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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

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

ŽESŤOVÝ KVINTET JOSEFA BLINKY

JAN BERNÁTEK  VARHANY

ZAŠOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 
POD VEDENÍM ING. PETRA BOROVIČKY ST.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT
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Vítání občánků 
Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …

V neděli 21. října 2018 se uskutečnilo v letošním roce již třetí vítání občánků. Byl to slavnost-

ní den pro naše nejmenší miminka obce Horní Bečva, narozené v období duben až září 2018.

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se sešlo u příležitosti této slavnostní a vý-

znamné akce deset rodičů se svými miminky, mezi kterými byli tři chlapečci a sedm holčiček. 

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 památ-

ku. Slavnostní atmosféru obohatilo také vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní 

učitelky Radky Bolckové.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim i dětem hodně zdraví a spokojenosti.

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografi e 

z vítání občánků dle náhodného výběru. 

Miminka zleva: 

Alex Tibor Héderváry, Nikol Stanečková, 
Josefína Koudelková, Klára Veselková, 
Mikoláš Svoboda, Gabriela Vašutová, 
Vivien Lušovská, Alice Bártková, 
Klára Vašutová a Mikuláš Galia.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít."

Blahopřání

Všem listopadovým oslavencům 

i zlatému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Václav ONDRUCH Oldřich SOLANSKÝ

Marie POLÁCHOVÁ František CHOVANEC

Božena MARTINÁKOVÁ Milada FIURÁŠKOVÁ

Františka POLÁCHOVÁ

Františka OPÁLKOVÁ

Miroslav PALACKÝ

Anastazie TOVARYŠOVÁ

Bedřiška ČERNOTOVÁ

Marie SOLANSKÁ

Jaroslav MARTINÁK

V měsíci listopadu oslaví zlatou svatbu 50 let manželství:

manželé Josef a Eva PETŘEKOVI

Dne 17. října 2018 oslavila 80 let naše maminka, babička 

paní Jiřina KRUMPOCHOVÁ  

Vše nejlepší přejí dcery

Jiřina, Martina, Marcela s rodinami 

a syn Josef s rodinou.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Šedesát let, toť dlouhá doba,

zdá se to jako před chvílí.

kus cesty šli jste věrně oba,

dnes diamantovou svatbu slavili.

Jsou vzácné a sváteční dny, jako byl den 13. října 2018,

kdy jsme mohli v obřadní síni Obecního úřadu Horní Bečva

přivítat manžele pana Václava ONDRUCHA

a paní Františku ONDRUCHOVOU, rozenou Malinovou,

kteří si dne 11. října 1958 řekli své ANO, prožili spolu šedesát let

manželského soužití a oslavili tak významné společné životní výročí,

které nazýváme „diamantovou svatbou“.

Toto výročí je významnou události také pro rodinu,

neboť jej oslavili ve zdraví a spokojenosti,

uprostřed svých dětí, vnoučat i pravnoučat.

Diamantovému manželskému páru blahopřál jménem

obce Horní Bečva místostarosta pan Svatopluk Divín

a matrikářka paní Jana Poláchová.

SMARAGDOVÁ SVATBA 

Manželský slib po padesáti pěti letech společného života 

obnovili dne 26. října2018 manželé Antonín a Eliška VÁLKOVI, 

kteří si dne 26. října 1963 řekli své ANO 

a slaví tak „smaragdovou svatbu“. 

Smaragdovému manželskému páru blahopřál místostarosta obce 

pan Svatopluk Divín a matrikářka paní Jana Poláchová, 

kdy jubilejní sňatek manželé Válkovi stvrdili svým podpisem 

v pamětní knize obce Horní Bečva.

Smaragdovému manželskému páru děkujeme za milé přijetí. 

Přejeme manželům Válkovým hlavně pevné zdraví, štěstí, 

spokojenost, rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let 

v kruhu svých nejbližších, mezi přáteli a spoluobčany.

DIAMANTOVÁ SVATBA

SMARAGDOVÁ SVATBA 

ž l ký l b d á ě l h l č éh ž

Blahopřání
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Vzpomínky

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 2. listopadu 2018 uplyne 

devět let, kdy nás navždy opustil

pan Karel ONDRUCH

S láskou a úctou vzpomínají maminka, 

děti a sourozenci s rodinami.

Náš život pomíjí, jen láska zůstává, ta láska nádherná a navždy trvalá.

Dne 3. listopadu 2018 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček, pradědeček

pan Emil VALA

S láskou a úctou vzpomínají

manželka Anna, dcera Eliška s rodinou, 

syn Emanuel s rodinou, sourozenci 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Už tě, milá maminko, 

neprobudí sluníčko, ani krásný den, 

na bečvanském hřbitově sníš svůj věčný sen.

Maminka odešla, domov se vytratil,

kéž by se čas setkání znovu navrátil.

Dne 3. listopadu 2018 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí

paní Marty KŘENKOVÉ

S poděkováním, láskou a úctou 

vzpomínají syn Karel 

a dcera Marta s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten nezemřel. 

A žije v našich srdcích dál.

Dne 27. října jsme vzpomněli 

šestnácté výročí úmrtí naší 

drahé maminky, babičky a prababičky

paní Miroslavy SAMEŠOVÉ

S láskou vzpomínají Maruška, 

Petr, Pavel, Sonička s rodinami 

a Karel s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 20. listopadu 2018 uplynulo 

již dvacet let od úmrtí našeho tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Pavla KUBÁNĚ

Dne 11. listopadu si připomeneme 

jeho nedožitých 93 let.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Dne 11. listopadu 2018 

vzpomeneme nedožitých 100 let

pana Arnošta KUBÁNĚ

z Horní Bečvy - železničáře. 

Zemřel 17. září 2003.

S láskou a pokorou vzpomínají 

syn Jiří s manželkou Janou 

a vnuci Vojtěch a Markéta s rodinami.

Již nic se nezmění, jen ve vzpomínkách se vše ocení.

Dne 25. dubna 2018 uplynulo smutné čtrnácté výročí úmrtí

paní Anežky MARTINÁKOVÉ

a dne 13. listopadu 2018 vzpomeneme 

dvanácté smutné výročí úmrtí 

pana Matouše MARTINÁKA

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Koho jsme milovali, na toho nikdy nezapomeneme,

ten ve vzpomínkách žije stále s námi.

Dne 31. října 2018 uplynuly čtyři roky 

od úmrtí naší maminky a babičky

paní Bedřišky VAŠENKOVÉ

A dne 15. srpna 2018 jsme vzpomněli 

páté smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka 

pana Antonína VAŠENKY

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami a ostatní příbuzenstvo.
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Vzpomínky

Odešel jak osud si přál,

však v našich srdcích 

a vzpomínkách žije dál.

Dne 20. listopadu 2018 vzpomeneme 

dvacáté smutné výročí úmrtí

pana Františka ONDRUCHA

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka, děti s rodinami,

sestry a celá rodina.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, 

kteří ji měli rádi.

Dne 20. listopadu 2018 uplynou 

čtyři roky 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.

