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Srdecne vás zveme
na hornobecvanské

rozsvícení

vánocního

stromu
Program:

sobota 8. 12. 2018
od 14 hodin

14:00 - Dětský jarmark,
(prodej výrobků dětí prvního stupně ve vestibulu školy)

15:00 - vystoupení dětí z mateřské školy
- taneční skupina Dance Rebels
15:30 - dechová kapela Záhořané
17:00 - kapela 4 Four Band
18:00 - rozsvícení vánočního stromu
- ohňostroj
- vyhlášení soutěže o nejlepší „svařák“
Přijďte prožít společně předvánoční čas, ochutnat svařené víno
nebo grog a čerstvé
.
AKCI PODPOŘILI: VOJKŮVKA s.r.o.; Repont s.r.o.; MOBIKO plus a.s.; Stavoši s.r.o.;
Heryán Reconstructions s.r.o.; Eurogreen s.r.o.; SÚS Valašska s.r.o., ARKO Technology Brno a.s.
Na akci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy, které jsou ve veřejném zájmu propagace kultury
v obci Horní Bečva a budou umístěny na stránkách obce: www.hornibecva.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Nikdy nepřitahujeme, to co chceme,
vždy přitahujeme to, čím jsme."
Ralph Smart

Blahopřání
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Vážení spoluobčané,
v neděli jsme zapálili první svíčku na adventním věnci.
Tato svíčka nás upozorňuje na příchod magických vánočních
svátků, které jsou pravidelnou příležitostí k zamyšlení či zastavení pro nás všechny. Vánoce se opírají o události, které se
udály před 2000 lety, kdy si s radostí připomínáme narození
Ježíše Krista v Betlémě nedaleko Jeruzaléma. V blížících se
dnech plných shonu a starostí nás Vánoce svou atmosférou
vyzývají k naslouchání těm, kteří potřebují pomoc. Jsou to ti,
co přišli o zdraví, práci, blízkého člověka či o domov, ti, kteří žijí
v nelehkých podmínkách, jsou ve složité životní situaci, která jim
neumožňuje prožít Vánoce v klidu a pokoji. Vánoce nás odkazují na myšlenku být blízko své rodiny, prožívat neopakovatelné
chvíle společné radosti, které jsou pro nás nevyčerpatelným
zdrojem energie pro náš každodenní zápas. Je to ta pomyslná
živá voda, co nás napájí silou, optimismem a vůlí jít stále dál.
Zároveň s nostalgií, steskem a smutkem vzpomínáme na ty,
kteří již nemohou být s námi, ale stále žijí v našich srdcích
a vzpomínkách.

Pavla PROROKOVÁ
Marie ZÁVORKOVÁ
Zdenka FOJTÁŠKOVÁ
Marie CHOVANCOVÁ
Františka BAROŠOVÁ
Anežka HOLČÁKOVÁ
Otilie VAŠUTOVÁ
Růžena KUBÁŇOVÁ
Ludmila ONDRUCHOVÁ
Jindřiška ONDRUCHOVÁ
Anežka BLINKOVÁ
Všem prosincovým oslavencům přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí a především pevné zdraví.

Vzpomínky
Život se s nimi nemazlil a přesto byly optimistické a vzácné ženy.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v tomto předvánočním čase plném naděje pozdravil všechny nemocné a popřál
jim brzké uzdravení, nezaměstnaným a nespokojeně zaměstnaným přeji, aby si našli lepší zaměstnání, které je bude naplňovat. Osamělým, neúplným rodinám s dětmi či seniorům přeji,
aby našli k sobě někoho, s kým se nebudou cítit osamělí.

Dne 3. prosince 2018 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
naší milé kamarádky

Našim dětem přeji bohatého Ježíška, nechť pod stromečkem
najdou ten nejkrásnější dárek, o jakém kdy snily.

paní Oldřišky JANÍČKOVÉ

A nám všem ostatním přeji, abychom se tolik nehonili, nestresovali, trávili víc času se svými rodinami a blízkými. Pomáhejme
si v každé životní situaci a snažme se být na sebe milejší, nejen
přes svátky vánoční, ale i po zbytek roku. Užívejme si společné
chvilky, neboť žijeme jen jednou a čas, ten ubíhá čím dál tím
rychleji.
Nejen jménem svým, ale i jménem nově zvolených zastupitelů, se kterými společným úsilím a prací proměníme
Horní Bečvu ze spící krásky v rozkvetlou růží, a také jménem všech pracovníků Obecního úřadu a Služeb, kteří jsou
tu pro Vás po celý rok, Vám přeji mnoho štěstí, zdraví, radosti a sváteční pohody nejen u štědrovečerní tabule, ale
i po celý zbytek roku.
Ze srdce Vám přeji šťastné, klidné a požehnané vánoční
svátky.
Za obecní úřad
Rudolf Bernát - starosta

paní Jany JANÍČKOVÉ
V tento den vzpomeneme
také 21. výročí úmrtí její maminky
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Šel jsem tam,
kam všechna pokolení odešla
a lesy budou dále v slunci snít
a vody budou dál dřímat
v lesku bílých hvězd.
Dne 8. prosince 2018 vzpomeneme
dvanácté smutné výročí úmrtí
našeho syna, tatínka,
pana Jaroslava MARTINÁKA
S láskou vzpomíná maminka,
sestra, syn a ostatní, kdo ho měli rádi.
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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 2018 vzpomeneme
jedenácté smutné výročí úmrtí
naší maminky
paní Anny PAVELKOVÉ
S láskou vzpomínají
syn Josef s manželkou Růženou
a bratr Josef s rodinou.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 14. prosince 2018 by se dožil 88 let
pan Josef FIURÁŠEK
a dne 24. prosince 2018 by se dožila 83 let

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 9. listopadu 2018 jsme vzpomněli
páté výročí úmrtí

paní Drahomíra FIURÁŠKOVÁ
S láskou vzpomínají
dcery Helena a Ingrid s rodinami.

