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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

Motto:

„Myšlenky, které si zvolíte,
jsou nástrojem, kterým malujete na plátno svého života.“
Louise L. Hay

Blahopřání

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 20. ledna 2017 vzpomeneme
osmé smutné výročí úmrtí
pana Antonína NĚMCE
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Oldřiška, syn Antonín
s rodinou a dcera Radomíra s rodinou.

Od ledna 2017 je nově upravena první návštěva jubilanta při dovršení věku 80 let a výše, tzn.,
že jubilantům, kteří oslaví v letošním roce 80 let,
81 let, 82 a každý další rok svého životního jubilea, přijde v den narozenin jubilanta (příp. dle
domluvy i v jiný den), poblahopřát dvojice členů
komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
s dárkovým balíčkem a kytkou.
Tito jubilanti jsou v daném měsíci ve zpravodaji jmenovitě uvedeni.
Jubilantům, kteří oslaví v roce 2017 životní
jubileum 60 let, 70 let a 75 let se osobně gratulovat nechodí, těmto jubilantům je zasíláno
blahopřání na adresu trvalého pobytu.

Odešel si do nebe,
zůstaly však krásné vzpomínky na tebe.

Dne 21. ledna 2017 vzpomeneme
třetí výročí úmrtí
pana Karla VAŠUTA
S láskou vzpomíná manželka Otýlie,
dva synové a dcera s rodinami.

V lednu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Květoslava KADOVÁ
Antonín KRETEK
Františka MACHÁLKOVÁ
Ludmila MIKULENKOVÁ
Karel ŠNEJDER

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 27. ledna 2017 uplyne 18 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Alžběta JUŘÍKOVÁ
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Marie HATLAPATKOVÁ
Pavel SOLANSKÝ
Mária MARTINÁKOVÁ

Čas plyne a nevrátí co vzal,
v našich srdcích však žijí dál.

V měsíci lednu 2017
oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu:
manželé Radomír a Jana HASILÍKOVI

Všem lednovým oslavencům
i manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky,
štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Dne 30. ledna 2017
si připomeneme páté výročí úmrtí
pana Rudolfa MINARČÍKA
Vzpomínají
Františka Kantorová, děti Radek,
Rudolf, Mirek a Františka s rodinami
a rodina Fojtáškova.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA LEDEN 2017
„Smích a pláč jsou nejcennějším majetkem člověka.“
Jan Werich

1.1. 10.00 za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa Válka,
syna Josefa a rodiče z obou stran
2.1.

7.30 na úmysl dárce

3.1.

7.30 za zemřelou Anežku Holčákovou, rodiče a sourozence

4.1.

7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a tři syny

5.1.

7.30 na jistý úmysl

6.1.

8.00 za zemřelou Františku Bártkovou, manžela,
tři zetě a čtyři vnuky

19.1.

7.30 za zemřelé rodiče a syna

20.1.

7.30 za zemřelého Karla Vašuta, rodiče Vašutovy
a Ondruchovy

21.1.

7.30 za zemřelého Josefa Bártka, manželku,
rodiče z obou stran, tři zetě a čtyři vnuky

22.1. 10.00 za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou
a rodiče z obou stran
23.1.

7.30 na úmysl dárce

24.1.

7.30 za zemřelou rodinu

25.1.

7.30 za zemřelé rodiče a děti

26.1.

7.30 za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky,
tři děti a dva vnuky

8.1. 10.00 za zemřelého manžela Jana Petřeka, syna Jiřího a rodiče
z obou stran

27.1.

7.30 za zemřelého Pavla Folvarčného, Jaroslava Ondryáše
a duše v očistci

9.1.

28.1.

7.30 za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava,
Josefa Maléře, rodinu Orlitovu, Bajerovu, Dobešovu,
Vavřínovu a duše v očistci

17.00 za zemřelé rodiče Jindřicha a Ludmilu Závorkovy,
jejich syna Bedřicha a rodiče z obou stran
7.1.

7.30 za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě, snachu
a duše v očistci

7.30 za zemřelého Jana Křištofa, Jeníka Polácha,
rodiče a sourozence

10.1.

7.30 na jistý úmysl

11.1.

7.30 za zemřelé rodiče a syna

12.1.

7.30 na dobrý úmysl

13.1.

7.30 za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny,
dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

14.1.

7.30 za zemřelého Stanislava Polácha, manželku,
syna Stanislava, rodiče z obou stran a zemřelou rodinu

29.1. 10.00 za poděkování Pánu Bohu za padesát let života
s prosbou a další pomoc a přímluvu u Panny Marie
30.1.