 1. 11. 7:30  za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy, 

rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

 2. 11. 7:30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, 

jeho manželku Růženu, bratra a otce

 3. 11. 7:30  za zemřelého Jaromíra Machálka, 

rodiče z obou stran, staříčky Vaníčkovy a Bartkovy 

a duše v očistci

 4. 11. 10:00  za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran, 

švagra Františka, švagrovou Marii, živou 

a zemřelou rodinu Valovu, Křenkovu a Balášovu

 5. 11. 7:30  za zemřelého Miroslava Maňáska, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 6. 11. 7:30 za duše v očistci

 7. 11. 7:30 na úmysl dárce

 8. 11. 7:30 za  živou a zemřelou rodinu Svobodníkovu

 9. 11. 7:30 na úmysl dárce

 10. 11. 7:30  za zemřelé rodiče Anežku a Františka Hrstkovy, 

syna, vnuky a duše v očistci

 11. 11. 10:00  za zemřelého Leopolda Valu, manželku, 

syna a rodiče z obou stran

12. 11. 7:30  za zemřelého Arnošta Kubáně 

k jeho nedožitým stým narozeninám

13. 11. 7:30 na úmysl dárce

14. 11. 7:30 na jistý úmysl

15. 11. 7:30 za zemřelou rodinu

16. 11. 7:30  za zemřelého Františka Solanského, manželku, 

čtyři dcery a pět zeťů

17. 11. 7:30 za zemřelé Jindřicha a Františku Veselé

18. 11. 10:00  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, 

rodiče a duše v očistci

19. 11. 7:30 za všechny věrné zemřelé

20. 11. 7:30 na úmysl dárce

21. 11. 7:30 na dobrý úmysl

22. 11. 7:30  za zemřelé Karla a Vlastu Ďatkovy, 

rodiče a sourozence

23. 11. 7:30 na jistý úmysl

24. 11. 7:30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, 

syna Vladimíra a celou rodinu

25. 11. 10:00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

26. 11. 7:30 za všechny zemřelé

27. 11. 7:30 na dobrý úmysl

28. 11. 7:30 na jistý úmysl

29. 11. 7:30 za zemřelé rodiče a děti

30. 11. 7:30 na jistý úmysl

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA LISTOPAD 2018

Nezemřela jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch,

kteří mě milovali.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,

ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 28. listopadu 2018 

uplynou dva roky, 

co nás navždy opustila

paní Marie HOLČÁKOVÁ

S láskou vzpomínají 

manžel, dcery a syn s rodinami,  

sestry s rodinami,

 ostatní příbuzní a známí.

Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl. 

Šťastná léta s Tebou prožitá, nezapomeneme do konce života. 

Scházíš mi, scházíš nám. 

Dne 20. listopadu 2018 

vzpomeneme dvanácté 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.
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      INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Uzávěrka prosincového zpravodaje 

20. listopadu!!!
Příspěvky (vzpomínky, články a jiné) můžete zasílat na e-mail: 

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

Kalendář Horní Bečvy 2019
s fotografi emi paní Dany Křenkové

k dostání v Informačním centru Horní Bečva, cena 80,- Kč.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice

Interval svozu 1x za týden.

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,

Ráliška, Bučkové

Do popelnic patří např.:  smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí  apod. 

a  veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat 

nebezpečný odpad!

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Svoz tříděného odpadu: 

pátek 30. listopadu 2018  

Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je mož-

né 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 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 vy-

prazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajiš-

těny, 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 kontejne-

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

žovatky – 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.

PLASTY
žluté pytle

SKLO
zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných 

balících

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 ná-

doby a obaly, polystyrén a nápojové kartony.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodu-

rové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemi-

kálie, 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, prů-

myslové 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).

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BEČVA

Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00

Středa  ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00

Sobota ......................... 08.00 – 12.00
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KNIHOVNA

KNIHY PRO DĚTI
LAPUŤÁK A KAPITÁN ADORABL

Dominik Landsman

Dobrodružná knížka plná humoru pro děti 

a jejich rodiče. Čeněk, obyčejný malý kluk, 

jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem 

Adorablem, lovcem odměn a zvláštních tvorů, 

který pluje ve své lodi po celém Sedmimoří, 

pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna 

na stopě Lapuťáka, nejvzácnějšího tvora Sed-

mimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou, ale pravidelně se vracejí zpátky 

do našeho světa, aby rodiče nepojali podezření, kam se jim synek ztrá-

cí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil od mírně potrhlých 

rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy, se kterými se 

setká v dobrodružném Sedmimoří. Také se ukáže, že Lapuťák má jistou 

zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání polovina kouzelné říše, a Če-

něk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných rukou.

MŮJ STÁT.

PUTOVÁNÍ ZA ČESKÝMI PATRONY

Velíšek Martin, Starý Milan

Kdo jsou nejvýznamnější patroni a svět-

ci naší země? Kým byli za života a jaký vý-

znam měli a mají pro naši zemi a pro ev-

ropskou civilizaci?

Český lev v této knize seznamuje děti 

s Cyrilem a Metodějem, se svatou Lud-

milou, svatým Václavem a mnoha dalšími význačnými postavami. Pro-

střednictvím osudů světců zároveň provede čtenáře českými dějinami 

a obohatí jejich znalosti o to, co v učebnicích nebývá.

NOČNÍ VETŘELEC

Bernd Perplies,

Christian Humberg

Tři děti, jeden drak 

a spousta dobrodruž-

ství! V Bondingoru, 

hlavním městě krá-

lovství Mintaria, bydlí 

pospolu elfové, lidé, tr-

paslíci a příslušníci dal-

ších rozličných národů. 

Už tak neklidné město 

začnou děsit útoky záhadné noční příšery, která přepadává obchody 

a skladiště s jídlem a sežere všechno, na co přijde. Nechává za sebou 

jen rozbořené domy a nepořádek. Nebojácná trojka, kamarádi Tomrin, 

Hanissa a Sando vymyslí ve svém úkrytu v Dračí ulici dokonalý plán. 

Pod rouškou tmy a vybaveni kouzelnými pomůckami se vydávají po sto-

pách netvora, odhodláni nočního žrouta vypátrat a polapit.

DUCHOVÉ Z HLUBIN

V bondingorských Zakázaných kopcích zmizí během zkoušky odva-

hy mladý trpaslík Bortha. Povídá se, že se v této opuštěné čtvrti údajně 

potulují duchové. Bojí se jich dokonce i dospělí! V temných podzemních 

štolách pod městem přijdou Sando, Tomrin, Hanissa a jejich dračí ka-

marád Fleck na stopu děsivému tajemství a také na to, proč se mladý 

trpaslík nevrátil.

DŮM NA PRAHU NOCI

Catherine Banner

Amedeo Esposito, nalezenec z Florencie, na-

šel konečně svůj domov na maličkém ostrůvku 

na samém jihu Itálie. Zaujal ho dům, o němž 

místní lidé tvrdí, že v něm straší. Amedeo opra-

vil drolící se zdi, vyměnil zetlelé dveře a zametl 

podlahy a hrdě zde otevřel bar, který pojme-

noval „Dům na konci noci“. Obklopen šuměním 

moře a vůní bougainvillejí tu začíná svůj nový 

život s krásnou, nesmírně inteligentní učitel-

kou Pinou. Dům na konci noci se stává domovem pro celé generace 

odvážné a chaotické rodiny Espositových, zatímco na ostrov doráží sto-

letí prudkých změn, po válce přicházejí turisté a také recese. Je to místo 

plné příběhů, legend a občas i zázraků. Mění se režimy, na světlo vychá-

zejí zrady a vznikají nečekaná přátelství, ale Dům na konci noci zůstává 

jako pozadí pro dávné sváry i dějiště velkých lásek.

KNIHA ZTRÁT A NÁLEZŮ

Lucy Foley

Mladá fotografka Kate Darlingová pátrá 

po minulosti své zesnulé matky, slavné ba-

leríny, jež byla jako malá adoptovaná. Náho-

dou se dostane k záhadnému portrétu ženy, 

která jako by z oka její matce vypadla – a přec 

to není ona. Když se jí podaří zjistit, že autorem 

portrétu je proslulý malíř Tom Stafford, který 

stále ještě žije na Korsice, začne se před Kate 

odvíjet příběh velké lásky, proti které se stavěl 

snad celý svět…

SLIB SVATOJÁNSKÉ NOCI, Jana Klimečková

Tři venkovské děti z Moravského Slovácka 

se ocitnou v císařském městě Vídni. Mají štěs-

tí, start do nového života se jim zdaří. Shodou 

náhod, ale i vlastním přičiněním se jejich vzlet-

né dětské sny postupně mění ve skutečnost. 