pana Aloise MACEČKA
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 10. prosince 2018 si připomeneme
nedožité devadesáté narozeniny
a zároveň patnácté výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Boženy KUBÁŇOVÉ
S láskou vzpomínají
syn Josef a dcera Anna s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Život je poznání, loučení a vzpomínání . . .
Dne 1. ledna 2019 vzpomeneme
dvacáté třetí smutné výročí úmrtí
paní Vlasty VÁLKOVÉ
a dne 31. října 2018 jsme vzpomněli
dvacáté deváté smutné výročí úmrtí
pana Josefa VÁLKA
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Běží rok za rokem, den za dnem
v neznámý svět odešel jsi spát.
Byl jsi plný života a plný snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se to změní.
Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 10. prosince 2018 vzpomeneme
páté smutné výročí, kdy nás opustil
pan Stanislav MIKEŠ
S bolestí v srdci a láskou vzpomínají manželka Marcela,
synové Michal a Stanislav s rodinami, maminka Oldřiška,
rodiče Štekbauerovi, švagr Milan s rodinou,
švagrová Šárka s rodinou a vnučky Natálka a Savinka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Byl jsi tu s námi jen kratičký čas,
nestačil ani zešedivět tvůj vlas.
Nestačils zestárnout,
Jirko náš milý,
myslíme na tebe každičkou chvíli.
Každý den vzpomeneme,
každý den sníme,
těžko žít bez tebe - jen my to víme.
Dne 25. prosince 2018 by se dožil sedmdesáti let
pan Jiří JANÍČEK
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Lidka a sestra Jana s rodinou.
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Vzpomínky

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA PROSINEC 2018

Jen svíci hořící a hezkou kytici
na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

1. 12.

Dne 13. prosince 2018 vzpomeneme
patnácté výročí úmrtí

2. 12. 10:00	za zemřelé Josefa a Boženu Kubáňovy, rodiče
a sourozence z obou stran

pana Jindřicha ZÁVORKY
S úctou a láskou vzpomínají
synové Jindřich, Jiří, František
a Josef s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
Dne 20. prosince 2018 tomu bude
už 10 let co nás náhle opustil

7:30	za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy,
jejich rodiče, sourozence, zetě a duše v očistci

3. 12.

7:30

4. 12.

7:30	za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí
a vnuka

za zemřelého Josefa Kvašňovského

5. 12.

7:30	za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy,
bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

6. 12.

7:30

7. 12.

7:30	za zemřelou Marii a Karla Poláchovy a rodiče
z obou stran

8. 12.

7:30

za zemřelého Petra Kvašňovského

za zemřelého Františka Kysučana k 15. výročí úmrtí

9. 12. 10:00	za zemřelé manžele Poláchovy Karla a Marii,
sourozence a rodiče z obou stran

pan Bedřich KRETEK
Letos by se dožil 65 let.

10. 12.

7:30

za zemřelé rodiče Doležalovy a duše v očistci

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie a syn Ondřej s rodinou.

11. 12.

7:30

na úmysl dárce

12. 12.

7:30

na dobrý úmysl

13. 12.

7:30

za zemřelé rodiče

14. 12.

7:30

za duše v očistci

15. 12.

7:30

za zemřelého Zdenka Jurečku a rodiče

Jen svící hořící a hezkou kytici
na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

16. 12. 10:00	za zemřelého syna Jiřího Petřeka, otce Jana Petřeka
a staříčky z obou stran

Dne 21. prosince 2018 vzpomeneme
třetí smutné výročí úmrtí

17. 12.

7:30

na jistý úmysl

18. 12.

7:30

za všechny zemřelé příbuzné

19. 12.

7:30

na jistý úmysl

20. 12.

7:30

za dobrodince

21. 12.

7:30	za zemřelé Josefa a Jeníčka Ondruchovy
a Františka a Marii Němcovy

22. 12.

7:30	za zemřelého Jana Blinku, manželku, dceru Aničku,
tři zetě, vnučku Dagmar, vnuka Radka
a pravnuka Filipa

pana Josefa ONDRUCHA
S láskou vzpomínají manželka,
děti, vnuci a pravnuci.

23. 12. 10:00	za zemřelou paní Ilonu Tymonovou,
jejího manžela MUDr. Jindřicha Tymona,
jejich rodiče Janečkovy a Tymonovy
24. 12. 22:00

za živé a zemřelé farníky

25. 12.

za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

8:00

		 10:00
26. 12.

		 10:00

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit jsi se nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat
a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.
Dne 28. prosince 2018 uplyne rok, co nás navždy opustil
pan Josef ROMAN
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarka, syn Pavel s rodinou,
sestra Libuše s rodinou a ostatní příbuzní.

za zemřelé rodiče Jana a Jiřinu Machyčkovy

8:00	za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu,
sourozence a rodiče z obou stran
za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

27. 12.

7:30	za zemřelou Dagmar Mašlárovou,
rodinu Koláčkovu a Horutovu

28. 12.

7:30	za zemřelou Karolinu Křištofovou,
manžela Františka, čtyři děti a pravnuka Jeníka

29. 12.

7:30	za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy,
Josefa a Anežku Fiuráškovy, Jana a Anežku Bortlovy
a Antonína Juříčka

30. 12. 10:00	za zemřelou Josefu Barošovou, Vladimíra Baroše
a duše v očistci
31. 12. 16:00	za zemřelé rodiče Amálii a Metoděje Macečkovy,
čtyři zetě, vnučku Jiřinu a manžela Miroslava Kantora
1. 1. 10.00	za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa,
syna Josefa a rodiče z obou stran.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Placení komunálního odpadu

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Upozorňujeme občany Horní Bečvy
a vlastníky rekreačních chat a objektů
sloužících k individuální rekreaci,
kteří ještě nezaplatili místní poplatek
za komunální odpad,

Svoz tříděného odpadu v prosinci: pátek 21. 12. 2018

ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích
a OZV Obce Horní Bečva č. 05/2015 dle stanovené splatnosti

Kalendář Horní Bečvy 2019

do 30. 9. 2018, aby neprodleně uhradili tento

poplatek do 21. 12. 2018 následujícím způsobem:
· poštovní poukázkou
· v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva
· převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,
variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné
u rekr. chat 21337 + číslo evidenční

