem. 

Jedenkráť jsem plakala na hůře ve slopci, jeho jsem měla v  náručí… 

Pořáď mně stíral slzy svojú krátkú košulkú a  říkal: Mamo, nepač… 

už měl 8 roků, když se mě na poli ptal po otci. Povídal: Řekni, kde je po-

chovaný, já půjdu zaňho poříkať. Škoda, pí spisovatelko, že jste mně 

neřekla, že něco píšete, bylo by toho moc a moc.“

V  r.  1956 se Josefka Vašutová byla osobně podívat na natáčení 

jedné z  fi lmových scén Adventu v  interiéru a  exteriéru dřevěné-

ho kostela v Tiché, kde se odehrávala svatba Františky Plesníkové 

s  gazdou Podešvou. Nechala se vyfotografovat s  herečkou Ninou 

Jiránkovou, která ve fi lmovém Adventu zosobnila hlavní hrdinku 

Františku. Podle sdělení pamětníků, když se měla na Horní Bečvě 

fi lmová adaptace Adventu promítat, rodina Barošova se pokusila 

v obci jeho chystanou premiéru znemožnit.

29. prosince 1964

„…chcu Vám dnes napsať o  lidech pod Vysokou, které jste znala 

a  měla ráda. Začnu od lesa, od dolinky, kde bývaly dvě robky, vdova 

Donova a svobodná Františka…

…Podívu sa, milostpaní na prdeli. Víte, pí spisovatelko, kdo to poví-

dal? Súsed Vašut, který na besedu k vdově Sobkové šél a pí spisovatel-

ku při lyžování na zemi seděť uviděl. Ani sa člověku věřiť nechce, že už 

tata nežije, prohlásíl u mě na návštěvě můj syn při prohlídce fotografi í. 

Když přijdu, maminko, pod Vysokú, mám v očích slzy. Nechál jsem tam 

16 roků života. Do roka i třikráť syn na svůj domov bývalý s kamarády 

jde se podívať. Taky mně sa věřiť nechce, že všeci, co odešli a byli v mém 

bývalém súsedství, už nežijú. V domově mém bývalém a syna je taky 

sama Josefa…

…Kapitán z vojenské posádky v Meziříčí při prohlídce veškerých vo-

zidel každoročně taky při obědě měl zájem o román Advent (asi mu ně-

kdo řekl). S další otázkou přišel: Co vám dal československý státní fi lm? 

Tá věc pro mne byla trapná. Odpovídám: Proč by mně měli něco dávať? 

Rozčilen povídá: Také těžké prachy na tom fi lmu vydělali, ani korunu 

vám nedali? Já sama říkám kapitánovi: Čtyřikrát jsem na fi lmu byla, 

dala jsem vydělat státnímu fi lmu.“

Na rubu fotografi e je napsáno: „Posílám pí spisovatelce fotku z naší 

pouti [asi rok 1955 nebo 1956]. V  tých tmavých šatečkoch to je Bo-

hušovo děvčátko Anežka a  její stařenka, to druhé je bratrovo. Já tam 

vypadám hrozně, byla jsem dojatá, tolik a tolik jsem se na vnoučátko 

natěšila a ani jsem ho neužila a už jí nemám.“ 

 Karel J. Malina
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Školní rok je v plném proudu a děti z mateřské školy stále něco 

zažívají. Kromě pestrých činností a her, které paní učitelky denně 

plánují, se děti také účastní dalších akcí.

Do konce listopadu jsme navštěvovali solnou jeskyni v  hotelu 

Cherry. Děti si čím dál více zvykají na cestování linkovým auto-

busem a pobyt v jeskyni vždy vítaly. Stále bylo co objevovat a vy-

mýšlet. Kromě hraní se solí jsme se zaměřovali také na relaxační 

činnosti, pro které je tento prostor přímo pohádkově stvořený. 

Každou naši návštěvu bedlivě sledovali malí jeskynní skřítci. 

Po cestě do školky jsme pak měli ve zvyku chroupat jablíčka či jiné 

ovoce, které nám na cestu přichystala paní kuchařka.

V týdnu od 4. 11. do 8. 11.

nás čekalo hned několik 

událostí. V úterý jsme se tří-

dou Medvídků a Zajíčků vy-

razili do Rožnova pod Rad-

hoštěm. Přeprava probíhala 

opět linkovým autobusem 

(už jsme opravdu zkušení). 