Život se s nimi přesto nemazlí, prožívají jak přá-

telství, tak lásku a úspěchy, ale i nenaplněná 

očekávání, okusí i zradu a bolestná zklamání. 

Jsou svědky tragických událostí, které těžce 

poznamenají jejich osudy. Slib, který si daly 

o svatojánské noci, své první noci ve Vídni, se 

přesto snaží dodržet, i když podmínky, za kte-

rých ho uzavřely, se během let v mnohém změní.

NEBE VONÍ TEBOU, Eva Hrašková

Mirka, po náročném dětství bez mateřské 

lásky, vychovávaná jen otcem alkoholikem, čelí 

životním vzestupům a pádům po svém; spolé-

há se na pomoc z nebe. Její nebe má podobu 

levandulové louky, na které nikdy není sama. 

V dobrém i zlém ji provází matka, o kterou 

přišla v dětství při tragické nehodě. Co se však 

stane, když se s ní jednoho dne přijde mamin-

ka rozloučit? Je Tomáš skutečně tím pravým? 

A opravdu už setkání na levandulové louce 

nepotřebuje? Svět zůstává stejný plný trápení 

i radostí. A nic v něm není takové, jak se na prv-

ní pohled zdá…

NOVÉ KNIHY
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KNIHOVNA

STÍN BANYÁNU

Vaddey Ratner

Výjimečný debutový román Vaddey Rat-

nerové, autorky s nevšedním citem pro ja-

zyk, o naději, síle dětské představivosti, lásky 

k příběhům i k životu samotnému, který se 

odehrává na pozadí jedné z nejtemnějších 

a nejbrutálnějších kapitol lidské historie.

Píše se rok 1975 a pro sedmiletou Raami 

ze dne na den končí dětství. Její otec se za roz-

břesku vrací ze své pravidelné procházky se 

zprávou o bojích, které právě zachvátily ulice 

Phnompenhu, hlavního města Kambodže. 

Chaos revoluce a následný teror záhy rozdrtí všechny představy, které 

doposud holčička o světě měla. Ve světě novém, v němž se smrt, hlado-

vění a tvrdá práce na hranici fyzických možností stanou něčím tak hrůzně 

všedním a všudypřítomným, se malá Raami upne k tomu jedinému, co jí 

z násilně přervaného dětství zbylo – k tradičním kambodžským mýtům 

a legendám, které jí vyprávěl otec. V ovzduší brutálního systematického 

teroru, kde je paměť brána jako nemoc a záminka popravě, se dívka snaží 

s jejich pomocí bojovat o každý další den, kdy zůstane naživu.

DEPOZITÁŘ, Jan Machalický

„Je až neuvěřitelné, kolik může žít v malém 

městečku bizarních postaviček…“ podivu-

je se v úvodu jedné ze svých mikropoví-

dek kunsthistorik a kurátor Jiří Machalický. 

Pochopení pro lidskou výstřednost a podi-

vínství se promítá do souboru krátkých próz, 

které ve svém celku tvoří osobitý depozitář 

kuriózních zážitků a vzpomínek. Úsporně na-

črtnuté obrázky lidí a situací, které autorovi 

od mládí utkvěly v paměti, výtečně doplňují 

ilustrace Jakuba Janovského.

POSLEDNÍ DESKA, Andrew Cartmel

Bydlí se dvěma kočkami, prvotřídním gra-

mofonem, velkou sbírkou jazzových nahrá-

vek a na živobytí pro sebe i obě ochočené 

šelmy si vydělává jako „vinylový detektiv“. 

Raritní gramofonové desky, o které sám 

nemá zájem, prodá se ziskem na internetu. 

Zkrátka poklidná, nevzrušivá existence… 

Jenomže pak u jeho dveří zaklepe tajemná 

Nevada, jejíž ještě tajemnější zaměstnavatel 

touží po raritní nahrávce z roku 1955. Brzy 

za podivných okolností umírá detektivův ka-

marád, znalec jazzu a majitel obchodu s deskami, následují další pode-

zřelá úmrtí a dvojici se na paty pověsí nájemní zabijáci… První díl detek-

tivní série od spoluautora scénáře legendárního seriálu Dr. Who.

LABYRINTEM ÍRÁNU

Břetislav Tureček

Kniha na základě příběhů konkrétních lidí 

přibližuje život v Íránu, jeho politickou a spo-

lečenskou situaci. Ukazuje světlé i stinné 

stránky země a na základě osobních zkuše-

ností a kontaktů vysvětluje íránskou zahra-

niční politiku i spory Íránu s okolním světem. 

Kniha uvádí řadu málo známých informací 

o jedné z nejzajímavějších a nejvýznam-

nějších zemí současného politického světa 

a odhaluje pozoruhodné souvislosti.

NIKOMU ANI SLOVO,

Harlan Coben

Napínavý příběh o lékaři, který přišel 

před lety při přepadení o manželku a nyní 

je znovu vtažen do dramatických událostí.

Už je to osm let, co byl mladý pediatr a novo-

manžel David Beck přepaden a ztratil přitom 

svou milovanou ženu Elizabeth. Stále se tím 

trápí a navíc ho tíží temná událost jeho života, 

ke které se zatím nikomu nepřiznal. Tajemné 

zprávy v počítači mu dají nečekanou naději, 

že jeho manželka je naživu; zároveň se tím 

spustí řetězec nového vyšetřování, na povrch 

vyplouvají mnohá tajemství a starý případ spěje k novému řešení. Krimi-

nální román s thrillerovými prvky má sympatického hrdinu a zajímavou 

zápletku.

AUTISMUS & CHARDONNAY

Martin Selner

Co mají společného písek a sušenky? 

Nebo hokejky s plyšákem a modřiny s letá-

kem? Zeptejte se Martina Selnera! Mimo to, 

že pracuje ve Slunečním domově, kde se 

stará o děti s autismem, oplývá totiž darem 

spojit dvě zdánlivě nesouvisející věci. Tyto 

neobvyklé dvojice mu slouží jako odrazový 

můstek k tomu, aby nám přiblížil svět autis-

tických dětí a jejich i své každodenní starosti.

„Drobnosti jsou tu, aby nám připomněly vel-

ké věci,“ poznamenává a v kratičkých kapitolách zároveň varuje, že život 

s autismem, ať už je to diagnóza vaše nebo někoho z blízkého okolí, roz-

hodně nevypadá jako v Rain Manovi, přesto je důležité neztrácet humor 

a někdy si k tomu otevřít dobré víno.

ád l j ji

Další nové knihy, které jsme zakoupili a nezbylo místo 

je zmínit ve zpravodaji, najdete na webu knihovny: 

www.knihovnahornibecva.webnode.cz/novinky/

Poděkování
Děkujeme za štědrý fi nanční dar 

panu Jiřímu Kubáňovi.
Knihovna Horní Bečva

Citujeme příchozí e-mail:

  "Vyrostl jsem na Horní Bečvě a části vzdělání 

vděčím místní knihovně, 

tehdy ještě sídlící ve věžičce Malinova činžovního domu. 

Vedla ji paní Měkotová. 

Co mi bylo povoleno, to jsem přečetl.

Rozhodl jsem se nyní, 

jako jednatel fi rmy Vakuum servis s.r.o., 

poskytnout knihovně fi nanční dar 10 000,-Kč."