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

s fotografiemi paní Dany Křenkové

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

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech od 18. 12. do 21. 12. 2018
bude ordinace MUDr. Karla Janíka
uzavřená z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka lednového zpravodaje
20. prosince!!!
Příspěvky (vzpomínky, články a jiné) můžete zasílat na e-mail:

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

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BELETRIE

KOCOUREK SE VRACÍ, Michaela Hrachovcová

ZMRZLINOVÁ KRÁLOVNA
Susan Jane Gilman

Kniha pro předškolní a mladší školní děti vypráví příběh kocourka, který neposlechl maminku
a vydal se za dobrodružstvím. Kniha je metaforou lidského hledání. Ukazuje, že přestože člověk
udělá chybu, která s sebou nese důsledky, existuje naděje na nalezení cesty zpět.
OBJEVUJ S ÚSMĚVEM: DINOSAUŘI
Emilia Dziubak
Nerozlučná dvojice kamarádů. Vousáč a švábice se vydávají na cestu časem. Je to povedená
dvojice – představte si pračlověka a švábí dámu,
kteří zabloudí do země dinosaurů. Chudáčci,
jsou z těch velkých obrů celí paf, postupně se ale
dozvídají spoustu zajímavých, úžasných poznatků o podivuhodných bytostech, kteří jsou docela
sympaťáci.
PAN BUŘTÍK A PAN ŠPEJLIČKA
Zdeněk Svěrák
Nová kniha Zdeňka Svěráka, vypráví o nevšedním přátelství dvou kamarádů, zpečetěném tlačenkou a lipovým čajem, kteří společně vyrazili
vstříc novým dobrodružstvím. Tři neuvěřitelné
příběhy pana Buřtíka a pana Špejličky doprovodil svými ilustracemi Jiří Votruba. Vznikla tak pestrá a nápaditá knížka nejen pro děti.
PUČÁLKOVIC AMINA, Jindřich Plachta
Humoristické vyprávění o trampotách s nalezeným štěnětem, z něhož nakonec vyroste žirafa. Děti pana poštovního tajemníka Pučálky
našly na místě bývalého cirkusu štěně a teprve
po mnoha ztřeštěných příhodách a dobrodružstvích zjistí rodina, že doma přechovává žirafu.
Kromě směšných a zábavných historek ukazuje
autor i na lidské nectnosti a slabosti a snaží se
zdůraznit myšlenku, že člověk má za každých
okolností zůstat vůči druhému člověkem.

V roce 1913 odjede pětiletá Malka Trejnovská
s rodiči a se sestrami z Ruska do USA a krátce
nato skončí zmrzačená a opuštěná na ulici.
Přežije díky italskému prodavači zmrzliny, který ji vezme k sobě a naučí ji zmrzlinu vyrábět.
V době velké hospodářské krize se vdá za negramotného Alberta Dunkleho, jezdí s ním
po Státech a prodejem zmrzliny si vydělávají na živobytí. Nakonec vybudují obrovskou firmu s mnoha franšízami, z Malky se pod jménem Lillian Dunkleová stane Zmrzlinová královna Ameriky a televizní celebrita.
Součástí příběhu zachycujícího její život, jsou i události americké historie
od prohibice přes druhou světovou válku až po divoká léta Studia 54.
SNIPER, Stephen Hunter
Příběh plný mocenských intrik a záhad otevírá několikanásobná vražda odpůrců války
ve Vietnamu. Na tomto společenském pozadí
se odehrává strhující příběh o tom, že i bývalí
snajpři mají nejen profesionální, ale i lidskou
čest.
O KOCOUROVI,
KTERÝ PŘIŠEL
NA VÁNOCE
Cleveland Amory
V této knížce autor humorně popisuje své soužití s bílým kocourem, kterého si přinesl domů
na Štědrý Den poté, co ho našel v ulicích Manhattanu. Kvůli jeho sněhobílé srsti jej nazval
Polar Bear (Lední medvěd) a po počátečních
peripetiích se kocour a jeho pán stali životními
partnery a nerozlučnými přáteli.
MUMIE PŘED SOUDEM, Christian Jacq
Do Londýna počátku 19. století přiváží italský
cestovatel a dobrodruh Belzoni řadu nálezů,
které učinil během výzkumů v Egyptě, mimo
jiné i pozoruhodně zachovalou mumii. Tu před
uzavřeným publikem pro větší efekt zbaví
rituálních obinadel a amuletů, a to přes protesty přítomného pastora a šlechtice. Krátce
po představení umírá duchovní i lord, kteří se
obnažování mumie zúčastnili, a také soudní lékař, který se chystá mumii pitvat. Pomůže policii najít klíč k záhadě neobvykle emancipovaná lady Zuzana?
MÁŠ MĚ VŮBEC RÁD? Fausto Brizzi

JMENUJI SE ALICE - Jsem narkomanka
JMENUJI SE ESTER - Jsem gamblerka
JMENUJI SE MARTINA - Jsem bulimička
Ivona Březinová
Série těchto tří knih pod názvem Holky na vodítku mají něco společného. Hlavní hrdinky s bolavou duší, které se díky víru událostí dostanou
až na samý okraj propasti (závislosti) a nezbývá jim, než se odrazit
ode dna.

