
Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

 Sokolovna, den otevřených dveří /čtvrtek 4. 1. od 10:00 do 15:00 hod./

 Divadelní představení  „V Paříži bych tě nečekala, tatínku” /neděle 21. 1. a pondělí 22. 1. v 18:00 hod./

 TJ SOKOL Horní Bečva srdečně zve na PLES SPORTOVCŮ /pátek 26. 1. od 19:00 hod./

 Výbor Klubu důchodců Horní Bečva zve na Výroční členskou schůzi /pátek 2. 2. od 14:00 hod./

 Končinový hasičský bál, srdečně zve SDH Horní Bečva /sobota 10. 2./

 8. reprezentační ples na Starých časech /pátek 16. 2. od 19:00 hod./

     / LEDEN 2018 /                             / www.hornibecva.cz/zpravodaj /                                        / cena: 3 Kč /
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Život nezačíná narozením, 

ale až tehdy, když si ho začneme vážit.“

Blahopřání

Vzpomínky

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Antonín KRETEK

Františka MACHÁLKOVÁ

Ludmila MIKULENKOVÁ

František ŘÍHA

Karel ŠNEJDER

Pavel SOLANSKÝ

Mária MARTINÁKOVÁ

Dvacetpět let manželství – stříbrnou svatbu oslaví:

manželé Jiří a Blanka ROMANOVI

Život je poznání, loučení, vzpomínání . . . 

Dne 1. ledna 2018 vzpomeneme

dvacáté druhé smutné výročí úmrtí

paní Vlasty VÁLKOVÉ

a dne 31. října 2017 jsme si připomněli 

dvacáté osmé smutné výročí úmrtí

pana Josefa VÁLKA

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 4. prosince 2017 jsme si připomněli 

nedožité devadesáté narozeniny

paní Marie POLÁCHOVÉ

a dne 4. ledna 2018 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí

pana Karla POLÁCHA

S láskou vzpomínají 

dcery Zdeňka, Eva a syn Milan s rodinami.

Ten, kdo žije v srdcích, které opustil, 

nikdy nezemřel…

Dne 13. ledna 2018 si připomeneme 

desáté výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka

pana Adolfa POLÁCHA

S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Všem lednovým oslavencům 

i manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky, 

štěstí, pohody a především pevné zdraví.

ZLATÁ SVATBA  

Manželský slib po padesáti letech společného života 

obnovili v měsíci prosinci 2017 manželé 

Vojtěch a Anna BAROŠOVI, 

kteří si dne 02.12.1967 řekli své ANO a slaví tak zlatou svatbu. 

Manželskému páru blahopřál starosta obce 

pan Rudolf Bernát a matrikářka paní Jana Poláchová, 

kdy jubilejní sňatek manželé Barošovi stvrdili 

svým podpisem v pamětní knize obce Horní Bečva.

Zlatému manželskému páru 

děkujeme za pozvání a vřelé přijetí. 

Přejeme jim hlavně pevné zdraví, spokojenost, 

rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let 

v kruhu svých nejbližších.žších.
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Vzpomínky

Odešel si do nebe,

zůstaly však krásné vzpomínky na tebe.

Dne 21. ledna 2018 vzpomeneme 

čtvrté výročí úmrtí

pana Karla VAŠUTA

S láskou vzpomíná manželka Otýlie,

dva synové a dcera s rodinami.

Roky plynou jako voda, 

zapomenout se však nedá.

Dne 25. ledna 2018 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí

paní Miroslavy KOLÁČKOVÉ

s láskou a úctou vzpomínají 

manžel, dcera a syn s rodinami.

Omluva

Omlouváme se za chybu v listopadovém zpravodaji 2017 

ve vzpomínce 

na Radima ONDRUCHA 

- kromě rodičů, babičky a ostatních příbuzných 

vzpomínají také bratři. 

Lesy šumí tesknou píseň, 

potok teče v širou dál,

zůstala jen bolest v srdci a v očích žal.

Dne 20. ledna 2018 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí

pana Antonína NĚMCE

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Oldřiška, 

syn Antonín s rodinou 

a dcera Radomíra s rodinou.