Jiří Kubáň
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
1. část 

Úvodem.

Už od roku 1920 u nás platí zákon, podle kterého má každá 

obec povinnost vést kroniku. I když každý kronikář pracuje po-

dle dobově aktuálních směrnic pro psaní kroniky, přece nako-

nec obecně platí: Jaký je kronikář, taková je kronika. Kronikář 

sice zachycuje současnou situaci v daném místě, ale je také dů-

ležité, když se zároveň ohlíží do minulosti. I v hornobečvanské 

kronice průběžně vedené od r. 1923 se odráží osobní přístup, 

zaměření a  možnosti jednotlivých kronikářů, přesněji řeče-

no kronikářek, které z pověření obce kroniku zaznamenávaly. 

Mezi nimi zvláštní a  zajímavé místo zaujala Anna Stodůlková 

(1918-1990). Obecní kroniku psala po celých 12 let od počátku 

r. 1964 do konce r. 1975. Od této úvodní části budeme její osob-

nosti a kronikářskému dílu věnovat několik příštích kapitol.

Vzpomínky kronikářky.

Následující ukázky pocházejí z  rozsáhlých Vzpomínek kro-

nikářky, zaznamenaných v  r. 1971:„…Tímto prostým nástinem, 

který jsem zarámovala do církevního roku, jenž byl skutečně 

určujícím kalendářem života zdejších lidí ještě mezi dvěma válka-

mi, chci aspoň trošku přiblížit, čím prostí lidé v té době žili, jak se 

bránili, co působilo na jejich mysl, čím se zabývali, těšili i rmoutili 

a  za jakých podmínek jejich život plynul." [Pamětní kniha obce 

Horní Bečvy, sv. IV., s. 64-65].

A nastal podzim.

„…Tradičně byly oslavovány naše císařské hody. V neděli ráno 

průvody chlapů si to čářívalo pyšně cestou bečvanského údolí. 

Jak by také ne, vždyť každému se houpal za kloboukem, nebo 

v  klopě „švihún“ rozmarýny, kterým byl toho rána obdarován 

od ženy, která ho miluje a byl to pro ten den symbol lásky. Proto byl 

průběh dne prožíván ve znamení dobré pohody, lepšího jídla s čer-

nými vdolky a večer hodové muziky. Kdysi trvávaly oslavy i několik 

dní. I na dobytek se nezapomínalo a popásal se toho dne na ušet-

řeném, větším a dobrém kousku trávy. Zato se už neradovali doma 

odvedenci, kteří již před krátkou dobou holohlaví, bez prostředků, 

s  černým kufrem, s  kouskem chleba v  kapse odjeli a  nastoupili 

vojenskou službu.

Už se kolem točil svátek Šimona a Judy, a že je „chladno všudy“, 

bylo pravda. To už v tuto dobu se otřásala přístodolková humna 

pod pády cepů a  tyto klepotavé zvuky, na dvě, na tři, na čtyři, 

na pět i na šest taktů rozléhaly se do daleka a ozvěna lesů je vra-

cela zpět. Hospodáři čistili zrní, ti bohatší fukarovali a ti malí pa-

sekáři věli vějičkami ručně. Bývalo to chvilkové uspokojení nad 

troškou a na krátký čas jistého živobytí a v duchu se i dlaň půdy, 

jako živitelka, hladila a velebila. Do uprázdněných stodol stěhova-

ly se jako poslední hlávečky a chřásty zelí, aby prý zežloutly a po-

tom se zpracovaly k naložení do objemných a vysokých bečic.

Svátek 28.  října, vznik naší samostatné republiky, pro náš lid 

znamenal sic velmi mnoho, ale výrazně byl oslavován pouze 

určitou vrstvou lidí a  to hlavně učitelstvem, sokoly a  legionáři, 

za účasti školní mládeže a to hlavně na školách. Děti ve školách 

vily věnce z  jedlových větviček, krášlily je papírovými růžičkami 

a  jimi pak zdobily obraz prvního pana presidenta a  veliký kříž 

s ukřižovaným. Děti účinkovaly též na slavnostech konaných jed-

notlivě v každé škole a na akademiích, pořádaných pro veřejnost 

u  kostela v  restauraci u  Dvořáčků v  sokolském tělocvičném sále. 

V letech výročí býval pořádán lampionový průvod k lipkám Svobo-

dy. Vzdálené a  odlehlé chalupy a  jejich obyvatelé nezúčastňovali 

se za skoré tmy projevů a večerních slavností konajících se ve stře-

du obce u kostela. I zde se šetřilo obuví, neboť cesty byly kamenité 

a  samý výmol. Lidé se věnovali své denní práci a  není pochyb, že 

ve svých srdcích měli radost z  klidu a  svobody a  že není válka, 

za které mnoho trpěli a netoliko hladem, ale i strachem o své drahé. 

Vzpomínali na padlé otce i syny, proto tyto předdušičkové tiché pro-

jevy vypadaly jako nevšímavost k státnímu svátku. [s. 90-92].

„…Dlouhé skoré večery při nepatrném osvětlení jizeb a pitvorné 

vlastní stíny na jejich stěnách probouzely v dětech strach a bujnou 

fantazii o strašidlech, o kterých se z dlouhé chvíle v takových veče-

rech vyprávělo. „Na sv. Martina kouřívá se z komína“, a kouřívalo se, 

protože se zima už tlačila a muselo se přitápět. Ty dny bývaly dlouhá 

ranní šera a venku kopno (bez sněhu). Však zlověstné, husté a tem-

né mraky se převalovaly nad krajem. „Spálenka“ (úsek hory lesa) vý-

stražně šuměla. Přesto školáky, zády letící do školy, nic neodradilo, 

aby ještě poslední zbytky hodin nevyužili lehkosti svých bosých otu-

žilých nohou. Totiž kromě mizivého procenta „panských dětí“ všech-

ny ostatní horské děti chodily boso, a  to od jara prvních „koplin“, 

až do posledního „kopna“. Však téměř po každé v průběhu let Mar-

tin na bílém koni pořádně děti toho dne proháněl. Již v odpoledních 

hodinách musely školu předčasně opouštět, k  čemuž dal příkaz 

starostlivý pan řídící M. Horečka, a zachraňovat se k dalekým do-

movům pouze svými běhy a vytrvalostí. O pláči a potížích nesmělo 

být ani řeči. Ještě téhož večera hledaly děti jakous takous obuv v čer-

ných koutech komory, k tomu sháněly nějaké šatěnky (onučky), děv-

čata punčochy bez šlapek, aspoň aby chránily lýtka, a mnoho jich 

přišlo do školy až v dalších dnech s dodatečnou omluvou: „Prosím, 

nemóch sem přídiť do školy, neměl sem botúch“. Martinský sníh rád 

zůstával ležet a jeho stálá bílá pokrývka čistotou halila celý náš hor-

ský kraj. Z koutů komor a předhůří se snášely kolovrátky, které bý-

valy ztuhlé a zaprášené. Vymazávaly se kuřím pérkem a sežluklou 

kuřinou; býval to také lék na odraženiny. Kolovrátky se musely dát 

do lehkého chodu, aby pak svou plynulou houkavou písní naplňo-

valy život jizbiček a tvořily milý doprovod zpěvu nábožných i lidových 

písní našich pilných stařenek, při předení občas žmolících v  bezzu-

bých ústech suchou hrušku. Ta tvořila dostatek slin, přenášejících se 

na prsty pro hlazení nitě z připevněné koudele na přeslici.“ [s. 93-95].