Je dost velký rozdíl mezi „Mít někoho rád“ a „rád
někomu pomoci“. To si rozvedený pětačtyřicátník Diego Anastasi, který si vybudoval pověst
úspěšného advokáta a taky hlubokou depresi,
bohužel uvědomí poměrně pozdě. Při té příležitosti zjistí, že všichni, které má rád, nemají čas
na něj a na jeho potíže. A následně si uvědomí,
že vlastně ani on pro ně nikdy nic neudělal, nepomohl jim, když to potřebovali. Pokusí se to
změnit?
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KNIHOVNA
PĚT DNÍ, Julie Lawson Timmer
Zbývá pět dní - pět dní do fatálního rozhodnutí, jež ukončí utrpení hlavní hrdinky, ale ovlivní
i život její rodiny a přátel. Sebevědomá, ctižádostivá právnička Mara jednoho dne zjistí,
že trpí nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou. Dá si slib, že vydrží do chvíle, kdy už
nebude moci žít důstojně a stane se pro svou
dceru a manžela i pro rodiče nesnesitelnou přítěží. Na internetu se virtuálně sblíží se Scottem.
I on stojí před bodem zlomu…

NAUČNÁ LITERATURA

NÁMĚTY K VÁNOCŮM
V knihovně si můžete vybrat z několika titulů, které by vás mohly inspirovat ve vánoční výzdobě, balení dárečků apod. Například bychom
mohli nabídnout:
OD ADVENTU DO VÁNOC, Anikó Csörgő
Jak vykouzlit vánoční atmosféru, zabalit dárky, ustrojit vánoční stromeček, jak slavnostně
prostřít tabuli, vyrobit
adventní věnec a další.
Bohatý fotografický doprovod.
NÁPADITÉ
BALENÍ DÁRKŮ
C. E. Richards

HERBÁŘ ANEB PŘÍRODA VE VAŠÍ KUCHYNI
Jaroslava Bednářová
Rostliny jako jídlo, rostliny jako lék – dvě samozřejmá spojení, která tvoří jeden celek. Apatyka na talíři se snaží ukázat, jak moc je tato sounáležitost těsná.
JINÝ T. G. M
Pavel Kosatík
Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho
imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako
ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž
mravní oprávněnosti je přesvědčen. Výsledkem zápasů je sporné pozitivní dílo: stát, o kterém snily generace předků. Zároveň zakladatel
paradoxně zatížil stát břemeny, která se časem
ukázala neúnosná. Jiný TGM je pro všechny,
kdo přemýšlejí o české provinčnosti demokracii a o tom, jak ji udržet. Zároveň přináší víc života a pochybností než pomníků a svatých obrázků.

Inspirace a nápady na netradiční balení dárků.

V knihovně je možno rovněž zakoupit tyto CD nosiče:

HORŇANÉ
„Zdar a nátisk…”

Zašovský
chrámový sbor

(první CD naší dechové hudby)

200,- Kč

160,- Kč

JAK POMOCI DÍTĚTI, Eva Essa
Cílem této knihy je pomoci učitelům v mateřských školách, studentům odborných programů výchovné péče, ale i rodičům dětí efektivně pracovat s malými dětmi, které projevují
různé formy problémového chování. V úvodu
knihy je několik obecně zaměřených kapitol,
které obsahují společné pokyny a přístupy
k řešení takového chování. Další kapitoly se
pak zabývají jednotlivými problémy a prezentují konkrétní metody a postupy pro práci s dětmi. Kniha předkláda řešení pro více než 40 druh konkrétního problémového chování.

Další nové knihy, které jsme zakoupili a nezbylo místo
je zmínit ve zpravodaji, najdete na webu knihovny:
https://knihovnahornibecva.webnode.cz
/news/nove-knihy-listopad-2018/
Novinky také nejdete přes on-line katalog
na stránkách knihovny:
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/katalog/.
Při výběru je nutné zvolit:
Seznamy… Novinky… Knihy (monografie)…

Upozornění
Ve dnech 27. a 28. prosince 2018
bude místní knihovna uzavřena.

Všem našim čtenářům a návštěvníkům knihovny
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2019
Jiřina Bernátová a Denisa Vašková
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
2. část
Úvodem.
Za doby působení kronikářky Anny Stodůlkové ještě nebylo
obvyklé, aby se noví kronikáři v hornobečvanské kronice sami
představili a do obecní kroniky uvedli vlastní životopis. Setkáváme se s tím až od druhé poloviny 80. let. Krátkému nahlédnutí do jejího života věnujeme tuto část.
Ze života kronikářky.
Anna Stodůlková (1918–1990) se narodila v rodině Cyrila Macečka a jeho manželky Anny, roz. Bártkové, na č. p. 88 v Mečůvce na Lopůnce. Její otec přes léto zastával práci tesaře a v zimě

jako vyučený švec šil valašské papuče. Vyrůstala se sedmi sourozenci ve velmi skrovných podmínkách. Po vychození obecné školy v Mečůvce a měšťanky u kostela odešla k bezdětné
maminčině sestře do Kopřivnice. V letech 1934–1937 jí teta se
strýcem umožnili u místního holiče Högera se vyučit holičkou
a kadeřnicí. Zpočátku pracovala na různých místech na Slovensku a před válkou o letních sezónách provozovala holičskou
a kadeřnickou živnost u přehrady na Bystřičce, kde poznala budoucího manžela číšníka Jaroslava Stodůlku. Na konci války se
však její manželství rozpadlo a se synem se přestěhovala z Valašského Meziříčí k rodičům na Horní Bečvu.
V únoru 1946 získala oprávnění provozovat na Horní Bečvě
vlastní živnost, která byla současně vedle již od r. 1945 zavedeného holičství a kadeřnictví Stanislava Grebeníčka v centru
obce uznána jako potřebná. Požádala o přidělení vhodné místnosti místní národní výbor, který pro ni až v r. 1947 získal ná-

jmem prostory ve vile Zdeňka č. p. 524 naproti tehdejšímu hotelu Bernkop (později Valaška), kde se zároveň nacházela zubní
ordinace. Anna Stodůlková hodlala při své živnosti zaměstnávat dva učně, jednoho holičského pomocníka a jednu kadeřnici. Nakonec jediným holičem, který se u ní vyučil, byl Oldřich
Kubáň z Horní Bečvy. Když se v únoru 1948 při nastolení komunistického režimu Klement Gottwald stal podruhé předsedou čsl. vlády, Anna Stodůlková při jednom z běžných hovorů
v kadeřnictví uvažovala o vhodném českém překladu jeho německého příjmení a především se nelichotivě dotkla jeho manželky, která se marně snažila být elegantní dámou. Hovor tehdy
nezúčastněně vyslechla slečna Vítková, jejíž rodina byla komunistického přesvědčení. Na základě jejího sdělení další členové
komunistické strany - prodavačka Maloňková, předseda MNV
Třeštík a místní příslušník SNB Gryc - tento počin vyhodnotili
jako závažný. Výsledkem nakonec bylo odsouzení Anny Stodůlkové u okresního soudu za hanobení ministerského předsedy k jednoročnímu nepodmíněnému trestu. Před nástupem
do vězení, kdy hledala možnosti, komu svěří svého syna, ji nakonec zachránila amnestie vyhlášená v červnu 1948 při příležitosti nástupu Gottwalda do prezidentské funkce. Jako každému živnostníkovi, který byl současně zaměstnavatelem, bylo
i Anně Stodůlkové, ač byla levicového politického přesvědčení,
předhazováno, že náleží k vykořisťovatelské třídě. V souvislosti
s pokračující likvidací soukromých živností v únoru 1953 svou
živnost trvale odhlásila. V holičských a kadeřnických službách
zůstávala nadále nepřetržitě zaměstnána. Po změně majitele