7.30 na úmysl dárce

31.1.

7.30 na jistý úmysl

1.2.

7.30 za zemřelé rodiče a syna

2.2.

7.30 na jistý úmysl

15.1. 10.00 za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka, celou rodinu
a duše v očistci

3.2.

7.30 za zemřelého Vladislava Kretka, manželku Marii
a zemřelou rodinu Kretkovu

16.1.

7.30 za zemřelou Alžbětu a Františku Juříkovy a rodiče

4.2.

17.1.

7.30 za zemřelé rodiče, dvě sestry a celou živou
a zemřelou rodinu a duše v očistci

7.30 za zemřelou Anežku Mikulenkovou, rodiče,
sourozence a duše v očistci

5.2. 10.00 za zemřelého Bedřicha Chovance a rodiče

18.1.

7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran
a zetě Miroslava
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Z KNIHOVNY, NEJEN O KNIHÁCH…

V předvánoční době jsme v knihovně nezaháleli a kromě přípravy Vánoc
jsme se věnovali rekonstrukci, velkému vánočnímu úklidu a gruntování ...
V první fázi jsme knihovnu nechali vymalovat sněhově bílou barvou,
která nádherně prosvětlila a rozzářila celý prostor. Potom nás čekala
ta náročnější fáze a to pokládka koberce, což znamenalo všech přibližně
13 000 knih uložit do krabic, rozmontovat stávající regály, přestěhovat
na jednu stranu knihovny, položit koberec, přesunout regály na druhou
stranu, položit druhou část koberce a mohlo se začít s designováním… :-)
Z počátku to spíš bylo jako hra „škatulata hejbejte se“, ale nakonec
s velkou pomocí Dana a vsetínského, akčního knihovníka Martina, se vše
povedlo a regály stály na svém místě. V knihovně tak vznikl detektivní
koutek, prostor pro děti a jejich maminky, klidnější zóna v obklopení
beletrie a posezení u žhavých knižních novinek. Nicméně knihovna bez
knih, to by nebylo to pravé ořechové, takže nás čekalo zase pěkně všechny svazky vrátit z krabic na svoje místo.
Celý prostor jsme pak oživili novým nábytkem, vše se uklidilo a v pondělí 2. 12. 2016 jsme „KNIHOVNU V NOVÉM KABÁTĚ“ zase otevřeli.
Následující řádky teď budu věnovat všem, kteří nám s rychlou rekonstrukcí moc pomohli, za což jim patří OBROVSKÝ DÍK:
Tak tedy pěkně po pořádku a jmenovitě, děkuji moc paní Školové,
že se na to celé se mnou dala, panu Říhovi za výmalbu celé knihovny
a IC, Danovi Školovi a vsetínským kolegům, Martinovi, Věrce a Zdeňce
za pomoc s knihami a rozestavěním regálů, všem chlapům ze Služeb s.r.o.,
kteří nám pomohli vše vystěhovat, opět nastěhovat a plnili naše nelehké výmysly :-), panu Malinovi za pokládku koberce, Pavlovi Romanovi,
za to, že nám umožnil, díky uřezání výpůjčního pultu vidět do nového
prostoru, paní Hance Hrstkové a Denise Vaškové za uložení knih a velkou
pomoc při závěrečném úklidu a v neposlední řadě patří velký dík také
Obci Horní Bečva, že nám tak bleskově poskytla finance na tak rychlou
rekonstrukci.
První fázi rekonstrukce máme tedy takřka za sebou, ještě chybí pokládka koberce v oddělení naučné literatury a pro rok 2016 máme,
jak se říká splněno :-) V letošním roce, ale neusneme na vavřínech a budeme intenzivně pokračovat, tak aby se i z naší knihovny postupně stalo
příjemné veřejné místo setkání, kde najdou své místo všechny věkové
skupiny.
Nyní už mi tedy nezbývá, než vás všechny srdečně pozvat
do „KNIHOVNY V NOVÉM KABÁTĚ“
Tereza Bártková - knihovnice

Koutek pro maminky s dětmi

Posezení u žhavých knižních novinek

Knihovna v novém kabátě

Detektivní koutek
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ŠPRÝMAŘSKÉ
Z VALAŠSKÝCH KOTÁRÚ

Dyž dobře zelže, ta jak by pravdu povjeděl.