„…Advent, který započal po půli listopadu na sv. Kateřinu, která 

prý ještě „podskakuje“ (tancuje), ale hned nato sv. Ondřej „zakazu-

je“. Tímto se končily všechny církevní veselky, lidové zábavy a tan-

covačky. Slavily se ještě „ostatky“, obyčejně velmi hlučnou zábavou, 

prudkým tancem od podlahy, což mělo symbolizovat růst bohatého 

„ovsa“ na příští rok. Dle tanců a bujarého veselí měl by oves vyrůst 

aspoň do výše dospělého člověka, však býval on u nás chudý a snad 

by se v něm neztratilo ani roční dítě. Neutuchající naděje a víra člo-

věka té doby byla však silnější. A tímto časem zavládlo v kraji opět 

přísné postní údobí.
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„…V  době předvánoční…také chuť se 

hlásila a  byla jitřena představami o  zázra-

cích, o  štědřejším stole a  o  splnění všech 

přání. Jeden žebrák to toho času charakte-

rizoval, nemaje ponětí o  čase i  jakémkoliv 

datu i  dnech v  roce, slovy: „Proboha vás, 

prosím, dobří ľudkové, dyť mně řeknite, kdy 

už příde ten deň a já nebudu mócť ani ležeť, 

ani seděť, ani stáť, ani spať.“ Tímto ubožák 

myslel Štědrý den  – večer, kdy se podle li-

bosti nají. (Pozn.  autorky: chodíval tento 

ubožák k mojím staříčkům z otcovy strany; 

tímto chci říci, že nejde o vtip, ale o smutnou 

skutečnost.) [s. 96-97].

Z dobových poměrů v obci.

„…Kultura, osvěta byla málo co plat-

ná široké vrstvě lidí. Děti se jen pokradmu 

učívaly, kdejaké kulturní jejich vystoupení 

ve školách i  na slavnostech musely doma 

tajit a  taktéž tajně psávaly domácí úkoly. 

Ve školách bývaly trestány, když neplnily 

své povinnosti, doma zase bity, že se chtějí 

učit. Staří tomu říkali marnost a „že to chu-

dáka neživí“. Proto musely děti doma místo 

učení stále pracovat. A jako jedinou kulturní 

institucí zůstával zase jen kostel, posvátné 

prostředí, samý lesk, poslech kázání vysoce 

vzdělaných a  posvěcených, velebná hud-

ba varhan a zpěv dojemných písní. Tam se 

lidé utíkali požalovat a oddávat se do „vůle 

boží“. [s. 106n].

„…Tak jako samotný lékař, tak i  nemoc-

nice staly se lidem nedosažitelné pro fi -

nanční vydání s  tím spojené. Lidé byli báz-

liví a bránili se proti této pomoci i mnohdy 

za cenu, že předčasně a zbytečně jejich život 

uhasl. Řeklo se: „Vjéru, lepší je mu tam“… 

Děti umíraly ponejvíce podvýživou, žily 

v  nehygienických podmínkách, s  přidruže-

ním se některé z dětských nakažlivých cho-

rob. Přežívali to pouze silní jedinci. Tito ma-

lincí nebrávali se tak vážně. I  když se slzou 

v oku, řeklo se jednoduše: „No, no, nechce sa 

ti žiť, a vjéru, bude ti tam lepší a krkálúch co 

žije, je už na bohy.“ A tito „andělíčci“, jak se 

jim říkalo, se měli přimlouvat v říši nebeské 

za ty, kteří zde na zemi žili v trápení a v ho-

dině smrti jim spěchat naproti.

Jakoby spjaty s nouzí kraje, bývaly v cha-

lupách „nerozlučné šťáby“: švábů, štěnic, vší 

i blech a  lidé jakoby byli před těmito trapi-

teli bezmocní, přestože se bránili, jak mohli. 

Staří lidé strádali, neměli všeci „výměnky“, 

ale byli též žebráci, živi z milosrdenství opět 

chudých. Byli též obecní chudí, bydlící opět 

v  chudých rodinách za peněžitou náhradu 

z obecní pokladny. Byla v naší obci značná 

část duševní lability a kretenismu. Přes všec-

ko se stáří těšilo úctě mladších. Rodičům se 

vykalo, jako všem starším.“ [s. 103-105].  

 Karel J. Malina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Projekt přeshraniční spolupráce
„Pohyb a komunikace namísto počítače“

Dne 18. října 2018 se v rámci projektu přeshraniční spolupráce  „Pohyb a komunikace namísto 

počítače“ uskutečnil Atletický pětiboj na Horní Bečvě a zeměpisný výlet do Valašského muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V Atletickém pětiboji soutěžilo celkem 20 žáků (10 z Horní Bečvy, 10 z Lietavské Lúčky), žáci 

soutěžili ve dvou kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň. Za každou školu soutěžilo v družstvu pět 

dívek a pět chlapců.

V  rámci pětiboje plnili tyto disciplíny: trojskok z  místa, lehy  – sedy 2  minuty, přeskoky 

přes švihadlo – 2 minuty, driblink – 2 minuty a hod medicimbalem.

Každá disciplína byla ohodnocena určitým počtem bodů. Všechny body v  družstvu se 

sečetly a výsledky byly následující:

1. STUPEŇ

1. Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva ....................  13 820 bodů

2. Základní škola Lietavská Lúčka .............................................................................................  12 186 bodů

2. STUPEŇ

1. Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva ....................  28 080 bodů

2. Základní škola Lietavská Lúčka .............................................................................................  27 060 bodů

Nejlepšího výkonu dosáhl Jakub Macura z  9. třídy (Horní Bečva) počet bodů 4 104, 

Zuzana Podešvová z  8. třídy (Horní Bečva) vybojovala 3 057 bodů, Jiří Vašut ze 4. třídy 

(Horní Bečva) měl 2 519 bodů a Adéla Závorková z 5. B (Horní Bečva) získala 2 319 bodů.

Celkem 40 žáků (20 ze ZŠ Lietavská Lúčka a 20 žáků ze ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva) se zúčastnili 

zeměpisného výletu do Valašského muzea v  přírodě, kde si v  rámci zážitkového vyučování 

prohlédli Valašské městečko.

Všichni účastníci obdrželi občerstvení, závodníci drobné ceny a  naši hosté ze Slovenska 

oběd a svačinu na cestu.

Sportovní den, i když nám počasí nepřálo a museli jsme soutěžit v tělocvičnách, se vydařil. 

Výlet se líbil. Všichni odcházeli a odjížděli spokojeni, někteří budou trénovat a na jaře dosáhnou 

určitě větších výsledků. Mgr. Daniela Křištofová
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UDÁLO SE

Barevný říjen v mateřské škole
V  přírodě i  ve školce všechno hraje barvami… namaloval je malíř 

PODZIM a NAŠE DĚTI.

Před vstupem do MŠ nás vítá drak z listí, vydlabaná dýně, která svým 

světýlkem každé ráno rozzáří dětské tváře a  také na nás kouká drak 

ze společné DRAKIÁDY… letos poprvé konané i s rodiči.

Sešli jsme se v hojném počtu ve čtvrtek, 18. října, před naší MŠ. Někteří 

nedočkavci už lítali se svými draky po zahradě a  pokoušeli se dostat 

svého dráčka do oblak. Jejda, ono nefouká! Ale ani to nás neodradilo 

od plánovaného pouštění draků na kopci za mateřskou školou. Děti 

za pomocí svých rodičů uvázaly papírovému drakovi, kterého vyrobily 

paní učitelky, na ocas barevné látkové mašličky a  hurááá na kopec. 