Našim cílem byly Pohád-

kové lázně. Od autobusu 

to už trvalo pouze chvilku, 

aby mohl vypuknout přímo 

dětský nával radosti a dová-

dění. V  lázních jsme nebyli 

poprvé, a  tak byly děti na-

těšené ještě více, protože 

už moc dobře věděly, co 

je čeká - zahrabávání se do velkého množství balónků, skákání 

na trampolíně, honičky v bludišti všech cestiček a průlezek a taky 

opravdu dlouhá skluzavka, na kterou děti pozvaly i  paní učitel-

ky. Cestou zpět jsme si prohlédli autobusové nádraží, které nám 

poskytlo úkryt před deštěm a v autobuse jsme si pak zaslouženě 

odpočinuli (někteří i usnuli).

Ve středu navštívilo 

mateřskou školu di-

vadlo Koloběžka, kte-

ré nám přijelo zahrát 

divadelní představení 

s názvem: Co malí med-

vědi o podzimu nevědí. 

Prostřednictvím toho 

příběhu se děti sezná-

mily se znaky podzimu 

a  také se zvířaty, která 

se ukládají do zimního 

spánku.

A  protože v  lese nás to baví, je velmi důležité poznat jej také 

z  druhé stránky. Dne 12.  11. k  nám zavítal pan Červený, místní 

pan myslivec, který přišel dětem ze školky říct nejednu zajímavost. 

Kromě vyprávění dětem také donesl ukázky paroží a kůží. Na roz-

loučenou nám předvedl myslivecké signály, které děti ocenily hor-

livým potleskem.

Podzim se již pomalounku chýlí ke konci a s ním nastává čas Vá-

noční. Všechny děti se již těší a moc dobře vědí, co si pod strome-

ček přát. První stromeček se rozsvítí v centru obce dne 7. 12. a my 

tam samozřejmě nemůžeme chybět! S dětmi se pečlivě připravuje-

me na to, abychom obohatili tuto chvíli o poslech dětských hlásků, 

které zazpívají soubor písní, vybraných právě pro tuto příležitost.

 Za kolektiv MŠ napsala Bc. Lucie Slížková

Pod pokličkou mateřské školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Je za námi první aktivita, která zahájila náš letošní projekt „Jen 

třídit nestačí“. Prostřednictvím tohoto projektu chceme posílit 

ohleduplné chování a jednání nové generace. Aktivitami chceme 

vzbudit v  žácích zamyšlení nad současným konzumním stavem 

společnosti. Jak celá exkurze na děti zapůsobila, si můžete pře-

číst v reportáži Evy Vašutové z 8. B, tímto jí děkuji za velmi cennou 

zpětnou vazbu. 

 
Jitka Bordovská

V úterý 22. října jsme navštívili třídicí linku ve Vsetíně, abychom 

zjistili, jak probíhá třídění odpadů a jak to všechno funguje.

Procházeli jsme velikým areálem, kde bylo plno odpadu. Nejdří-

ve nám paní, která nás logistickým centrem provázela, ukázala 

směsný odpad, jež se vyváží na skládku do Přerova. Velmi často si 

lidé myslí, že do třídicí linky se dostanou již roztříděné věci z barev-

ných kontejnerů. Ve skutečnosti se však na lince musí ještě třídit, 

protože lidé házejí do kontejnerů nesprávné věci. Většinou buď 

z důvodu neznalosti, nebo lenosti. Poté jsme šli do haly, kde se třídí 

papíry a plasty. Vše se třídí ručně – po pásu jedou plasty a kolem 

něj stojí lidé a rozdělují je na různé barvy.

Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Třeba to, že komu-

nální odpad se dá zužitkovat jako palivo, nebo stavební materiál. 

Překvapilo nás, že likvidace jedné 750 kg kostky plastových lahví 

stojí 1200 Kč, a to proto, že Čína, jež byla největším odběratelem 

plastového odpadu (ze kterého vyráběla syntetické látky, např.

na hračky, mikiny apod.), jej přestala objednávat. Nevyužitý plas-

tový odpad teď trápí mnoho států. Proto je jeho likvidace tak fi -

nančně náročná.

Myslím, že po tomto zážitku a po množství odpadu, které jsme 

viděli, se všichni budeme snažit chovat šetrněji k přírodě. Budeme 

odpad třídit co nejlépe a budeme se jej snažit produkovat co nej-

méně.

 Eva Vašutová

Exkurze do Technických služeb Vsetín
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ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ HORNÍ BEČVA

Z činnosti našich zahrádkářů
Přichází závěr roku a s ním i zamyšlení nad tím, co jsme dělali. 

Až budou zahrady pod sněhovou pokrývkou, rádi si připomeneme 

letní slunné dny.