 1. 1. 08.00 za zemřelou Anastázii Vančurovou, manžela a syna 

  10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa Válka, 

syna Josefa a rodiče z obou stran

 2. 1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 3. 1. 7.30  za zemřelou Anežku Holčákovou, rodiče, 

sourozence a duše v očistci

 4. 1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a tři syny

 5. 1. 7.30 na úmysl dárce

 6. 1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě, 

čtyři vnuky a duše v očistci

 7. 1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě, 

dvě snachy a duše v očistci

 8. 1. 7.30  za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a sourozence 

a synovce Jana Polácha

 9. 1. 7.30 na úmysl dárce

 10. 1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 11. 1. 7.30 na jistý úmysl

 12. 1. 7.30 na jistý úmysl

 13. 1. 7.30  za zemřelé rodiče Závorkovy, syna Bedřicha 

a rodiče z obou stran

 14. 1. 10.00  za zemřelého Jana Petřeka, jeho syna Jiřího 

a rodiče z obou stran

 15. 1. 7.30 za zemřelou rodinu

 16. 1. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, 

dva syny, dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

 17. 1. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta

 18. 1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

 19. 1. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa 

a celou zemřelou rodinu

 20. 1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, 

zetě Josefa Maléře, rodinu Dobešovu, Orlitovu, 

Bajerovu, Vavřínovu a Marii Vašutovou

 21. 1. 10.00  za zemřelého Miroslava Janíčka, syna Miroslava, 

nemocnou osobu, živou a zemřelou rodinu Švihlovu, 

Janíčkovu a Závorkovu

 22. 1. 7.30 za zemřelou Alžbětu Juříkovou, manžela a rodiče

 23. 1. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, rodiče 

z obou stran, sourozence, tři zetě a čtyři vnuky

 24. 1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 25. 1. 7.30 na jistý úmysl

 26. 1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky, 

tři děti, dva vnuky a duše v očistci

 27. 1. 7.30  za zemřelého Pavla Folvarčného, 

Jaroslava Ondryáše, jejich rodiny a duše v očistci

 28. 1. 10.00  za zemřelého manžela Pavla Baroše, 

rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

 29. 1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 30. 1. 7.30 na jistý úmysl

 31. 1. 7.30 na jistý úmysl

 1. 2. 7.30 za duše v očistci

  2. 2. 7.30 na jistý úmysl

 3. 2. 7.30  za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka, 

živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 4. 2. 10.00 za zemřelého Miroslava Janíčka a duše v očistci 

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA LEDEN 2018
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     INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil 

předseda Senátu Parlamentu České republiky 

svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zá-

konů pod č. 275/2017 Sb., která byla rozeslána 

dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná 

ve dvou dnech, na území České republi-

ky v  pátek 12.  ledna  2018 od 14.00  hodin 

do 22.00  hodin a  v  sobotu 13.  ledna  2018 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné dru-

hé kolo volby prezidenta České republiky se 

koná ve dvou dnech, na území České repub-

liky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin 

do 22.00  hodin a  v  sobotu 27.  ledna  2018 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České repub-

liky je státní občan České republiky, který ales-

poň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl 

věku nejméně 18  let. Ve druhém kole volby 

může volit i státní občan České republiky, kte-

rý alespoň druhý den druhého kola volby, 

tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání volby pre-

zidenta České republiky v  obci informováni 

oznámením starosty obce nejpozději 15  dnů 

přede dnem volby, tj. 28. prosince 2017.

V obci Horní Bečva je jeden volební okr-

sek a volební místností je Zasedací místnost 

Obecního úřadu Horní Bečva, Horní Bečva 

č. p. 550, PSČ 756 57.

Ve volební místnosti budou na viditelném 

místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků ozna-

čené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandi-

dáta o vzdání se kandidatury nebo informace 

o  ztrátě volitelnosti kandidáta; pokud byla 

doručena do 24  hodin před zahájením volby, 

při zjišťování výsledků volby se k hlasům ode-

vzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; 

dále i případná informace o tiskových chybách 

na hlasovacích lístcích s  uvedením správné-

ho údaje. Volební místnost musí být pro kaž-

dý volební okrsek rovněž vybavena zákonem 

č.  275/2012 Sb., o  volbě prezidenta republiky 

a  o  změně některých zákonů (zákon o  volbě 

prezidenta republiky), ve znění pozdějších 

předpisů, který musí být voličům na jejich žá-

dost zapůjčen k nahlédnutí.

HLASOVÁNÍ

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti pro-

káže okrskové volební komisi svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným ob-

čanským průkazem, nebo platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, 

který tak neučiní, nebude hlasování umožně-

no. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe do-

klad totožnosti.