Radost a  elán nás provázely celou cestou až do cíle… velká louka 

s malým kopečkem na parádní proběhnutí s drakem. A věřte, nevěřte, 

draci lítali jedna RADOST. Užili jsme si společné sdílení při letu draků, 

hromadnou fotografi í jsme se rozloučili a  každé dítě dostalo obrázek 

dráčka na památku. Těší nás, že jedno pozdní podzimní odpoledne bylo 

časem pohody, úsměvu a výskání dětí. Přáli bychom si, aby se podzimní 

DRAKIÁDA stala u nás tradicí.

Pohádky patří do světa dětí, obohacují jejich křehkou duši a k tomu 

také přispívají pravidelná divadelní představení v  MŠ. Tentokrát 

jsme shlédli pohádku „O  OTESÁNKOVI“ v  podání krásných marionet 

a příjemné paní herečky.

V  rámci prevence zdraví našich dětí, jsme přijali nabídku odborníků 

z oblasti zrakového, sluchového a logopedického vyšetření děti. Zájem 

ze strany rodičů byl velký.

Podzim ještě nekončí, ale čas odpočinku a relaxace se pomalu blíží… 

a to nám nabídne listopadová sauna v naší MŠ. Ale o tom až v příštím 

zpravodaji.

 
Za kolektiv MŠ napsala Jarmila Šudáková
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Výstava „ Bečvanské malířky ” 

v Galerii na schodech na Městském úřadě v Rožnově
Výstava „ Bečvanské malířky” v  Galerii na schodech na Městském 

úřadě v  Rožnově byla slavnostně zahájena 4. října 2018. Po dvou 

letech intenzivní práce jsme se snažily vybrat nejen nejlepší, ale také 

hlavně charakteristické práce našeho výtvarného kurzu. Svá díla jsme 

představily již na loňské výstavě v prostorách Místní knihovny v Horní 

Bečvě, letos na jaře také v Městské galerii v Orlové. 

Posláním našeho kurzu je především setkání s  lidmi, kteří mají 

stejného koníčka, práce v příjemné atmosféře a také navázání nových 

přátelství. Naše lektorka vymýšlí na každé „vyučování“ nějaké téma, které 

se snažíme dle svých schopností zvládnout. Učíme se nové techniky, 

věnujeme se kresbě, grafi ce, malbě, kolážím, vzájemně si radíme 

a pomáháme. Naší lektorce paní Jindřišce Růžičkové patří velký dík 

za její ochotu se nám věnovat a radit, dík také patří starostovi naší obce 

panu Rudolfu Bernátovi a Obecnímu úřadu v  Horní Bečvě, který nám 

poskytuje prostory v  místní knihovně a také fi nančně přispívá na část 

potřebného materiálu. 

Výstava našich prací potrvá do 4. ledna 2019 a všechny bychom touto 

cestou rády pozvaly k její prohlídce. M. Školová
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Přehled nejdůležitějších akcí 

pořádaných Klubem důchodců Horní Bečva 

ve 2. polovině roku 2018 

Prázdniny jsou minulostí, zrekreovaná vnoučata vrácena rodi-

čům a mírně unavení senioři se mění na aktivní důchodce s ná-

sledujícím pracovním programem:

10. 9. 2018 výborová schůze KD

14. 9. 2018  účast na „Slavnostním otevření nových hřisť u ZŠ TGM“ 

- fotodokumentace ve vývěsní skříňce KD

22. 9. 2018  účast na „Dni Zlínského kraje“. KD vypravil pro své čle-

ny a další sympatizanty bezplatný pohodlný autobus, 

který přesto nebyl plně obsazen. Podrobné informace 

v říjnovém Hornobečvanském zpravodaji (str. 20).

25. 9. 2018  krajská konference ve Zlíně „Aktivní senioři ve Zlínském 

kraji 2018“ v Interhotelu Moskva. Pozvánka platila 

pro dvě osoby za organizaci / klub / spolek /. Za KD se 

zúčastnily J. Pospíšilová a J. Douchová. Pracovní semi-

nář pod organizací MPSV konzultoval politiku stárnutí, 

kontaktních míst a aktivit pro seniory, omezení ne-

kalých obchodních praktik využívajících důvěřivosti 

seniorů. Účast cca 70 seniorů. Závěrem byl rozhovor 

a autogramiáda JUDr. Josefa Holcmana, zlínského 

soudce, spisovatele a folkloristy, který KD přislíbil 

v příštím roce autorské čtení svých knih.

6. 10. 2018  celosvětový Den seniorů – oslava proběhla v kině Pa-

norama v Rožnově p. R. Komedii „Dokonalá svatba“ 

odehrál Hrach - divadelní spolek Hrachovec. Pozvánka 

pro všechny občany seniorského věku.

8. 10. 2018  výborová schůze KD na které bylo odsouhlaseno:

 •  Žádost o zřízení – vybudování hřiště pro trénink 

pétangue – zaregistrována v úřední poště obce 

8. 10. 2018. Výbor KD projednal revitalizaci bývalého 

školního hřiště na „obecní rovénce“ u řeky Bečvy, kte-

ré využívali žáci ZŠ v Mečůvce. Konkrétně se jednalo 

o zpevněnou písečnou plochu o velikosti cca volej-

balového hřiště, kterou udržovala obec. Postupem 

let byla ZŠ zrušena a údržba zmíněné plochy také. Při 

letošní výměně sloupů VN byl odstraněn neprostupný 

vysoký buš a tím se otevřela možnost využití obecní 

plochy ke sportovním účelům. Klub důchodců žádá 

obec o úpravu terénu bývalého hřiště pro trénink 

a pořádání turnajů ve sportovní disciplíně PÉTANQUE, 

viz hřiště v parku u ZUŠ Rožnov p. R.

 •  tradiční akce – 20.–23. 11. 2018, úterý až pátek – 

sběr obnošeného šatstva a dalších věcí pro Diako-

nii Broumov

7. 12. 2018  Mikulášské setkání s bohatou tombolou a pohoště-

ním. Jen pro členy KD HB a pozvané hosty.

8. 12. 2018  stánkový prodej nápojů a dalšího občerstvení např. 

„super svařáku“

PRAVIDELNÉ CELOROČNÍ AKCE:

 •  středy 9-11 hod. Plavání + wellnes v SAC na Prostř. B.

 •  čtvrtky v 13 hod. vycházky TO při KD HB

 Za výbor KD HB J. Pospíšilová

Klub důchodců Horní Bečva 

a Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení 

/dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

Látky 

(minimálně 1m2, prosíme, 
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
 - vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv - veškerou nepoškozenou

Hračky - nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů

nábytek / znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: 20., 21., 22. a 23. listopadu 2018

čas: 8.30 – 11.00 hodin, 14.00 – 16.00 hodin

místo: Knihovna Horní Bečva

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.
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Srdečně zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Pozvánka na Mikulášské setkání
členů Klubu důchodců Horní Bečvy, které se koná v jídelně Motorestu Bečvan 

v pátek 7. prosince 2018 od 14.00 hodin.
Přijďte posedět a popovídat si při občerstvení s kávou nebo čajem 

a také zkusit štěstí v bohaté mikulášské tombole.

Vstupenkou na akci je zabalený dárek do tomboly, 

který přispěje k radosti nás všech.

OZNÁMENÍ:

Celoroční otevření 

„Cyklobaru Bečva“ 
u „Studia Pohoda“

na Prostřední Bečvě č. p. 402.

Pečeme 

čerstvou „Pizzu“ po celou 

dobu zimních měsíců.

Aktuální jídelní lístek 

najdete na stránkách: 

www.cyklobarbecva.cz 

Provozní doba v zimních 

měsících:

Pátek:  15.00 – 22.00 hod.

Sobota:  14.00 – 22.00 hod.

Neděle:  14.00 – 21.00 hod.