S ovocem mnoho práce nebylo, úroda stačila tak na ochutnáv-

ku, jak pro lidi, tak pro zvířata. V některých místech se sice stalo, 

že na stromě to vypadalo lákavě, že třeba jablíčka budou 

i na uskladnění. Ovšem když přišla doba zrání, nastaly velké otaz-

níky. Kdo stihne ovocný strom dříve obrat, majitelé nebo ptáci? 

Zápas většinou dopadl nerozhodně. Ovoce zůstalo poklované 

a muselo se rychle zpracovat.

Krásných letních dnů využili naši členové i za poznáním Horní 

Bečvy. Neváhali obout pohorky a  navštívit alespoň kousek naší 

hřebenovky Třeštík – Soláň a pokochat se krajinou v okolí Benešek. 

Výlet se nedal realizovat najednou. A tak jedna skupina členů měla 

možnost na horách zažít i bouřku a průtrž mračen. Když se naskyt-

ne ovšem možnost potkat a navštívit zajímavé lidi, tak ani prudký 

déšť náladu nepokazí. Druhou skupinu členů zastihlo lepší počasí, 

a tak si navíc mohli vychutnat i atmosféru na Kotlové. A jaké bylo 

hodnocení této akce? Nejvíce asi člověka překvapí, když Vám lidi 

řeknou: „Kam půjdeme příště?“ A začaly padat návrhy. Tak můžeme 

s chutí plánovat i další turistické akce.

Z dalších aktivit, které zahrádkáři pořádají, jsou přednášky. Na jaře 

to jsme mohli ve Starých časech navštívit odbornou přednášku 

„Pěstování hrušní na malých zahradách“. Závěrem měli účastníci 

možnost klást odborné dotazy z oblasti sadařství. Nejen ovoce, ze-

lenina, ale i pěstování různých okrasných a léčivých bylin může být 

velmi prospěšnou a zajímavou činností. Dvakrát se podařilo zorga-

nizovat přednášku „Vůně levandule.“ Jednou to bylo v září v budově 

zahrádkářského svazu s ochutnávkou čaje. Podruhé se akce konala 

v knihovně s ochutnávkou piva. Chtěli bychom poděkovat všem, 

kdo se na organizaci a  propagaci této přednášky podíleli. Jsme 

rovněž velmi potěšeni, že si lidé našli čas a na akci přišli.

Členové spolku děkují za fi nanční podporu Obecnímu úřadu 

Horní Bečva. Letos se uskutečnila výměna hromosvodu, vymaloval 

se celý areál a proběhly další drobné úpravy v budově. Vylepšení 

bude určitě sloužit členům jako motivace k tomu, aby se scházeli 

a vytvářeli odborné a kulturní zázemí, jak pro sebe, tak i pro ostatní 

občany.

Zahrádkáři přejí všem příjemné svátky, v novém roce 

hodně zdraví, úspěchů a mnoho krásných chvil stráve-

ných v přírodě a na zahrádkách.

 za ČZS v Horní Bečvě R. Macečková
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KLUB DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Jak dopadla sbírka 
pro Diakonii Broumov?

Ve dnech 12. - 15. listopadu 2019 

občané nasbírali extrémní množství:

ks: 206 pytlů       93 krabic        43 tašek

naplněných použitým ošacením, 

lůžkovinami, látkami, 

domácími potřebami, obuví, 

hračkami, knihami, časopisy 

a menšími elektrospotřebiči.

Co se děje s nasbíraným materiálem 

v Diakonii Broumov – sociální družstvo 

se 150 zaměstnanci?

Po roztřídění – za měsíc 700 až 800 tun – najde 

50% přímé uplatnění v azylových domech, 

charitativních organizacích 

a také při mimořádných humanitárních akcích. 

Zbytek se roztřídí na tzv. druhotné suroviny.

Klub důchodců Horní Bečva 

děkuje všem občanům, 

kteří se na této smysluplné a potřebné akci 

aktivně podíleli.

Pozn.: 

Sbírat budeme opět na jaře 

– březen, duben – včas upozorníme.

Jana Pospíšilová 

Sníh padá na louky 

a v městech do ulic,

svět je jak od mouky, 

chumelí čím dál víc.

Vločky si sedly na okenní rám,

Vánoce už zas jdou k nám.

Už voní purpura, 

už svítí stromečky

a vločky za oknem 

skáčou jak ovečky.

Už jsou tu nejhezčí dny, jaké znám,

Vánoce už přišly k nám.