Veselá příhoda s trakaři
Jednú jeli dva Bystřičani do světa s plnými trakaři jakéhosi zbožá. A tož
to víte, jeden žárlil na druhého, že mu ubere obchodú, ale žádný z nich
nechtěl jeť na jiné místo. Cestú sa stavili do hospody kdesi u Mezříča
a zavykládali sa tam na hodnú chvílu. Čehosi asi popili až sa temu většímu začaly dělať z jedného slúpa dva. A ten druhý, že teho hnedka využije
a provede mu nejakú pasgřivinu.
„Šak počkaj, já ti teďka ukážu.“ Zamumlal si pod fúsy.
Vyšel venek, chytil trakař svojího kamaráda a otočil ho zpátky k Rožnovu. Potem sa chytnul svojiho a veselo vykračoval až k Holešovu.
Za chvílu sa z hospody vyškobrtal první Bystřičan, trochu brblal,
že ho tam kamarád nechal, ale nic naplat. Popad trakař a vijó rovnú k Holešovu. Och, to eště ale netušil, že za chvílu bude místo v Holešově, zasej
zpátky v Rožnově. Jak viděl známú věž kostela, hnedka mu bylo všecko
jasné, jak studánka v lese.
Do Holešova už teho dňa nejel a vrátil sa zpátky do Bystřic aji s plným
trakařem. A ten druhý fiškus mezitým všecko zboží v Holešovu prodal
sám.
Jak sa ale potem porovnali, to už nevím. Musela to byť ale mela.

Jak jeden starý strýc z poza kopca pašoval
Za starých časú sa dosť pašovalo, najvjec tabák a dobytek. To jednú,
též jeden starý fiškus přeháňal krdél bagónú z uherskje strany. Edemže ho při tem viděl jeden súsed, který nechcél držeť jazyčisko za zuby
a milého stýca naprášil. Za jakýsi čas sa v Rožnově konal s provinilým
strýcem súd.

UPOZORNĚNÍ
PRODEJNA COOP JEDNOTA HORNÍ BEČVA
BUDE OD POLOVINY LEDNA DO POLOVINY BŘEZNA
UZAVŘENA.
Proběhne celková rekonstrukce prodejny,
zvětšení prodejní plochy na dvojnásobek
a úplně nové vybavení prodejny.
Můžete se těšit na vetší a nový úsek masa-uzenin,
4 pokladny, úsek zeleniny s chladícím prostorem,
samo otevírací dveře a mnoho dalšího.
S pozdravem a prosbou zachování přízně
kolektiv COOP Jednoty Horní Bečva.

V KASTRÓLI TETKY HANČI

Tam sa ho súdce v největší vážnosti ptál:
„Hnal ste přes hory bagúny? A víte, že sa to přísno nesmí?“
A strýc na to:
„Nehnal a toťkaj mám aji svědky, keří mně dosvědčá, že nelžu.“
Všeci pak strýcovi pod přísahú, dosvědčili, že mluví pravdu. A tož súdce, milého strýca osvobodil.
Jak ale přišli do chalupy, všeci sa strýca ptali:
„Strýcu, ale nepřísahali ste u súdu křivo?“

Hrách a krúpy (masopustní pokrm)

Ten sa edem úsmál pod fúsy a hybko odpověděl:
„Coby? Šak sem jich nehnál, edem sem jich véd!“

Budete potřebovať:

Zloděj

400g hrachu, 200g krup, sůl, 100g slaniny, nebo špeku, sádlo, 1 cibulu,
kyslé zelé nebo oharky

Jednú v noci jakýsi povedený zlodějíček kradl gazdovi v chalupě.
Hospodář sa probudil, vyskočil z loža, utekal rovnú za zlodějem a řvál
na něho:

Přebraný, vyprany hrách večer zalejeme studenú vodú a necháme
přes noc nabobtnat. Krúpy přebereme, proplíchneme a uvaříme jich ve
vodě s kúskem sádla až budú měkučké. Hrách potem vaříme zvlášť. Po
uvaření hrachu aji krup oboje zmíšáme dohromady, osolíme, přidáme
opraženú slaninu, nebo špek a dozlatova osmaženú cibulku. Všecko vložíme do vymazaného pekáčku a v trúbě zapečeme. Podáváme s kyslým
zelím, nebo oharkem.
Dobrú chuť!