Tel: 777 658 062

INZERCE
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INZERCE

MOŠTOVÁNÍ DLE DOMLUVY
tel.: 604 634 482

 e-mail: zahradkarihornibecva@gmail.com

(převážně sobota)

Bělunková Petra

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí ..............  zavřeno 

Úterý  .................  zavřeno 

Středa  .........  08:00 - 12:00 h

Čtvrtek  ........  11:00 - 15:30 h

Pátek  ...........  11:00 - 15:30 h

Sobota  .........  08:00 - 11:00 h

Mimo provozní dobu 
možno volat 

776 058 044
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

INZERCE

Beskydská panoramata s.r.o. 

hledají pro novou atrakci 

na Pustevnách 

5 pozic Pokladní
• práce na nové turistické atrakci v lese, 

cca 200m od lanovky na Pustevnách

• práce s PC

• pracovní doba – celoročně 

• dobrý zdravotní stav

• zájemci ze spádové oblasti 

Horní Bečva a okolí 

• nástup – cca polovina 12/2018 

(termín bude ještě upřesněn)

2 pozice 

Provozní pracovník 

– údržba atrakce
• práce na nové turistické atrakci v lese, 

cca 200m od lanovky na Pustevnách

• pracovní doba – celoročně

• dobrý zdravotní stav

• v zimě úklid stezky sněžnou frézou

• řidičský průkaz oprávnění C

• údržba atrakce, kontroly stavu atrakce, 

drobné opravy, provozní záležitosti 

• zájemci ze spádové oblasti Horní Bečva 

a okolí 

• nástup – cca polovina 12/2018 

(termín bude ještě upřesněn)

Platové podmínky dohodou                                                     

Kontaktní osoba: 

Antonín Soška – 602 229 011

tonda.soska@gmail.com
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Program kina 
listopad 2018

Telefon: 734 36 60 60

www.tka.cz/kino

e-mail: kino.roznov@tka.cz

Ve čtvrtek 1. 11. , v sobotu 3. 11. a v neděli 4. 11. v 17:30

VENOM

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsněj-

ších anti -hrdinů fi lmového světa značky Marvel, mimozemský symbiont Venom. 

Temný, zákeřný a hněvem živený Venom je pro novináře Eddieho na jednu stranu 

nebezpečný, avšak jak si Eddie a Venom vzájemně pomáhají dosáhnout svých cílů, 

jsou si stále bližší a už není jisté, kdo je Eddie a kdo je Venom. USA, 2018.

Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 112 minut.

Ve čtvrtek 1. 11. , v sobotu 3. 11. a v neděli 4. 11. ve 20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík přichází 

s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením. Scénář o věčném soupeření 

mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, 

která je jednou z nejprodávanějších domácích knižních autorek. ČR, 2018.

Hrají: A. Polívková, J. Langmajer, M. Hádek. Režie: R. Havlík. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 95 minut.

V pátek 2. 11. od 18:00

SNOW FILM FEST

Dva promítací bloky (18:00 a 20:00) plné špičkových fi lmů! Sníh, led, adrenalin, 

extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinismus a další zimní šílenosti.

Více na www.tka.cz/kino/snow -fi lm -fest. Vstupné na jednotlivé bloky 50 Kč,

na celý festival 80 Kč.

V pondělí 5. 11. a ve středu 7. 11. v 18:00

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé“ 

opravdu existují. USA, 2018. Režie: G. Ficarra, J. Requa. Český dabing. Přístupné 

bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 96 minut.

V pondělí 5. 11. a ve středu 7. 11. ve 20:00

KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ

Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem. V roce 2015 se 

v Londýně odehrála jedna z největších loupeží diamantů v britské historii. Odhalení,

že ji má na svědomí gang důchodců a vysloužilých podvodníků, způsobilo senzaci.

Velká Británie, 2018. Hrají: M. Caine, J. Broadbent, R. winstone. Režie: J. Marsh

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 108 minut.

Od pátku 9. 11. do středy 14. 11. v 18:00

GRINCH

Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc 

Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve fi lmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí 

Mimoně, se o to dokonce pokusí. USA, 2018. Režie: Y. Cheney

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 86 minut.

Od pátku 9. 11. do neděle 11. 11. ve 20:00

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série 

Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno v první adaptaci nedávno vydaného 

úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. Tuto svéráznou ochránkyni práv hraje 

držitelka Zlatého Glóbu Claire Foy. USA, 2018. Režie: F. Alvarez. Film s titulky. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 111 minut.

Od pondělí 12. 11. do středy 14. 11. ve 20:00

BOHEMIAN RHAPSODY

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian 

Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho 

Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Velká Británie, USA, 2018. Režie: B. Singer. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 134 minut.

Ve čtvrtek 15. 11. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – CLIMAX

Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí 

intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft 

Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmi-

zela z očí… Drogový muzikál či taneční horor Climax získal v Cannes pověst nejlep-

šího snímku režiséra Gaspara Noeho a stal se jedním z největších překvapení celého 

festivalu. Francie, 2018. Režie: G. Noé. Film s titulky. Nepřístupné pro děti a mladistvé 

do 18 let. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka fi lmu 95 minut.

V sobotu 17. 11. a v neděli 18. 11. v 18:00

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Vánoční fi lm od Studia Disney režíruje Lasse Hallström na motivy klasické pohádky 

od E. T. A. Hoff manna. USA, 2018. Režie: L. Hallström. Český dabing. Přístupné 

bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 99 minut.

V sobotu 17. 11. a v neděli 18. 11. ve 20:00

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou ze známého lázeň-

ského města, z Karlových Varů. Podle předlohy Marie Poledňákové. ČR, 2018.

Hrají: S. Norisová, P. Řezníček, H. Čermák. Režie: J. Pachl. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 90 minut.

V neděli 18. 11. v 16:00

KINO PRO DĚTI – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky, Jak Rákosníček udělal z nebeského draka 

kolotoč, Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese, Jak Rumcajs vysadil 

duhu na nebe, Pan Tau a neděle, Divoké sny maxipsa Fíka – O kopané. Délka pásma 

69 minut. Vstupné 20 Kč.

Od pondělí 19. 11. do středy 21. 11. v 18:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

ČR, 2018. Hrají: A. Polívková, J. Langmajer, M. Hádek. Režie: R. Havlík

Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 95 minut.

Od pondělí 19. 11. do středy 21. 11. ve 20:00

SESTRA

Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, 

ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která terorizovala 

v hororu V zajetí démonů 2. USA, 2018. Režie: C. Hardy

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 96 minut.

Od čtvrtka 22. 11. do neděle 25. 11. v 17:30

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, získá Albus Brumbál svého bývalého studenta 

Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému 

nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném 

světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími 

přáteli a rodinou. Velká Británie, USA, 2018. Režie: D. Yates

Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 134 minut.

Od čtvrtka 22. 11. do neděle 25. 11. ve 20:00

NA STOJÁKA V KINĚ

Parta komiků Na stojáka připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální 

a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho a teď ho uvádí na velkých 

plátnech do kin. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto 

příležitost. ČR, 2018. Hrají: I. Pazderková, L. Pavlásek, K. Hynek.

Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 90 minut.

Od pondělí 26. 11. do středy 28. 11. v 17:30

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Velká Británie, USA, 2018. Hrají: E. Redmayne, J. Depp, J. Law. Režie: D. Yates

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 134 minut.

Od pondělí 26. 11. do středy 28. 11. ve 20:00

CREED II

Creed se snaží ze všech sil, aby se věnoval svým nejbližším a zároveň nezanedbával 

přípravu na důležitý souboj v ringu. Čeká ho silný soupeř, jehož jméno se navíc spo-

juje s dávným neštěstím v rodině. Spolu s Rockym po svém boku se pokusí naplnit 

dávný odkaz a získat odpověď na otázku, za co se vyplatí bojovat. USA, 2018. 