Krásné prožití vánočních svátků, 

zdraví, štěstí 

a pohodu do roku 2020 

přeje všem svým členům 

a příznivcům 

výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva.
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TJ SOKOL HORNÍ BEČVA

Hodnocení fotbalové sezóny
Muži – okresní přebor

Od nové sezóny převzal tým Miroslav Křištof jako hlavní trenér, 

vedoucího družstva dělá Miroslav Dobeš. Kádr před sezónou opus-

tili Jan Macura (Valašské Meziříčí), Lukáš Vaněk (Prostřední Bečva), 

Jakub Strkač (Rožnov p/R. B) a Jan Koňařík (přerušení činnosti).

Cíle, které jsme si dali, se podařilo naplnit. Hraje se o  postup, 

diváky jsme potěšili ofenzivní hrou a  všichni hráči se podíleli 

na výsledcích. Každý dostal prostor se ukázat a  pomoci týmu. 

Co by se dalo vytknout v  průběhu podzimu, byla málo početná 

soupiska a zápas v Huslenkách, který jsme výsledkově nezvládli. 

Pozitivní věci ale převládají. Dvojice vyrovnaných brankářů, ustá-

lená obrana, vyrovnaná záloha a kanonýr v útoku. Tomáš Vaníček 

s  23 brankami nemá mezi střelci okresního přeboru konkurenci. 

Ofenzivní síla týmu byla konečně znát a 51 gólů za půlku sezóny 

je výborných. Třetí nejlepší obrana znamená prozatímní třetí mís-

to v  tabulce s 28 body. Přes dlouhou zimní přestávku nabereme 

síly a pokusíme se ještě více ustálit formu a tím i výsledky. Našim 

největším soupeřem jsme si totiž my sami, jak budeme dobře na-

laděni, tak tento tým může vyhrát okresní přebor. Bude to odměna 

pro naše fanoušky, kteří nás ve velkém počtu podporují nejen 

doma, ale někteří za námi jezdí i  na venkovní zápasy a  my jim 

za to moc děkujeme.

Starší žáci – okresní přebor – skupina B
Po pěti letech se přihlásili kluci do okresního přeboru, trenérem 

je Pavel Roman. Minulý rok byli spojeni s Viganticemi a získávali 

zkušenosti. Tento rok už reprezentovali Horní Bečvu, podařilo se 

jim porazit dvakrát Hutisko a získat bod s Vidčí. Ostatní zápasy pro-

hráli, ale byli důstojným protivníkem, a kdyby se zlepšila docházka 

a kluci bojovali v kompletním složení, bylo by to lepší. V tabulce 

obsadili 5. místo se 7 body. Do jarních bojů je na čem stavět. Tým 

kolem kapitána Radka Maliny, nejlepšího střelce Patrika Barabáše 

a srdcaře Marka Vašuta, má na to bojovat o první trojku v tabulce.

Starší přípravka – okresní přebor – skupina D

Pod vedením Jakuba Grenara a  Miroslava Křištofa, kluci sbírají 

potřebné zkušenosti v zápasech. V této kategorii jsou velké rozdíly 

a kluci si zahráli vyrovnané zápasy i  ty vysoko prohrané a samo-

zřejmě i vyhrané. U starší přípravky se nevede tabulka. Nejlepšími 

střelci Horní Bečvy byli: Jiří Vašut (11 gólů), Vojtěch Blinka (10 gólů) 

a Marek Vančura (9 gólů). Fotbalisté musí nadále trénovat a rozví-

jet svůj talent. Podmínky teď přes zimu máme výborné díky hale 

v  základní škole. A  trenéři se budou snažit jim v  tom co nejvíce 

pomoci.

Dorostenky – 3. liga - Morava

Trenérem je Miroslav Křištof. Holky ve skupině hrají i proti ligo-

vým týmům. Tréninková morálka není dostačující a  projevila se 

do výsledků, kdy holky v závěru zápasu tahaly za kratší konec. I tak 

děvčata vyhrála dva zápasy z pěti a obsadila 4. místo se 6 body. 

Holky si určitě podzimní zápasy užily, a když přes zimu zlepší tré-

ninkovou morálku, tak mohou jméno TJ Sokol Horní Bečva zvidi-

telnit ještě lépe.

Pavel Roman a Hynek Bártek založili tzv. pohybovou školičku 

pro 4 až 6 leté děti, která se koná každé úterý od 16 do 17 hodin 

v hale naší základní školy. Není jen pro malé fotbalisty, ale trenéři 

se snaží u těchto benjamínků rozvíjet všestranný pohyb. Neváhej-

te a přiveďte do haly své děti!

A jaké další akce bude pořádat naše TJ v následujících měsících? 