„Stój! Stój!“
Zloděj sa edem otočíl a volál na gzadu zpátky:
„Stój ty! Šak tebja žádný nežene!“

|TB|
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z dějin Martináku od 18. století do r. 1914
Javořina U Blata – V Martinákovém lese
Původní odlehlé místo na horském hřbetu Radhošťské hornatiny
mezi členitým údolím Čeladenky a hornobečvanskými údolími Kněhyně, Kobylská a Mečůvka nemělo snad do 18. století vlastního pomístního jména. Teprve když majitelé rožnovsko–krasenského panství
v tomto prostoru při hranici s hukvaldským panstvím vymezili horskou
pastvinu k pasení ovcí, tzv. javořinu, nazvali ji podle nedalekého vrchu
Blato (938 m) U Blata. Javořinu o rozloze 114 hektarů v r. 1743 obdržel
od vrchnosti za 90 zlatých Jan Martinák z Horní Bečvy a mohl na ní pást
100 vlastních i cizích ovcí. Javořina se rozkládala v prostoru od severní katastrální hranice Horní Bečvy mezi úbočím Blata a Zadní Mečové
směrem na jih k prameni a korytu potoka Mečůvky, sahala k východnímu okraji Lopůnky a zaujímala nejhornější část údolí Kobylské až po Bukoviny. Martinákovi potomci už v první třetině 19. století měli v místech
nynějšího Martináku založené louky a role a postavené první hospodářské budovy. Časem v Martinákovém lese, což bylo další přechodně
užívané pomístní jméno, vznikaly i trvalá sídla s čp. 364, 379, 394 a 395.
V současnosti všechny značené pěší turistické trasy směřující z Horní
Bečvy na Martinák vpodstatě sledují staré vozové cesty, které vedly
na javořinu a pokračovaly do údolí Čeladenky. Žlutá turistická značka
z centra obce, která je vedena úbočími Kyčery, prochází na Grapě okolo
někdejší rodové usedlosti Martináků (nyní čp. 63, 64). V zájmu rozšiřování mnohem výnosnějšího lesního hospodaření na úkor pastvin vrchnostenská správa ve 2. polovině 19. století likvidovala dědičné nájmy
javořin. Držitelům javořin bylo vyplaceno odstupné anebo se javořina
rozdělila tak, že více zalesněný díl připadl panství. Martinákovým potomkům byly údajně velké lesní plochy odebrány bez náhrady, protože
své držby nemohli prokázat písemnými doklady.

Hospoda U Martináka
Místní komunikační spojnice mezi Horní Bečvou a Čeladnou byla natolik důležitá, že zde v 60. letech 19. století Michal Martinák (1820–1889)
zbudoval hostinec. Dvě ze čtyř místností v jeho stavení čp. 364 sloužily
k hostinským účelům jako nálevna a nocležna. Význam hostince vzrostl
zahájením provozu ostravsko-frýdlantské dráhy (1871) a následně propojením Frýdlantu s Valašským Meziříčím (1888). Přiblížení železniční
trati k úpatí Beskyd mělo vliv i na rozvoj pěší horské turistiky.
Hostinec U Martináka, který stál na křižovatce horských cest a stále
více frekventovaných turistických tras, dal tomuto místu novodobý název Martinák – Na Martináku. Vdova Marie Martináková nechala před
hostincem v r. 1896 postavit kamenný kříž a na jeho zadní straně jako
zřizovatele uvedla i zemřelého manžela Michala. Mimochodem náhrobek Michala Martináka dosud stojí na nynějším hornobečvanském
hřbitově a je zřejmě nejstarším dochovaným náhrobním pomníkem.
Jeho syn František, který se přiženil na čp. 104 Na živnosti, usedlost
i s hostincem na Martináku v r. 1897 prodal Janu Poláchovi (1862–1935),

synu Floriána Polácha, stavitele známé kapličky U Poláchů v Kobylské.
Jan Polách mimo hospody provozoval na Martináku od r. 1900 i drobný
obchod. Ale už v r. 1903 prodal hostinec Josefu Kubáňovi (1878–1937),
obuvnickému mistru z Horní Bečvy.

Turistická útulna Pohorské jednoty Radhošť
V té době nejaktivnější pobočkou turistického spolku Pohorská
jednota Radhošť, která budovala především známou turistickou infrastrukturu na Pustevnách, byl její odbor v Moravské Ostravě. Ten v roce
1906 koupil od Jana Polácha jeho pasekářskou chalupu čp. 394, vzdálenou pouhých 20 metrů od hospody na severní straně, a přebudoval ji
na turistickou útulnu o třech pokojích po třech lůžkách a společné podkrovní noclehárně pro 10 osob.