Volič, který se dostavil do volební místnosti 

s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 

odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží 

k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Voličský průkaz opravňuje k  zápisu do vý-

pisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 

voleb v  jakémkoli volebním okrsku na území 

České republiky, popřípadě zvláštním voleb-

ním okrsku vytvořeném při zastupitelském 

nebo konzulárním úřadě České republiky v za-

hraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 

zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okr-

skové volební komise prázdnou úřední obálku, 

tj. obálku opatřenou úředním razítkem přísluš-

ného obecního nebo městského úřadu, úřadu 

městyse, magistrátu, úřadu městského obvo-

du nebo městské části, újezdního úřadu.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro 

každého zaregistrovaného kandidáta. Na ka-

ždém hlasovacím lístku je uvedeno číslo ur-

čené losem. U každého kandidáta je uvedena 

příslušnost k  určité politické straně nebo po-

litickému hnutí nebo údaj, že je bez politické 

příslušnosti. Hlasovací lístky jsou opatřeny 

otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribu-

ovány voličům nejpozději 3  dny přede dnem 

volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde 

k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjis-

tí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 

je možné požádat ve volební místnosti okrsko-

vou volební komisi o  vydání nové kompletní 

sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje 

na voličský průkaz, může obdržet hlasovací 

lístky na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-

vacích lístků, vstoupí volič do prostoru urče-

ného pro vložení hlasovacího lístku do úřed-

ní obálky. V  případě, že se volič neodebere 

do tohoto prostoru, nebude mu hlasování 

umožněno.

V  prostoru určeném pro výběr hlasova-

cího lístku volič vloží do úřední obálky je-

den hlasovací lístek kandidáta, pro něhož 

se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek 

se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou 

na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, 

které jsou přetržené, a  hlasovací lístky, které 

nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození 

nebo přeložení hlasovacího lístku anebo pro-

vedení různých oprav na hlasovacím lístku 

nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 

patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hla-

sování jde, je -li v úřední obálce několik hlaso-

vacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení 

hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič 

tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 

není přípustné. S  voličem, který nemůže sám 

vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení 

nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, 

může být v prostoru určeném pro vložení hla-

sovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný 

volič, nikoliv však člen okrskové volební komi-

se, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho 

vložit do úřední obálky a  popřípadě i  úřední 

obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních nebo rodinných, důvodů obec-

ní úřad a  ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a  to pouze v  územním obvodu vo-

lebního okrsku, pro který byla okrsková voleb-

ní komise

zřízena. V takovém případě okrsková voleb-

ní komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 

volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-

cími lístky.

DRUHÉ KOLO 

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

V  případě, že žádný z  kandidátů nezíská 

počet hlasů potřebný ke zvolení, tj.  nezíská 

nadpoloviční většinu z  celkového počtu plat-

ných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb 

zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se dru-

hé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku 

prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta 

České republiky se koná ve dvou dnech, 

na území České republiky v  pátek 26.  led-

na  2018 od 14.00  hodin do 22.00  hodin 

a  v  sobotu 27.  ledna  2018 od 8.00  hodin 

do 14.00 hodin.

Prezidentem republiky je zvolen ten kan-

didát, který získal ve druhém kole volby 

nejvyšší počet platných hlasů oprávněných 

voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo 

volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů po-

stupujících do druhého kola volby ve dnech 

volby prezidenta České republiky ve volební 

místnosti.

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky, 

která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
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Dne 14. prosince 2017 proběhlo v nově zrekonstruo-

vaném sálu Sokolovny 20. zasedání Zastupitelstva obce 

Horní Bečva.
Rekonstrukce sálu byla součástí projektu na opravu a energetic-

ké úspory budovy Sokolovny. Kapacita sálu je cca 180 osob. Je zde 

vybudováno zázemí pro pořádání kulturních, sportovních a spole-

čenských akcí. Samotný sál byl koncipován s důrazem na maximál-

ní variabilitu využití, proto zde mohou probíhat aktivity různého 

charakteru. Sál si rovněž budou moci pronajmout občané obce pro 

konání rodinných oslav. Pevně věříme, že uvedením sálu do pro-

vozu zkvalitníme společenský a spolkový život a tímto přispějeme 

k lepší kvalitě života v naší obci.

Sál bude zájemcům o pronájem k dispozici od 3. led-

na  2018, den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 

4. ledna 2018 od 10 do 15 hod.

Sál Sokolovny v novém kabátě

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

V  zimním období, kdy může dojít k  omezení sjízdnosti komunikací 

pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých lo-

kalitách odložen.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

k tomu účelu určených, případně v pytlích určených pro odpad. 