Ve čtvrtek 26.  prosince se uskuteční v  hale Štěpánský volejba-

lový turnaj smíšených družstev a  o  den později bude tamtéž 

Vánoční turnaj ve stolním tenise. A po novém roce se můžete 

těšit na tradiční Ples sportovců, který se bude konat v sokolovně 

v pátek 24. ledna 2020.

 Text: Pavel Roman

 Foto: Jaroslav Čáp
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PF 2020

Domečky zahalené bílou peřinou,
sladké tajemství se šíří krajinou,

nastává krásný vánoční čas,
přejeme ať přijde štěstí, zdraví, pokoj 

a láska mezi Vás.

Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2020

přeje všem svým členům a příznivcům 
výborTJ Sokol Horní Bečva.

Krásné a šťastné Vánoce, 

bohatého ježíška, 

hodně zdraví, 

štěstí a lásky v novém roce  

přejí myslivci 

Myslivecký spolek Hubert Bečvy.

Až na Štědrý den zasněží, ať štěstí daleko neleží, 

k zázrakům je jen krok, potom báječný Nový rok.

                                                                         Jarek z Liščího 

            (z Nedašova)

Všem zákazníkům děkuji za přízeň 
a přeji krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší v novém roce 2020.

VINOTÉKA Horní Bečva
Pavla Křištofová
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UPOZORNĚNÍ!

Čistírna – přesunuta 

od 1. 11. 2019 
do Levňáčku naproti kostelu. 

Otevírací hodiny: 

středa 9 – 15 hodin 

Kontakt: Lucie Bordovská 

774 663 660

Vánoční hvězda
Vánoční hvězda je rostlinou z  čeledi Pryšcovitých 

(Euphorbiaceae) a  pochází z  Mexika a  Střední Ameriky.

V domovině tvoří letité polodřevnaté keře o výšce 1- 4 metry.

Rostlina je krátkodenní, neboli k založení květů je potřeba 

krátký den (12hodin a  méně), pak asi za 2  měsíce vykvétá 

drobnými nenápadnými květy uprostřed růžice barevných 

(červených, růžových, bílých…) listenů. Pokud se i  příští rok 

chcete těšit z těchto barev, musíte od poloviny října pravidelně 

zatemňovat nejméně na 12 hodin denně (tmavým kornoutem 

či papírovým pytlem).

Při nákupu a přenášení ji chraňte před nachlazením (zabalit 

do balícího papíru a nenechávat dlouho v nevytopeném autě).

Vánoční hvězda vyžaduje v  pokojových podmínkách 

pravidelnou, spíše menší, zálivku, substrát nemusí být plně 

nasycen vodou; ideální je pokud je rostlina „polosuchá“, 

případně když ji plně zalijete, je vhodné, aby měla před další 

zálivkou období, kdy substrát zčásti vyschne. Je zcela zásadní, 

aby byla po zalití přebytečná voda z podmisky do cca 15minut 

vylita – kořeny nesmí stát ve vodě. Vánoční hvězda snese lépe 

občasné mírné zavadnutí než „přelévání“, jehož následkem jí 

může odumřít část kořenů.

Ideálním místem pro Vánoční hvězdu je místo blízko oken 

s  dostatkem denního světla. V  pokojových podmínkách 

není potřeba květinu chránit před přímým světlem. Běžná 

pokojová teplota je ideální, současné moderní odrůdy snášejí 

bez problémů i teploty chladného pokoje (cca16-18 °C), jen je 

potřeba úměrně omezit zálivku.

Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,

Zahradní centrum Valašské Meziříčí

PĚSTITELSKÉ OKÉNKO 

ZE ZAHRADNÍHO CENTRA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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INZERCE

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

HLEDÁME KE KOUPI 

POZEMEK 

NA HORNÍ BEČVĚ 

PRO STAVBU 

REKREAČNÍ CHALUPY

Přijímáme objednávky

na Vánoční prodej ryb
prodej od 11. 12. 2019

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 fi letování 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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AKCE PROSINEC 2019
VE STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU

PONDĚLÍ  2. 12.   KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin  –  SVČ

Keramické tvoření pro malé i velké.

STŘEDA 4. 12.   ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

14:30 – 16:30, MŠ ZUBŘÍ SÍDLIŠTĚ

Oddělení Berušek - děti si společně s rodiči 

vytvoří ozdoby na vánoční stůl. 

PÁTEK 6. 12.   TURNAJ V ŠACHU

14.00 – 18.00 hodin  –  Jazyková učebna SVČ

PÁTEK 6. 12.   X-MASS WHITE SHOW

8.00 – 19.30 – Janíkova stodola – Rožnov pod Radhoštěm

Tradiční Vánoční Street Dance show, tentokrát s názvem 

X-mass White Show. Díky obrovskému zájmu a účasti 

letos proběhnou dvě odpolední představení pro veřejnost 

a to v časech 16:00 a 18:00. Přijďte se s námi naladit 

na vánoční vlnu, užít si společné chvíle a podpořit naše tanečníky. 