Nesnáze „táty Kubáně“
Nový vlastník Martináku byl teprve na počátku doby, kdy se posléze stával v turistických kruzích živou legendou, familiérně nazývaným
„táta Kubáň“. Pohorská jednota mu pronajala turistickou útulnu za roční
nájem 25 korun a po čase se stal i jejím vlastníkem. Když v r. 1908 vyhořela stará roubená Martinákova hospoda, Josef Kubáň do r. 1910 vystavěl nový zděný turistický hostinec, známý už z historických pohlednic. Budova byla krytá šindelem. V ní po pravé straně průchozí chodby
se nacházela prostorná nálevna s pěti okny, za ní kuchyně a pokojík.
Po levé straně místnost se dvěma okny jako společná turistická noclehárna s železnými postelemi a za ní oddělený pokoj. Na dvoře suché
záchody. Pitná voda se donášela ze studánky v lese. Stavbu objektu
provedl zednický mistr Ludvík Matušík z Horní Bečvy, ale už za pět let
se začaly projevovat stavební nedostatky: pro příliš úzký komín vznikalo často nebezpečí požáru, na jižní straně budovy nahnutá stěna hostinské místnosti praskala a když se tancovalo, dokonce se celá otřásala
a hrozila sesutím.
Josef Kubáň bydlel se svou početnou rodinou na blízké pasekářské
usedlosti čp. 395 v jižním svahu pod Martinákem. Měl dluhy ve výši
6 tisíc korun. V říjnu 1913 byl odsouzen c. k. okr. hejtmanstvím ve Val.
Meziříčí k pokutě 20 korun potažmo 48 hodinám vězení za provozování
živnosti neschváleným nájemcem Antonínem Schneiderem z Podivína
u Břeclavi. Ke stejné pokutě odsouzený Schneider se hájil, že ho Kubáň
úřadům neohlásil bez jeho vědomí a kvůli špatné letní turistické sezóně
musel ze svého ještě doplácet. Setrval tu jen na žádost Pohorské jednoty, aby turisté nepostrádali kuchyni. Kubáň i Schneider se odvolali k c. k.
místodržitelství v Brně. Jen Schneider dosáhl až u ministerstva obchodu
ve Vídni snížení trestu na polovinu. Nicméně po celý rok 1914 až pětkrát
a marně okr. hejtmanství naléhalo na obecní představenstvo H. Bečvy,
aby dluh vybralo a odeslalo. Starosta Fr. Kretek až na čtvrtou urgenci
odpověděl, že dluh je nevymahatelný, poněvadž Schneider se z obce
vystěhoval a Kubáň se šesti malými dětmi žije ve veliké nouzi.
Karel J. Malina
Soupis použitých pramenů a literatury bude uveden v poslední části seriálu.
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Bambusové výhonky – Proužky vítězi turnaje
Že se dají vánoční svátky strávit pohybem a nejen sezením u televize a konzumací velkého množství jídla, dokázalo
12 smíšených družstev na 15.ročníku tradičního Vánočního volejbalového turnaje,
který se uskutečnil na Štěpána 26. prosince v hale ZŠ TGM Horní Bečva.
Volejbalisté dorazili z různých části Valašska od Vsetína přes Valašské Meziříčí,
Rožnov p/R., Dolní a Prostřední Bečvu,
samozřejmě nechyběli ani Hornobečvané
v čele se starostou Rudolfem Bernátem.
Další družstva tvořili kromě jiných i bývalí
žáci a žákyně naší školy.
Hrálo se na 2 hřištích ve 2 skupinách
po 6 týmech systémem každý s každým
na 2 sety do 20 bodů. Z každé skupiny
pak postoupily do dalších bojů o umístění
čtyři nejlepší družstva. Celkem bylo odehráno 36 kvalitních utkání, které odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová
spolu se sudími z řad hráčů. V podvečer
bylo dobojováno. O 7.- 8. místo bojoval
tým Urna s Čičáky, o 5.- 6. místo se utka-

la družstva 3,5 promile a Hůůůj. Potom
se hrálo do kříže, Bambusové výhonky
utvořily 2 týmy – Proužky a Plátky (do finále postoupily Proužky) a druhou dvojici
vytvořili Snajpři v zácviku a tým Tož tak
(Snajpři v zácviku byli vítězní). O 3.- 4. místo zvítězily Bambusové výhonky – Plátky
nad družstvem Tož tak a ve velmi dramatickém finále o jediný bod vyhrály Bambusové výhonky – proužky nad Snajpry
v zácviku.
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni Klára Tkáčová a Oliver Sedláček, oba
z týmu Snajpři v zácviku.
Potom se už vyhlašovalo pořadí a předávaly ceny. Každý tým obdržel dárkový balíček, první 3 družstva byla odměněna ještě i medailemi a diplomy. Na ceny přispěli
Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasičů, prodejna COOP (všichni z Horní Bečvy), medaile a diplomy věnovala
ZŠ TGM Horní Bečva.
Turnaj se určitě vydařil. Chtěla bych
moc poděkovat paní učitelce Daně Poláš-