Anna Stodůlková o vánocích v r. 1975, kdy se už chýlila k závěru její 12letá
obětavá kronikářská práce na Horní Bečvě.
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vily č. p. 524 se v r. 1961 vystěhovala a bydlela a pracovala na Hutisku. Zakrátko znovu
na Horní Bečvě u přehrady, kde bylo holičství umístěno v dřevěné boudě. V r. 1968
společně se synem postavili poblíž hotelu Valaška rodinný dům. Jejím posledním
působištěm bylo holičství rovněž zřízené
v provizorních a nevhodných podmínkách
v sousedství radnice. Národní výbor je vyřešil
až na přelomu let 1975-1976 stavbou patrového objektu tzv. agitačního střediska, vybudovaného na počest 15. sjezdu Komunistické
strany Československa. V něm bylo současně
nově umístěno holičství a kadeřnictví a brzy
i opravna obuvi (na místě po jeho zbourání
v současnosti stojí lékárna). Anna Stodůlková byla svému oboru věrná a komunálnímu
podniku, který se potýkal s nedostatkem
zaměstnanců, vycházela vstříc. Mimo Horní
Bečvu v určené dny v týdnu zastávala práci
i v holičských a kadeřnických provozovnách
na Prostřední Bečvě a na Hutisku‑Solanci,
kde současně nadále několik let pracovala
i po odchodu do starobního důchodu.
A co ji předurčilo k tomu, že byla v 46 letech pověřena vedením kroniky v obci?
Především nezaměnitelný punc její osobnosti. Jako živě reagující a velice komunikativní člověk bývala v každodenním kontaktu
s mnoha lidmi. Měla vřelý vztah k rodné obci,
zajímal ji současný život v ní, který také s jazykovými vlohami a stylizačními schopnostmi ráda konfrontovala s dřívějšími podmínkami života za jejího dětství a mládí. Záleželo
jí na udržení valašského dialektu, lidové písně a posléze už v roli kronikářky zaznamenala a před zánikem uchovala úctyhodnou
řadu místních pověstí.
Přehled kronikářů obce Horní Bečva.
1923–1950 Miroslav Horečka, řídící učitel
1951–1955 (1956) Václav Eliáš, řídící učitel – po jeho úmrtí zjištěno, že kroniku nezaznamenával; předchozí kronikář Miroslav
Horečka za nezapsaná léta 1951–1955 shromažďoval údaje pro kroniku, ale v r. 1956
zemřel; na základě jeho poznámek kroniku zpětně za léta 1951–1956 zaznamenala
v r. 1957 nově pověřená kronikářka Vilma
Paseková
1957–1963 Vilma Paseková, dělnice,
tajemnice MNV 1957–1960,
pak účetní na MNV
1964–1975 Anna Stodůlková,
holička–kadeřnice
1976–1986 Marie Bártková, prodavačka
1987–1991 Alena Dedková, učitelka
1992–2010 Zdeňka Skýpalová, učitelka
2011–dosud Marcela Školová, knihovnice


Karel J. Malina

UDÁLO SE

Listopadové radovánky ve školce
V naší školce máme něco, za co jsme všichni moc rádi. Máme totiž SAUNU.
A tu také v čase podzimním a zimním náležitě využíváme. Od 1. listopadu
zde dochází děti ze třídy MEDVÍDKŮ a ZAJÍČKŮ. Pobyt v sauně prověří děti
jak fyzicky, tak psychicky, někdo se těší, někdo odmítá…, ale většina si časem
zvykne a potom se line školkou veselý a radostný smích . Vždyť pravidelné
otužování přispívá ke zdraví nejen našich dětí.
Den 7. listopad byl dnem PODZIMNÍHO VÝLETU DO POHÁDKOVÝCH
LÁZNÍ do Rožnova p. R. Vyjeli jsme, ZAJÍČCI a MEDVÍDCI, již brzy ráno linkovým
autobusem. Cesta nám rychle uběhla
a my jsme si mohli po příchodu
do dětské části místního Pivovaru
odložit přebytečné věci a užít si radost
z pohybu, dovádění, veselost a jiskřičky
v očích našich dětí. Při zpáteční cestě
místním parkem jsme se kochali krásou
napadaného listí, prohlédli jsme si
nově vytvořené dětské hřiště v parku
a hurá na autobus. Naši nejmenší
nám v autobuse podřimovali…
to asi ten zdravý pohyb . Byli jsme
všichni spokojení, že se nám tento
výlet v letošním krásném, slunečném
podzimu vydařil.
Pohádky patří do světa dětí a s jednou takovou k nám, do školky, zavítal pan
herec Dan Taraba se svým zajímavým divadlem. Pohádka O PRINCI BAJAJOVI
se dětem, podle smíchu, líbila. Tak zajímavé kulisy děti dlouho neviděly. Tak
třeba dřevěný kolečkový kůň ze židle, studánka z vodovodního kohoutku, drak
z nafukovacího balonku a další. Herec pohádku doprovázel zpěvem a hrou na
kytaru a šikovně zapojil děti do samotného děje.
V poslední době se v naší školce nesou zprávy z úst dětí… V LESE JE
MEDVĚD! Naše děti jsou prostě informované. A aby se do této situace vneslo
světýlko pro dětskou duši, povolali jsme odborníka na slovo vzatého… pana
Červeného. Ten nám vytvořil ve školce atmosféru lesa - zvířat, které v něm žijí
(měl mnoho kulis, obrázků a fotografií), zvuků lesa (lesní roh), zazpívali jsme si
písničky o lese, zvířátkách a přišla řada i na MEDVĚDA .
Odborně, ale citlivě vnesl světlo do celé záležitosti a děti, zvláště chlapci,
kteří měli plno otázek ohledně medvěda, byli spokojení. Děkujeme panu
Červenému za milou besedu a už teď se těšíme na další.