Předprodej vstupenek bude zahájen od 11. 11. 2019 

na recepci SVČ. Cena jedné vstupenky je 80 Kč.

PÁTEK 9. 12.   VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY

15.00 – 18.00 hodin  –  Plavecký bazén Rožnov

Plavecké závody žáků základních škol

ČTVRTEK 12. 12.   FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 13. 12.   POHÁDKOVÝ PÁTEK – Skřítek Vítek a mlsné autíčko

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Dan Taraba

PÁTEK 13.12.   CHRISTMAS SESSION

17.00 – 22.00 – Brillovka

Vánoční setkání tanečníků Heart2Beat & Static Breakers. 

SOBOTA 14. 12.   VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

8:00 – 15:30 hod, klubovna SVČ

Společně budeme tvořit - ozdobné svíčky, 

voňavá mýdla a spoustu vánočních ozdob.

Pro děti od šesti let. Svačiny, oběd a pitný režim zajištěn. 

PONDĚLÍ 16. 12.   ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin - SVČ

Keramické tvoření pro malé i velké.

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

POZVÁNKA
Klub důchodců Horní Bečva 

zve své členy a další zájemce na jednodenní 

kulturní zájezd do 

OSTRAVY
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

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.

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.

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

  VLASTNÍCI  /Od pátku 29. 11. do neděle 1. 12. v 18:00/

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu 

Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich. Patří jim byty v jednom postarším 

činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí 

dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout.

ČR, 2019 | hrají T. Ramba, V. Kotek, D. Havlová | režie J. Havelka

nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 96 minut

  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA  /v pátek 29. 11. a v neděli 1. 12. ve 20:00/

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné 

rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 

čtyřiceti letech chystá s dcerou a ženou na návrat do Čech. Čerství 

aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou. 

Někdejší vlast a zámecký život znají jen z dávných vyprávění příbuzných.

ČR, 2019 | hrají H. Čermák, T. Dyková, E. Balzerová | režie J. Vejdělek

přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 110 minut

  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II  /Od úterý 3. 12. do neděle 8. 12. v 18:00/

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň 

hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem 

a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.

český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 139 minut 

  VÝJIMEČNÍ  /v úterý 3. 12. a ve středu 4. 12. ve 20:00/

Ve svých organizacích učí Bruno a Malik mladé lidi, jak se starat o případy, 

které všude jinde odmítli. Jejich neotřelý přístup však vzbudí pozornost 

inspekce a hrozí, že bude program zrušen. Nezbývá jim než přesvědčit 

úřady, že má jejich práce smysl.

Francie, 2019 | film s titulky • od 12 let • vstupné 120 Kč • 114 minut

  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA  

/ve čtvrtek 5. 12., v pátek 6. 12. a v neděli 8. 12. ve 20:00/

  PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY  

/od pondělí 9. 12. do středy 11. 12. v 18:00/

přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 60 minut

 LAST CHRISTMAS  /od pondělí 9. 12. do středy 11. 12. ve 20:00/

Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické 

komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky 

a oscarové scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George 

Michaela. Velká Británie, 2019 | film s titulky • od 12 let • vstupné 130 Kč 

  FILMOVÝ KLUB – SBOHEM, SYNU  /ve čtvrtek 12. 12. v 18:00/

Snímek je znamenitě vystavěnou rodinnou ságou zachycující transformace 

čínské společnosti prostřednictvím příběhu manželského páru stiženého 

osudovou tragédií. Čína, 2019 | film s titulky • od 12 let • vstupné 110 Kč, 

členové FK 100 Kč • 180 minut

  JUMANJI: DALŠÍ LEVEL  /od pátku 13. 12. do neděle 15. 12. v 17:30/

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který 

záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji 

bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i roz-

pálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.

USA, 2019 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč

  ŠPINDL 2  /od pátku 13. 12. do neděle 15. 12. ve 20:00/

Silvie je úspěšná lékařka. Renata je manželka známého spisovatele. 

Herečka Eliška stojí na začátku kariéry, ale komplikuje se jí vztah s příte-

lem. A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se 

všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu?