1. místo: „ Bambusové výhonky - Proužky“

Po vyhlášení výsledků se první 4 týmy vyfotografovaly

ková za pomoc v bufetu. Po celodenním
maratonu si hráči i organizátoři popřáli
vše dobré do roku 2017 a slíbili si, že se
opět sejdou u nás v hornobečvanské hale
na Bílou sobotu na Velikonočním turnaji.
Marie Němcová
Foto: Alena Fojtášková

Celkové pořadí turnaje:
1. Bambusové výhonky – proužky
2. Snajpři v zácviku
3. Bambusové výhonky – plátky
4. Tož tak
5. 3,5 promile
6. Hůůůj
7. Urna
8. Čičáci
9. Laxní
10. Pozdní sběr
11. Druháci
12. Sů Said Skuot
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Mikulášské setkání

Soutěž v bowlingu

V pátek 9. prosince odpoledne se začal plnit malý sál Motorestu
Bečvan členy a přáteli Klubu důchodců Horní Bečvy, kteří se tady sešli
na tradičním Mikulášském setkání. Celkem 38 členů Klubu důchodců přivítala předsedkyně Jana Pospíšilová a seznámila členy s programem setkání. Senioři si přišli posedět, popovídat při malém občerstvení
a hlavně zkusit štěstí v tombole, která byla letos velmi bohatá. Někteří
vyhráli i několik cen a měli z toho velkou radost, po rozbalení výher byla
mnohdy i legrace.
V podvečer malý sál osiřel, vraceli jsme se domů s pocitem pěkně stráveného odpoledne, které nám připomnělo blížící se Vánoce.

Dne 13. prosince se čtyři členové Klubu důchodců Horní Bečva – Dana
Křenková, Zdenka Mládenková, Božka Majtanová a Pavel Holiš, zúčastnili 7. Vánočního turnaje v bowlingu na Kuželně v Rožnově p/R. Všech
6 týmů – historicky největší počet, se navzájem povzbuzovalo, celá soutěž probíhala v přátelské a kamarádské atmosféře. Naši senioři i ve čtyřech hráčích obsadili páté místo.
Po skončení turnaje byl společný oběd na Kuželně a pak následovalo závěrečné vyhodnocení. Hráči obdrželi perníkové medaile a diplomy. Sportovní klání se určitě vydařilo a společně se budeme opět těšit
na podobné akce, které pořádá Klub seniorů Rožnov p/R.

Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Text: Marie Němcová, foto: archiv KD Horní Bečva
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POZVÁNKY

LEDNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
srdečně zve všechny své členy na

Výroční členskou schůzi
s občerstvením,

Pondělí 2. ledna 2017
VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
ROŽNOV ZA STARÝCH ČASŮ A DNES
KE PŘÍLEŽITOSTI 750 LET ROŽNOVA
Sobota 7. ledna 2017
LEZECKÉ ZÁVODY
9:00 hodin - ZŠ 5. květen Rožnov pod Radhoštěm

která se koná
v pátek 27. ledna 2017
od 14.00 hod.
v jídelně Motorestu Bečvan.

Pondělí 9. ledna 2017
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin - SVČ
Středa 11. ledna 2017
BRAK DANCE S MACHYM
13.30 - 15.00 hodin - ZŠ 5. květen Rožnov pod Radhotěm
Čtvrtek 12. ledna 2017
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin - SVČ
Neděle 22. ledna 2017
2.TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ roč. nar. 2010-2011
8.00 hodin - Rožnov p. R., hala SPŠEIŘ Kor. Paseky
Pondělí 23. ledna 2017
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30–19.30 hodin - SVČ
STŘEDA 25. ledna 2017
PŘEBOR ŠKOL ROŽNOVSKA V BĚHU NA LYŽÍCH
9.00 - 9.30 prezentace,
start 10.00 - Golfové hřiště Rožnov p.R.
(v případě nepříznivých sněhových podmínek Pustevny)
Středa 25. ledna 2017
PRVNÍ POMOC PRO DOSPÉLÉ - KRVÁCENÍ
17.00 - 19.00 hodin - SVČ Rožnov pod Radhoštěm
Čtvrtek 26. ledna 2017
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin - SVČ
Pátek 27. ledna 2017
POHÁDKOVÝ PÁTEK – ZIMNÍ POHÁDKA
17.00 hodin – sál SVČ
Sobota 28. ledna 2017
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ - ples školy ve Valašské Bystřici
21.00 hodin - U Pernických Valašská Bystřice
Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p.R.,
tel: 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK: SVČRožnov