Ještě nás na konci měsíce listopadu čeká BUBNOVÁNÍ…ale o tom až příště,
až si vše v atmosféře nástrojů prožijeme. Prožitek se nepřenáší lehce do slov…
ale pokusíme se, alespoň v krátkosti, v příštím Zpravodaji.


Za kolektiv MŠ napsala Jarmila Šudáková
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Podzim a naši zahrádkáři
Loňské jarní mrazíky odvedly své dílo. Ovoce nebylo takřka žádné
a když jsme se vydali do zahrádek posbírat rybíz, mnohé z nás čekalo
překvapení, úroda zmizela. Ptáci stíhali bobuloviny velmi rychle
spořádat. Možná tušili, že další pořádný ovocný chod už nebude. A my
kupovali síťky, abychom zakryli ty trošky, které na keřích po nich zbyly.
Zato letošní rok byl opravdu štědrý. Začalo to velkou úrodou třešní,
pak následovaly hrušky, peckoviny, hojnost jablek a ještě k tomu spousta
ořechů. Ptáci měli tentokrát výběr skutečně bohatý a pochutnávali
si postupně na těch nejlepších kouscích. My zase málem nestíhali
konzumovat, zavařovat a rozdávat. A co rybíz? My na pár keřů ve stínu
pod lesem zcela zapomněli. Když k nám počátkem září přišla návštěva,
potěšila nás slovy: „Jak to děláte, tak sladký červený rybíz jsme ještě
nejedli.“
Pro členy našeho zahrádkářského svazu byl podzim bohatý a radostný
nejen úrodou, ale i událostmi. Ze sdělovacích prostředků jsme mohli
slyšet, že „osmičkové“ roky přinesly mnoho změn v naší společnosti,
vždyť stačí vzpomenout léta 1918, 1948, 1968 a mohli bychom
pokračovat. Je to neuvěřitelné i pro naše členy našeho spolku mají roky
ukončené osmičkou také velký význam. V těchto letech se narodily
osobnosti, které dlouhé roky spolek budovaly a investovaly do něho
hodně času a úsilí. V červenci oslavil kulaté narozeniny pan Jan Kyšák.
Srpen se stal významným i pro pana Bohumíra Vaníčka. Oslava jeho
kulatých narozenin se pochopitelně odehrála v budově zahrádkářského
svazu. I v měsíci září nás čekalo další setkání. Vše nejlepší jsme přáli
k narozeninám paní Martě Poláchové. Do stejné skupiny oslavenců se
letos zařadil také Jan Maceček. A za teplých podzimních dnů jsme se

Říjnový křest nového CD
kapely Horňané
Ti, kteří v sobotu 27. října 2018 projížděli přes centrum Horní
Bečvy, si mohli všimnout, že se tu děje něco jedinečného…
a taky, že jó… dechová hudba Horňané křtila svoje první
CD s názvem „ZDAR a NÁTISK…“. Jako hosta jsme si pozvali
legendární Moravanku Jana Slabáka, který byl spolu s naším
starostou Rudou Bernátem kmotrem našeho CD. Atmosféra
při koncertě byla skvělá. K vidění byly i mexické vlny (opravdu
celého publika), pod skvělým vedením moderátorů Veroniky
Podešvové a Tomáše Machyše Machálka. Dokonce bylo vidět
i Václava Bělohlavého (moderátor pořadu „Chtěl bych mít
kapelu“ na ČRo), jak ho vstávání a zvedání rukou náramně baví.
Večer zakončila Moravanka svým koncertem.
Dovolte mi, abych 5× poděkoval… za prvé Vám DIVÁKŮM,
kteří jste přišli na koncert a vytvořili pohodovou atmosféru,
zadruhé musím poděkovat Vaškovi Štěrbovi (studio PROFON),
který měl s námi tu trpělivost a natočil s námi naše první
CD. Zatřetí bych rád zmínil naše drahé polovičky, které nás
„muzikanty“ podporují svou neviditelnou přítomností (jsou
s námi i když zrovna „furt“ někde hrajeme). Začtvrté děkuji
za finanční podporu sponzorům Vakuum servis, s. r. o. Jiřího
Kubáně a Centru zpracování plechu Josefa Matušíka. Poslední
a největší poděkování patří obci Horní Bečva (v čele s panem
starostou), bez jejíž podpory by se nám nepovedlo to, co se
nám povedlo… Naše CéDéčko můžete zakoupit v knihovně
na Horní Bečvě, popř. přes email: dhhornane@gmail.com.
Cena CD je 200 Kč… Přejeme Vám příjemný poslech…