ČR, 2019 | hrají H. Vagnerová, K. Hrachovcová, R. Fiala | režie R. Balaš

od 12 let • vstupné 130 Kč • 107 minut

  KINO PRO DĚTI – JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA  /neděle 15. 12. v 16:00/

Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček 

klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit 

sněhuláka • přístupné bez omezení • vstupné 20 Kč • 66 minut

  YAO  /od pondělí 16. 12. do středy 18. 12. v 18:00/

Slavný francouzský herec Seydou je pozvaný do Dakaru, do země, 

ze které pochází. Aby se s ním mladý Yao setkal sám překoná 

387 kilometrů. Herec je dojatý jeho odhodlaností a rozhodne 

se doprovodit chlapce domů. Na prašných a nejistých senegalských 

cestách však Seydou pochopí, že se přibližuje nejen k chlapcově vesnici, 

ale zároveň ke svým kořenům...

Francie, Senegal, 2018 | film s titulky • od 12 let • vstupné 110 Kč

  ČERNÉ VÁNOCE  /od pondělí 16. 12. do středy 18. 12. ve 20:00/

Když do univerzitního městečka dorazí na Vánoce místo Ježíška 

maskovaný zabiják, budou si jeho obyvatelky přát jediný dárek – přežít. 

Černé Vánoce jsou remakem oblíbené hororové klasiky, v níž místo 

cukroví „voní“ krev.

USA, 2019 | film s titulky • od 15 let • vstupné 120 Kč • 98 minut

  SNĚŽNÁ MELA  /od čtvrtka 19. 12. do neděle 22. 12. v 18:00/

Dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má sen stát se nejlepším 

arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární 

pevnosti, kde zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. 

Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká 

sněžná mela. Kanada, Velká Británie, 2019 | český dabing • přístupné 

bez omezení • vstupné 120 Kč • 95 minut

  STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA  

/od čtvrtka 19. 12. do neděle 22. 12. ve 20:00/

Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali 

na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup 

Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí 

nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

USA, 2019 | film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč

  STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA  

/v pondělí 23. 12. a ve středu 25. 12. v 17:00 a ve 20:00/

  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II  /od čtvrtka 26. 12. do neděle 29. 12. v 18:00/

  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  /od čtvrtka 26. 12. do neděle 29. 12. ve 20:00/

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní 

romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně 

před Vánocemi a končí na Nový rok. 

ČR, Slovensko, 2019 | hrají T. Pauhofová, E. Vášáryová, J. Bartoška 

| režie J. Kroner | nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 90 minut

  ŠPIÓNI V PŘEVLEKU  

/v pondělí 30. 12. 2019 a ve středu 1. 1. 2020 v 18:00/

Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité 

potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, 

který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova.

USA, 2019 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč 

• 100 minut

  DOKONALÁ LEŽ  

/v pondělí 30. 12. 2019 a ve středu 1. 1. 2020 ve 20:00/

Když šarmantní podvodník Roy na internetové seznamce potká bohatou 

vdovu Betty, nemůže uvěřit svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají zcela 

podle jeho představ. Postupem času zjišťuje, že city které chová k Betty, 

a které měly být falešné, se stávají skutečnými a to začíná být pro Royův 

tajný plán opravdovým problémem.

USA, 2019 | hrají H. Mirren, I. McKellen, J. H. Jóhannesson 

| režie B. Condon, film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let 

• vstupné 130 Kč • 109 minut

Kino PANORAMA v R. p.R. - prosinec 2019
www.tka.cz/kino, 

e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
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Restaurace u Vaňasů - Rališka vás srdečně zve 
v pátek 6. prosince 2019 od 17 hodin na

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

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

www.eterickavila.cz

STUDIO POHODA 
oznamuje novou otevírací dobu 

v kosmetickém salónu.

Po.+ Út.: Dle objednávky

St.+ Čt.: 9,00 – 17,00

Pá.: Dle objednávky

So.+ Ne.: Zavřeno 

Provozovna: Prostřední Bečva 402, 

tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila
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Kurzy Salsy 
pro jednotlivce

Zahájení v úterý 7. ledna 2020 v 19:30

Taneční kurzy pro jednotlivce 
pořádané ve spolupráci Obce Horní Bečva 

a Tanečního studia Linie Valašské Meziříčí.

Kurz bude probíhat vždy v úterý od 7. 1. 2020 do 25. 2. 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

Možno zakoupit jako 

DÁRKOVÝ 
POUKAZ

Neděle 15. 12. 2019 v 17:00
Kulturní dům Horní Bečva

Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu 

„Zrodila se hvězda“ hrají Bradley Cooper a Stefani 

Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod jejím 

uměleckým pseudonymem jako hudební superstar 

Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace 

na Oscara Bradley Coopera („Americký sniper“, 

„Špinavý trik“, „Terapie láskou“) je tento fi lm 

jeho režijním debutem. Cooper ve fi lmu zároveň 

hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví 

neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Stefani 

Germanotta/Lady Gaga). Když se oba vrhnou 

do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally 

k vystupování v záři refl ektorů a katapultuje ji tak 

ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní 

jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese 

svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká 

se svými vnitřními démony.