ŽELVA CUP
V sobotu
28. ledna 2017 od 9:00
proběhne v hale základní školy TGM
v Horní Bečvě v pořadí již 8. ročník
tradičního turnaje v sálové kopané – Želva cup.
Pořadatelé zvou všechny fotbalové fanoušky
na unikátní souboje místních částí dědiny.
Fotbaloví nadšenci, kteří si chtějí zahrát
se mohou hlásit u kapitánů jednotlivých údolí.
Více info na tjhornibecva@email.cz
Organizátor turnaje Pavel Roman
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Program kina
leden 2017
Telefon: 734 366 060
Objednávka vstupenek
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

• Od čtvrtka 5. 1. do neděle 8. 1. v 18:00
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. ČR, 2016. Hrají: I. Trojan, J. Dvořák, V. Kerekes. Režie: J. Strach.
Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka filmu 90 minut.

života, si nabrnkla bláznivě potetovaného, brutálně upřímného a naprosto výstředního počítačového multimilionáře. A ten chce během svátků získat požehnání
od rodičů své milé, ještě než ji požádá o ruku… USA, 2016. Hrají: J. Franco, B.
Cranston, Z. Deutch. Režie: J. Hamburg. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 110 minut.
• Od pondělí 16. 1. do středy 18. 1. ve 20:00
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
V době, kdy vedoucí newyorské reklamní agentury prožívá hlubokou osobní tragédii
a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je
přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.
USA, 2016. Hrají: W. Smith, K. Winslet, K. Knightley. Režie: D. Frankel. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 97 minut.
• Od čtvrtka 19. 1. do neděle 22. 1. v 18:00
DIVOKÉ VLNY 2
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně
a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody,
který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování a teď se vrací
USA, 2017. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč.

• Od čtvrtka 5. 1. do neděle 8. 1. ve 20:00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu na světě. Velká
čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární režisér
Čang Yimou, který s pomocí Matta Damona natočil velkolepé dobrodružné fantasy,
v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace. USA, Čína, 2016.
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.

• Od čtvrtka 19. 1. do neděle 22. 1. ve 20:00
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. Hlavní je
to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých vymazlených
ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším hnusákům na světě. USA, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 105 minut.

• Od pondělí 9. 1. do středy 11. 1. v 18:00
INKARNACE
Jedenáctiletý Cameron se uzavírá ve svém pokoji, mluví zvláštními pradávnými
jazyky a vykazuje i další příznaky posedlosti. Jakmile to jeho matka zpozoruje, spojí
se s odborníky z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou specialistu na podobné případy
Dr. Embera a jeho tým. Dr. Ember má totiž jedinečnou schopnost, kdy při léčbě posedlých osob vstupuje přímo do jejich mysli a v ní čelí zosobněnému zlu způsobujícímu pomatení mysli. USA, 2016. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Vstupné 110 Kč.

• Od pondělí 23. 1. do středy 25. 1. v 18:00
STRNADOVI
Majitele prodejny s nábytkem Ivanu a Václava sleduje Helena Třeštíková už od roku
1980. Její nový celovečerní dokumentární film o Strnadových ukazuje překvapivé
zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl. ČR, 2017. Režie: H. Třeštíková.
Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč. Délka filmu 102 minut.

• Od pondělí 9. 1. do středy 11. 1. ve 20:00
PASAŽÉŘI
Dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít
nový život, probudí jejich hibernační kóje za záhadných okolností o 90 let dříve,
než loď dosáhne svého cíle. V tu chvíli se mění rutinní cesta v souboj o přežití.
USA, 2016. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.

• Od pondělí 23. 1. do středy 25. 1. ve 20:00
ROZPOLCENÝ
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá.
Režisér děsivých filmů s šokujícími pointami M. Night Shyamalan přidává další klenot
do sbírky privátní hrůzy, vedle Šestého smyslu, Vyvoleného nebo Vesnice. Rozpolcený je koncertem Jamese McAvoye, kterému se podařilo vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila na filmovém plátně.
USA, 2016. Hrají: J. McAvoy, H. L. Richardson, K. Director. Režie: M. Night Shyamalan
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 116 minut.

• Ve čtvrtek 12. 1. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – TONI ERDMANN
Život učitele Winfrieda uplývá v rutině, kterou jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný druh, slepý pes,
se Winfried rozhodne investovat pozornost do dcery Ines, která vše podřídila kariéře.
Po neúspěšném pokusu o kontakt mění strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho alter-ego, německý ambasador a životní kouč
Toni Erdmann. Německo, Rakousko, 2016. Hrají: P. Simonischek, S. Hüller, L. Russell.
Režie: M. Ade. Film s titulky. Nevhodné do 12 lwt. Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč.