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 

2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci stá-

le přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, 

který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. Nárůst 

odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci 

pro všechny občany naší obce.

Směsný komunální odpad se taky odebírá v  Odpadovém centru 

(Sběrný dvůr).

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 26. 1. 2018

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

možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včet-

ně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.

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 připra-

veny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu.

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného 

odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používá-

ní pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze 

pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto 

zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společ-

nosti, které tyto odpady předáváme.

Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospo-

třebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, 

nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

v  centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle 

aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule 

na točně u p. Hrstky.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

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

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

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

Pošta Horní Bečva

Upozornění na nové telefonní číslo: 

+420 954 275 657

SDH Horní Bečva
Hasičskému sboru z Horní Bečvy byla v roce 2017 poskytnuta 

dotace na výdaje jednotky SDH v obci ve výši 150 000,- Kč. 

Tato dotace byla pod č. j. MV – GŘ HZS ČR 

poskytnuta prostřednictvím Zlínského kraje.
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KNIHOVNA

PŘÍTELKYNĚ, Táňa Keleová -Vasilková

Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně – tři 

osudy, které pojí touha po sebanaplnění a smys-

luplném životě. Hledají samy sebe a přitom cosi 

ztrácejí a jiné zase nacházejí, trápí se i těší, jed-

noduše si se sebou vláčí balíček života naplněný 

různorodou směsí. A samozřejmě i plný zvratů 

a překvapení.

KRASOJEZDKYNĚ, Jojo Moyes

V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový 

drezúrní jezdec svou vnučku Sarah tak, jak to sám 

kdysi dělal v elitní jezdecké škole ve Francii. Když 

však do jejich života zasáhne katastrofa, čtrnácti-

leté Sarah nezbyde nic jiného, než aby se životem 

protloukala sama…

CUKRÁŘOVA DCERA, Laura Madeleine

Paříž byla na počátku 20. století magickým místem. Nad Seinou se 

vznášel chladný opar, ulice voněly čerstvým pečivem a horkou čokolá-

dou a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší společnost však 

také měla svá pravidla – a Guillaume du Frère se je rozhodl porušit.

Petra Stevensonová by měla psát disertační práci. Místo toho se ale 

pouští do pátrání po tajemství svého zesnulého dědečka Jima, které zů-

stalo ukryto hluboko v minulosti. Při procházení archivů postupně zjiš-

ťuje, že o dědečkovi nevěděla zdaleka všechno, a indicie ji zavedou až do 

Paříže okolo roku 1910.

ENTOMOLOGŮV ODKAZ, Peter May

Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza 

na ostrov u pobřeží Bretaně, kde se nachází více 

než dvacet let nedotčená pracovna zavraždě-

ného sběratele hmyzu. V tomto klaustrofobním 

prostředí musí Enzo rozluštit šifru, kterou muž 

zanechal všem na očích. Enzo čelí nepřátelství 

místních obyvatel, kteří netouží nechvalně pro-

slulou vraždu opět vidět v novinových titulcích. 

Pohledná vdova, místní rváč, jehož se nepodařilo 

usvědčit, místo činu zamrzlé v čase, nebezpečná propast u útesů a sbír-

ka matoucích zpráv dělají z případu jeden z nejsložitějších, které Enzo 

zatím řešil.

OTEVŘENÝ HROB, Angela Marsonsová

Mrtví neprozrazují tajemství… když jim nena-

sloucháš.

Výzkumné zařízení ve Westerley studuje roz-

klad lidských těl, jejími rezidenty jsou ti, co i po 

smrti chtějí posloužit vědě. A právě tady nalezne 

Kim Stoneová se svým týmem mrtvolu – ale čer-

stvou, o níž místní badatelé nemají tušení, kde se 

tam vzala. Po objevení druhé dívky, ponechané 

napospas smrti, s ústy naplněnými hlínou, je jasné, že Kim a její tým mají 

co do činění se sériovým vrahem. Ale kolik těl ještě leží někde pohoze-

no? A kdo bude další?

OPRAVÁŘ OSUDŮ, Robert Fulghum

George Novak přijede do Prahy, aby pátral po svých českých kořenech. 

Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá odpověď na jinou otázku: Kdo jsem? 