ZDAR a NÁTISK…

opět všichni sešli u „zahrádkářů“. Důvodem bylo setkání s p. Josefem
Martinákem. Všichni jsme mu přáli k významnému životnímu jubileu.
Připomněli jsme si, že pod jeho vedením byla zrekonstruována
budova našeho areálu. Za zajímavost stojí, že pan Josef Martinák je
členem výboru ZO ČZS více než padesát let. Co vede člověka k tomu,
aby pracoval v jednom spolku tak dlouho? Možná touha trávit svůj volný
čas trochu jinak a tuto cestu ukázat i ostatním. Přijďte mezi nás.
Koncem září byli naši členové na zájezdě ve Vizovicích. Po prohlídce
zámku a přilehlé zahrady jsme navštívili místní čokoládovnu. Poté dalším
bodem programu byl Hostětín, vesnice s mnoha ekologickými projekty.
Naše kroky mířily na Jablečnou slavnost, kde byla možnost zakoupit
různé přírodní produkty, regionální výrobky, projít se přírodní zahradou.
Velké poděkování patří panu Jiřímu Kubáňovi, za finanční podporu
spolku v oblasti kultury. S jeho pomocí se mohou realizovat zájezdy,
jak u nás v naší republice, tak i ty zahraniční. Členové spolku získají
chuť i motivaci vylepšit své zahrádky, venkovní zákoutí a interiér.
A jak říká klasik G. B. Shaw: „Chceš‑li být šťasten jeden den, opij se. Chceš
‑li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš‑li být šťasten celý život, založ si
zahradu.“
Členové spolku děkují rovněž Obecnímu úřadu Horní Bečva
za finanční podporu, která slouží k vylepšení areálu, kde se zahrádkáři
schází. Investiční akce se letos týkaly vylepšení sociálního zázemí,
rozvodu teplé vody a dalších úprav.
Zahrádkáři přejí všem příjemné svátky, v novém roce pěstitelské
úspěchy a mnoho krásných chvil strávených na zahrádkách.

R. Macečková
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CO NOVÉHO V KLUBU DŮCHODCŮ?

Ohlédnutí za Černobílými písničkami v Janíkově stodole
Dne 4. listopadu čekal seniory další atraktivní program k jejich svátku
a to díky vítězství Rožnova p/R. v celostátní soutěži Obec přátelská
seniorům 2018, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Janíkova stodola rožnovského skanzenu patřila v neděli 4. listopadu
od 15 hod. programu nazvaném Černobílé písničky s Alešem Cibulkou.
Akci zahájil místostarosta Rožnova p/R. Jan Kučera spolu s moderátorem
Alešem Cibulkou. Akce byla věnována seniorům bez vstupného.
Tento nabízený program si nenechalo ujít ani několik seniorek z Horní
Bečvy, a proto vám chceme ve zkratce přiblížit úžasnou atmosféru,
která v sále panovala. Už při vstupu nás mile překvapil hezký dárek (od
firmy Unipar) a následovalo hledání volného místa, neboť sál byl už
čtvrt hodiny před začátkem téměř zaplněn. Úderem 15. hod. program
zahájil oblíbený moderátor a spisovatel Aleš Cibulka, milovník starých
českých filmů. Vtipná slova průvodce vystřídaly písničky složené z více
než 20 filmových šlágrů 30. a 40. let, které zahrál osvědčený ansámbl
Blue Star Václava Marka. Během programu nám pan Cibulka prozradil
desítky zajímavostí o hvězdách stříbrného plátna a v zábavných kvízech
přítomní vyhráli přímo na místě dárky z dílny A. Cibulky (kalendáře aj.).

Odměnou účinkujícím byl zasloužený potlesk nás hostů. Akce měla
velký ohlas u všech přítomných. Bylo to pohlazení po duši. Skvělá akce,
tolik pohody a dobré nálady – to byly některé z reakcí návštěvníků. Kdo
se nezúčastnil, může jen litovat.
Velmi poučným byl také osvětový projekt „Senior bez nehod“, který se
konal v Rožnově p/R. ve středu 7. 11. v kině Panorama. Cílem projektu
bylo snížit nehodovost a rozšířit povědomí o této problematice.
Součástí divadelní přednášky byly herecké scénky a naučná videa, které
zajímavou a zábavnou formou ilustrovaly reálné scénky s dopravní
tématikou. Tento projekt obsahoval několik okruhů týkajících se
např. statistiky nehod seniorů, řidič senior, pravidla pro chodce, cyklisty,
nutnost reflexních prvků, cestování v prostředcích hromadné dopravy,
zdravotní prohlídky řidičů důchodového věku, vliv medikamentů atd.
(Projekt zaštítilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Pojišťovna Kooperativa,
Policie ČR, BESIP aj.) Průvodce přednášky o bezpečném chování seniorů
v silničním provozu končil slovy: stárnutí není nemoc, ale přirozený
životní proces. Že už to není, co bývalo? No a co.
www.seniorbeznehod.cz.
Za výbor KD J. Pospíšilová a R. Němcová

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 2019
přeje všem svým členům
a příznivcům
výbor Klubu důchodců
Horní Bečva.
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INZERCE

Od 3. prosince 2018 se otevírá nový obchod

MINI HOBBY NÁŘADÍ
na Horní Bečvě

Budova pošty - vedlejší vchod (za autobusovou zastávkou).

Otevírací doba:
Po-Pá 7:30 – 17:00 Sobota 7:30 – 11:00
Možno domluvit i mimo otevírací dobu na tel.: 734 323 634

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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INZERCE

Dopřejte
svým blízkým dárek
v podobě
příjemné masáže
nebo neinvazivní
kosmetiky
Své služby poskytuji
také pořadatelům sportovních
a kulturních akcí, i firmám
v podobě masáží na jejich pracovišti.

Možnost zakoupení poukazů
pro své blízké k Vánocům.
Cena masáží:
30 minutová masaž… 200,45 minutová masáž… 300,60 minutová masaž… 400,Kosmetika celkové čištění… 400,Vyhlazení vrásek… 650,-

V případě zájmu mě kontaktujte:
Simona Martinák Solanská

Tel.: 732 359 427
E‑mail.:
simona.solanska@gmail.com

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

Nabídka práce na HPP:
Do provozovny „Cyklobar Bečva“
hledáme servírku
na stálý pracovní úvazek
a brigádnice na sezónu 2019.
Pro více informací
nás můžete kontaktovat
na telefoním čísle: 777 658 062
email: cyklobarbecva@seznam.cz
www.cyklobarbecva.cz
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AKCE PROSINEC 2018

VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU
SOBOTA 1. 12. MIKULÁŠ NA LEDĚ
10.00 - 11.30 hodin - Zimní stadion Rožnov p.R.
Přijďte si s dětmi zabruslit, zahrát hry na ledě, kde nás navštíví Mikuláš
s čertem a andělem, a možná rozdá dětem malé dárečky. Pro děti,
které neumí bruslit bude připravena výtvarná dílnička, a hry mimo led.
Pokud chcete dětem dát vlastní mikulášskou nadílku, nezapomeňte
čitelně napsat jméno dítěte na balíček, a odevzat jej při vstupu.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
PONDĚLÍ 3. 12. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ, keramické tvoření pro malé i velké.
ÚTERÝ 4. 12. MIKULAŠSKA NADILKA HER A SOUTĚŽI
12.30 hodin - ZŠ Horní Bečva pro Šikulky
Čertovské a andělské hry, pytel plný překvapení aj.
STŘEDA 5. 12. MIKULÁŠ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SVČ
Dopolední mikulášská nadílka pro děti z MŠ.
PÁTEK 7. 12. 2018 MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU
15.30 hodin prezentace, 16.00 hodin zahájení - SVČ Rožnov p.R.
Tradiční mikulášský šachový turnaj pro děti i dospělé.