USA, 2018 | hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga, Anthony 

Ramos, D.J. 'Shangela' Pierce  | režie: Bradley Cooper

český dabing • nevhodné pro děti do 12 let 

• vstupné zdarma • 136 minut
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Kalendář akcí obce Horní Bečva  

/PROSINEC 2019 – DUBEN 2020/

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení Vánočního stromečku 

s ohňostrojem, ochutnávkou místních dobrot 

a kulturním programem.

7. 12. /   SOBOTA / OD 14:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

ZRODILA SE HVĚZDA
Zrodila se hvězda je hudební fi lm v hlavních 

rolích se zpěvačkou Lady Gaga a Bradley 

Cooperem, který fi lm i režíroval.

15. 12. /   NEDĚLE / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

ŠTĚPÁNSKÝ AMATÉRSKÝ 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
smíšených družstev - 4 muži a 2 ženy.

26. 12. /   ČTVRTEK / OD 8:30 / VELKÁ TĚLOCVIČNA ZŠ HB

8. VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horní Bečva 

pořádá 8. Vánoční turnaj o putovní pohár 

starosty obce ve stolním tenise.

27. 12. /   PÁTEK / OD 9:00 / VELKÁ TĚLOCVIČNA ZŠ HB

Změna programu vyhrazena.

ZÁJEZD NA VÝSTAVU BETLÉMŮ
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.

12. 12. /   ČTVRTEK / OSTRAVA

ADVENTNÍ KONCERT
První adventní neděli Vás dechová kapela

Horňané srdečně zve na sváteční koncert. 

Účinkují: Horňané, Žesťový kvartet 3+1, 

jako host vystoupí Marta Tichá - hra na bajan.

1. 12. /   NEDĚLE / OD 15:00 / KOSTEL SV. JANA A PAVLA

KURZY SALSY PRO JEDNOTLIVCE
Přijďte se naučit nejpopulárnejší latino-

americký tanec a načerpejte skvělou náladu! 

SALSA JE HLAVNĚ ZÁBAVA! 

Přihlášky v knihovně Horní Bečva, 

tel. 571 645 249 a knihovna@hornibecva.cz. 

PLES SPORTOVCŮ
TJ Sokol Horní Bečva Vás srdečně zve 

na tradiční Ples sportovců. 

K tanci a poslechu hraje DUO GASPARY.

VALAŠSKÝ BÁL
Srdečně Vás zveme na Valašský bál. 

O zábavu sa postará taneční soubor HAFERKA 

a zahraje cimbálová muzika JAVOŘINA.

HASIČSKÝ KONČINOVÝ BÁL
SDH Horní Bečva Vás srdečně zve na tradiční 

Končinový bál. K hudbě a tanci zahraje 

GRACIA MUSIC. Bohatá tombola.

ONE MAN SHOW RICHARDA NEDVĚDA
Zábavný pořad Richarda Nedvěda, v němž 

vystupuje jako kouzelník, humorista, 

trapnomág, iluzionista a klavírista.

SMÍM PROSIT?
Činoherní studio Bouře uvede svižnou 

komedii od autorů Gérarda Bittona a Michela 

Munze. V hlavních rolích: Jan Révai a Kateřina 

Janečková, Ivan Vyskočil a další.

7. 1. 2020/  ÚTERÝ / 19:30-20:30 / SOKOLOVNA

24. 1. /  PÁTEK / 19:00 / SOKOLOVNA

22. 2. /  SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

7. 3. /  SOBOTA / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

18. 4. /  SOBOTA / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

22. 2. /  SOBOTA / 19:00 / RESTAURACE STARÉ ČASY
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KAPELA HORŇANÉ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

NEDĚLE . .  V  HODIN
KOSTEL SV. JANA A PAVLA NA HORNÍ BEČVĚ

• KAPELA HORŇANÉ

• ŽESŤOVÝ KVARTET 3   +1
Žesťový kvartet 3+1 je dětský soubor z Horní Bečvy, 

který působí pod vedením Jiřího Blinky a záštitou ZUŠ Rožnov p.R. 
V roce 2019 vyhráli 3. místo v ústředním kole souborové hry na žesťové nástroje.

• Host: na bajan MARTA TICHÁ

adventnÍ
koncert