• Ve čtvrtek 26. 1. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – PATERSON
Paterson je řidič autobusu, který se ve volných chvílích věnuje psaní poezie. Den
po dni sledujeme jeden týden jeho spokojeného života s manželkou, která je jeho
přesným protikladem. Překvapivě vtipnou zenovou básní o obyčejném životě
se Jim Jarmusch vrací ke svým klasickým filmům 90. let. USA, 2016. Hrají: A. Driver,
G. Farahani, K. Hayward. Režie: J. Jarmusch. Film s titulky. Nevhodné pro děti
do 12 let. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 118 minut.

• Od pátku 13. 1. do neděle 15. 1. v 17:30
LA LA LAND
Moderní pojetí klasického milostného románu umocněné skvělými písničkami
doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý vztah od něžného vzrušení
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. USA, 2016. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.

• V sobotu 28. 1. a v neděli 29. 1. v 17:30
PSÍ POSLÁNÍ
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Film podle
stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona v režii Lasse Hallströma.
USA, 2017. Hrají: B. Robertson, D. Quaid, J. Gad. Režie: L. Hallström
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 120 minut.

• Od pátku 13. 1. do neděle 15. 1. ve 20:00
VŠECHNO NEBO NIC
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky. Linda je rozvedená, vzdělaná, má malou dceru
a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, nezávislé krásce, která sice muže
přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého.
Aktivně. ČR, 2017. Hrají: T. Pauhofová, K. Issová, M. Zebrowski. Režie: M. Ferencová.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 107 minut.

• V sobotu 28. 1. a v neděli 29. 1. ve 20:00
POD ROUŠKOU NOCI
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Režie a scénáře
se ujal držitel Oscara Ben Affleck. USA, 2016. Hrají: Z. Saldana, B. Affleck, S. Miller.
Režie: B. Affleck. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 128 minut.

• V neděli 15. 1. v 16:00
KINO PRO DĚTI – JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit sněhuláka. Délka 66 minut.
Vstupné 20 Kč.

• Od pondělí 30. 1. do středy 1. 2. v 18:00
MILUJI TĚ MODŘE
Sympatický kunsthistorik David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl
mít pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období.
A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního klenotnictví objeví dívku Terezu,
krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou i vášnivou, prostě nevyzpytatelnou.
Přitahuje ho nebývalou silou a jeho život je naráz vzhůru nohama.
ČR, 2017. Hrají: V. Jílek, D. Nesvačilová, T. Medvecká. Režie: M. Šmídmajer
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 90 minut.

• Od pondělí 16. 1. do středy 18. 1. v 18:00
PROČ PRÁVĚ ON?
Nejhorší sny se mohou splnit i o Vánocích. A to se stalo Nedovi, který přijel s rodinou
za svou dcerou Stephanií. Čeká jej ale naprostý šok. Jeho milovaná dcera, světlo jeho
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INZERCE

Česká republika
756 55 Dolní Bečva

Hledá vhodné kandidáty na pozice:
▪ Servisní elektromechanik
(znalost servisu loterijních zařízení výhodou)
▪ Truhlář / Stolař
▪ Obsluha CNC / Programátor CNC
▪ Administrativní pracovnice
(znalost účetnictví a personalistiky výhodou)
▪ Obchodní zástupce
▪ Zedník / Stavební dělník

Nabízíme:

Hledá vhodné kandidáty do provozovny
Valašský Šenk Zavadilka,
756 56 Prostřední Bečva
na pozici:
▪ Číšník / Servírka / Obsluha do baru
▪ Kuchař / Kuchařka
▪ Pomocná síla do kuchyně
▪ Uklízečka

▪ práce na HPP ve stabilní společnosti
▪ možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst
▪ odpovídající mzdové ohodnocení
▪ nástupní bonus 10 000 Kč
na pozici elektromechanik, truhlář,
obsluha - programátor CNC po zkušební době
▪ specielní firemní bonusy,
které najdete na www.nerotrade.cz

▪ práce na HPP ve stabilní společnosti
▪ možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst
▪ odpovídající mzdové ohodnocení
▪ nástupní bonus 5 000 Kč (po zkušební době)
▪ specielní firemní bonusy,
které najdete na www.nerotrade.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email:

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email:

musilova.h@nerotrade.cz
nebo volejte na tel: + 420 725 571 006

musilova.h@nerotrade.cz
nebo volejte na tel: + 420 725 571 006

Nabízíme:

/ 12 / leden 2017
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