Program kina Panorama - prosinec 2018
Telefon: 734 36 60 60, www.tka.cz/kino
• Od pondělí 3. 12. do středy 5. 12. v 17:30 - ZRODILA SE HVĚZDA
• Od pondělí 3. 12. do středy 5. 12. ve 20:00 - VDOVY
• Od čtvrtka 6. 12. do středy 12. 12. v 18:00 - ČERTÍ BRKO
• Od čtvrtka 6. 12. do středy 12. 12. ve 20:00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
• Ve čtvrtek 13. 12. v 18:00 - FILMOVÝ KLUB – DOGMAN
• Od pátku 14. 12. do neděle 16. 12. v 17:30
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
• Od pátku 14. 12. do neděle 16. 12. ve 20:00 - SMRTELNÉ STROJE
• V neděli 16. 12. v 16:00
KINO PRO DĚTI – POHÁDKY POD STROMEČEK
• Od pondělí 17. 12. do středy 19. 12. v 18:00 - VÁNOCE A SPOL.
• Od pondělí 17. 12. do středy 19. 12. ve 20:00 - VE SPÁRECH ĎÁBLA
• Od čtvrtka 20. 12. do neděle 23. 12. v 17:30
MARY POPPINS SE VRACÍ
• Od čtvrtka 20. 12. do neděle 23. 12. ve 20:00 - AQUAMAN
• V úterý 25. 12. a ve středu 26. 12. v 18:00
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
• V úterý 25. 12. a ve středu 26. 12. ve 20:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
• Od čtvrtka 27. 12. do neděle 30. 12. v 18:00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
• Od čtvrtka 27. 12. do neděle 30. 12. ve 20:00 - ZNOVU VE HŘE

PÁTEK 7.12.
VÁNOČNÍ STREET DANCE SHOW ANEB JEŽÍŠEK TANČÍ S NÁMI
8.00 - 12.00 /16.00 - 18.00 hodin - Janíkova stodola Rožnov p.R.
Přijďte si užít předvánoční atmosféru v rytmu street dance.
Taneční skupina Heart2Beat a Static Breakers pořádá tradiční
Vánoční show, kde se předvedou všichni tanečníci z této skupina.
Dopoledne tato taneční skupina pořádá představení pro školy,
odpoledne od 16:00 je představení pro veřejnost.
Cena vstupenky na odpolední představení je 80 Kč, předprodej v SVČ.
ÚTERÝ 11. 12. VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY
13.30 hodin prezentace, 14.00 hodin zahájení
Krytý bazén Rožnov p.R. Rožnov p.R.
ČTVRTEK 13. 12. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PONDĚLÍ 17. 12. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ, Keramické tvoření pro malé i velké.
PÁTEK 21. 12. X-MAS BATTLE
15.00 - 20.00 hodin - Taneční sál H2B - SVČ Rožnov p.R.
Taneční skupina Heart2Beat a Static Breakert pořádá opět taneční battle,
tentokrát ve vánočním duchu. Tento battle je pro všechny tanečníky
jak začátečníky, tak pokročilé. Battle bude rozřazen
do 2 disciplín a to all style a 1 vs 1 a break dance 1 vs 1.
Na výherce čekají zajímavé ceny. Vstupné 20 Kč.
PÁTEK 21. 12. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Balónkový Klaun
17.00 hodin – sál SVČ – hraje Dan Taraba
Dan Taraba bude dětem vytvářet různá zvířátka z balónků.
K vytváření nám určitě něco zahraje, nebo nám ukáže,
jak si zvířátko vyrobit sami.

Více informací o akcích najdete

na www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
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Až na Štědrý den zasněží,
ať štěstí daleko neleží,
k zázrakům je jen krok,
potom báječný Nový rok.
Jarek z Liščího

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 2019
přeje všem svým členům a příznivcům
výbor TJ Sokol Horní Bečva.

Všem zákazníkům děkuji za přízeň
a přeji krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce 2019.
Vinotéka Horní Bečva
Pavla Křištofová

Važme si lesy!
ČEZ elektrikáři,
vám se dobře daří,
projekt Horní Bečva,
sloupy – práce na jedničku,
ale zapomněli jste
po sobě v horách v lese
opravit řádně
soukromou cestičku!

Žába leze do bezu,
mlok – já tam za ni polezu.
Kudy ona, tudy já,
nevrátíme se zde oba dva.
Starý sloup s betonem a háky
nechali jste v lese,
ježek se tam strachy třese.
Nahoře už je podzim
a na to už padá listí.
Chřástal chřástá:
„Ho, ho, ho, je to přece CHKO!“

Vysypali jste cestu stavební sutí
(ostré pro pneumatiky).
Koule všemožné šoule,
machoule, cihly, sklo,
Chráněná orchidej vstavačovitá,
kachličky a drátky.
mlok, žába chráněná,
Mlok říká,
nakonec to sklidím já!
že už není cesta zpátky.
Lesy krásné lesy mé,
Duše má se k tobě pne!
Olga Konečná
(13. října 2018)

Myslivecký spolek Hubert Bečvy
děkuje všem svým přátelům
a občanům Horní Bečvy
za spolupráci a přízeň v letošním roce
a všem přeje šťastné a veselé Vánoce,
bohatého ježíška, krásnou sněhovou nadílku,
hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2019.
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