Režie: S. Caple Jr. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

Délka fi lmu 133 minut.

Od čtvrtka 29. 11. do neděle 2. 12. v 18:00

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 

sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva 

kutilové vymyslí? ČR, 2018. Režie: M. Beneš.

Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 60 minut.

Od čtvrtka 29. 11. do neděle 2. 12. v 18:00

ROBIN HOOD

Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým 

maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě 

v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografi e 

i nadčasové romantiky. USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 117 minut.
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TEXTIL EVA
Kulturní dům Horní Bečva

- pokračuje v prodeji do konce roku 2018
• mimo již slevněného, opět prodej i nového zboží

• široký výběr za velmi výhodné ceny

• bytový i kusový textil pro celou rodinu

IN
Z

E
R

C
E
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CVIČENÍ 
PRO RADOST A ZDRAVÍ

KDY A KDE:      

KAŽDOU STŘEDA 18.30 – 20.00 hod., 

od 5. září 2018

MALÁ TĚLOCVIČNA ZŠ HORNÍ BEČVA

JAK:

Relaxační cviky pro tělo, mysl a psychiku 

– pro začátečníky i pokročilé…..

Spinální a protahovací cviky, vesmírné kolo, 

nácvik tíhy a další cviky pro radost i zdraví …

S KÝM:

Ve skupině dospělých, kteří mají chuť 

rozšířit své dovednosti a prožít 

příjemné chvíle při cvičení, uvolnění napětí 

a protahování těla.

Setkáním provází Miloš Šťastný

JEDNA LEKCE: 80 Kč / 90 min. 

CO SI VZÍT SEBOU?

Podložku a volnější oblečení 

pro pohodlné cvičení.

DALŠÍ INFORMACE:

Mobil – 603 819 520

E-mail: milos.ova@seznam.cz

OD SVATÉHO ONDŘEJE 
PO VÁNOCE

Čtvrtek 29. listopadu 2018 /od 17.00/ 

Místní knihovna Prostřední Bečva 

Beseda s bylinkářkou 
Vandou Vrlovou

Knihovna na Prostřední Bečvě připravila 

předvánoční  besedu s bylinkářkou Vandou Vrlovou.

Povídat si budeme o adventních zvycích, 

přípravách na Vánoce, co vše se muselo nachystat 

na svátky a zimu. Připravovaly se pokrmy 

i nápoje tělo zahřívající a zdraví utužující, 

dodržovaly se zvyklosti starodávné 

i začínaly tradice novější. 

Vanda Vrlová pracovala ve Valašském muzeu v přírodě 

a vždy se zajímala o léčivé byliny a lidové léčitelství. 

Od roku 1976 sbírá v přírodě bylinky 

a u starých pamětnic léčivé recepty. 

Nasbírané poznatky zúročila 

v knížkách „Nasbíráno mezi Jány“ (2006) 

a „Devatero kvítí“ (2009). 

Léčivou sílu bylin také vyzkoušela, 

její zahrada i chalupa na Horní Bečvě 

je plná léčivých bylin.

Pořádá Obec Prostřední Bečva 

ve spolupráci s Bečva café.

POZVÁNKY
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Kalendář akcí obce Horní Bečva

LISTOPAD - PROSINEC 2018

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU
BALI, MT. BLANC, MAKEDONIE

Klikaři a přátelé Ohlé kliky Vás obrazem 

a zvukem přenesou do různých koutů světa.

Vstupné dobrovolné. www.ohlaklika.com

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
K prosinci již tradičně patří Předvánoční koncert. 

Letos se rozezní kostel na Horní Bečvě vánoční 

hudbou a hudbou starých mistrů 

v podání Žesťového kvintetu Josefa Blinky, 

Jana Bernátka - varhany a Zašovského 

chrámového sboru - pod vedením Ing. Petra 

Borovičky st. Vstupné dobrovolné. 

Muzikál - MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Pěvecký sbor Skřivani vás zve na autorský 

muzikál.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
Klub důchodců Horní Bečva zvé své členy 

na Mikulášské setkání. 

Přijďte posedět a popovídat si při občerstvení 

s kávou nebo čajem a také zkusit štěstí v bohaté 

mikulášské tombole. Vstupenkou na akci 

je zabalený dárek do tomboly, který přispěje 

k radosti nás všech.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvěcování Vánočního stromečku 

s Mikulášem, ochutnávkou místních dobrot 

a kulturním programem.

3. 11. /   SOBOTA / OD 17:30 / KINOSÁL HORNÍ BEČVA

1. 12. /   SOBOTA / 16:00 / KOSTEL SV. JANA A PAVLA

7. 12. /   PÁTEK / 17:00 / KD HORNÍ BEČVA

7. 12. /   PÁTEK / 14:00 / MOTOREST BEČVAN

8. 12. /   SOBOTA / 14:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ

AKCE LISTOPAD 2018
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU

ČTVRTEK 1. 11.    FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PONDĚLÍ 5. 11.    ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 17.30 hodin - SVČ. Keramické tvoření pro malé i velké.

ÚTERÝ 6. 11.    KVĚTINOVÁ VAZBA

17.00 - 19.00 hodin - Klubovna 5, SVČ

Kurz aranžování vazeb a dekorací z květin. Pro mládež a dospělé.

Nutno se přihlásit na www.svcroznov.cz

ÚTERÝ 13. 11.    KVĚTINOVÁ VAZBA

17.00 - 19.00 hodin - Klubovna 5, SVČ

Pokračování kurzu aranžování vazeb a dekorací z květin.

Pro mládež a dospělé. Nutno se přihlásit na www.svcroznov.cz

ČTVRTEK 15. 11.    FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 16. 11. 2018    SÁLOVÁ KOPANÁ ŽÁKŮ 3. TŘÍD ZŠ

12.30 – Hala SPŠIEŘ – Kor. Paseky

Tradiční turnaj v sálové kopané pro žactvo 3.tříd okrsku R. p. R.

PONDĚLÍ 19. 11.    ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 17.30 hodin - SVČ. Keramické tvoření pro malé i velké.

ÚTERÝ 20. 11.    KVĚTINOVÁ VAZBA

17.00 - 19.00 hodin - Klubovna 5, SVČ

Poslední lekce z kurzu aranžování vazeb a dekorací z květin.

Pro mládež a dospělé. Nutno se přihlásit na www.svcroznov.cz

PÁTEK 23. 11.    POHÁDKOVÝ PÁTEK – O Koblížkovi

17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka

Veselá pohádka o sladkém a chytrém Koblížkovi, kdy závěr 

rozhodnou samy děti hlasováním… 

Sní, či nesní mlsná liška Koblížek?

NEDĚLE 25. 11.

BURZA FILATELISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Pohádkové postavy na poštovních známkách

Městský úřad Rožnov p. R.

8.00 – burza fi latelistů, 10.00 – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

ČTVRTEK 29. 11.    FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 30. 11.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

16.00 – 17.30 – Městský úřad

Výtvarná kreativní dílna s vánoční tématikou, 

zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob, dílna je určena 

pro rodiče a děti od 4 do 14 let.

Více informací o akcích najdete

na www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
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konané ve dnech 

10. - 11. listopadu 2018.

Nabízíme Vám výběr z tříchodového menu 

a také Vás čeká mladé Svatomartinské víno ročníku 2018.

Prosíme o rezervaci na tel.:  702 121 713, 572 503 249.

kkkkkkkkkkkkkooonnnnaaaannnéééééééé vveee dddddddddnnneeeccchhhhhhhhhh 

li d

Hotel Kryštof 
Prostřední Bečva 

zve všechny na
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