Kdo si myslím, že jsem? A kdo je Vera, sousedka a přítelkyně plná po-

chopení, ale i tajemství? Georgeovi v jeho hledání nejvíc pomáhají nová 

setkání – s trochu záhadnou mladou ženou Luci Milenou nebo s bytos-

tí, která mu předloží naprosto nečekanou nabídku. V hospodě U Devíti 

draků a ovce, místě pro rozhovory, otázky a odpovědi přímo stvořeném, 

najde pak nejedna zápletka rozřešení.

Knihy pro děti
DÍVKA Z INKOUSTU A HVĚZD,

Kiran Millwood Hargrave

Od chvíle, kdy na ostrov dorazil guvernér Ado-

ri, nikdo nesměl překročit hranici mezi Gromerou 

a zbytkem ostrova. Isabelle ale i tak sní o tom, 

že jednou prozkoumá každičký centimetr Zapo-

menutého území, které leží hned za hranicemi. 

Svůj sen si splní, když zmizí její nejlepší kamarádka a Isabelle se vetře 

do pátrací skupiny - je přeci dcerou kartografa. Kdo jiný by měl skupinu 

provést nebezpečnou pustinou jen za pomoci map a hvězd?

VELKÁ KNIHA DROBNÉ HAVĚTI, Yuval Zommer

Jak rychle se pohybuje hlemýžď? Bojí se brou-

ci tmy? Proč chodí mravenci v zástupu? Na tyto 

i mnohé další otázky odpovídá tato kniha pro 

malé i větší čtenáře. Její půvabné ilustrace se jen 

hemží různými roztomilými a podivuhodnými 

„potvůrkami“. Pojďte se dozvědět spoustu zajíma-

vých informací a perliček ze života bezobratlých 

a ještě si u toho s havětí zahrát na schovávanou.

Nové knihy aneb špeky z regálu

Ki j jí ý jí

I b ll ř

V Místní knihovně máme nově k zapůjčení knihu 
z valašského regionu: 

JISKŘIČKY NADĚJE
Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové

Autorkou rukopisných vzpomínek a literárních črt je uči-

telka Jiřina Gryczová (1913–1994), rodačka z Kyvňaček.

Když v pěti letech ztratila matku, prožívala pak své dětství 

a dospívání na usedlosti staříčků Janíčkových na Prostřední 

Bečvě v začátku údolí Bacov. Ve svých neobyčejně rozsáh-

lých a poutavých vzpomínkách zachytila tehdejší školu a ži-

vot na Bečvách.  /Karel J. Malina/

Tuto knihu je taktéž možno zakoupit v Informačním centru 

Horní Bečvy. Cena publikace je 250,- Kč.
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Panský šenk, zájezdní hostinec a restaurant U Macečků č. p. 55.
Zakrátko po vzniku centra obce dokončením stavby kostela, fary 

a  školy v  něm vrchnost zbudovala na pozemku Kramolišovy usedlosti 

č. p. 53 na pravém břehu Bečvy nedaleko mostu vlastní roubený šenk. 

Bylo téměř pravidlem, že jeho nájemci současně provozovali řeznické 

řemeslo: Jan Malík z Krásna n. B., po něm jeho syn Jan Malík (1794-1861) 

a vnuk Jan Malík (1819-1865); od r. 1867 do pol. 90. let žid Jakob Skrainka 

(1838-1916), řezník, obchodník z Holešova, z  jehož 11 dětí narozených 

na H. Bečvě nejstarší syn studoval medicínu ve Vídni; 1896-1906 Čeněk 

Malina (1873-1929), rodák z hospody Zavadilka na Pr. Bečvě. Když bylo 

zadlužené rožnovské panství hraběte Kinského v r. 1899 prodáno dravé-

mu podnikateli baronu Arminu Popperovi z Podhradí a po změně maji-

tele muselo být na šenk nově uděleno povolení k provozování hostinské 

živnosti, hornobečvanský obecní výbor v čele se starostou Fr. Malinou 

se jednohlasně vyslovil proti obnovení koncese. Argumentovali tím, 

že na 2 778 obyvatel by připadalo až sedm hostinců, z nich čtyři u kos-

tela, protože obec si krátce předtím podmínečně vyřídila obecní hostin-

skou koncesi k nově postavené vile zednického mistra Ludvíka Matušíka 

č. p. 460 nad kostelem. Skutečnost byla trochu jiná. Obecní hostinec ne-

byl zatím provozován a schylovalo se k uzavření druhého panského šen-

ku na č. p. 104. Odpor obce byl marný. Zřejmě se obávala, že nový majitel 

velkostatku dosadí na své hospody židovské nájemce, neboť k jejímu pí-

semnému odvolání k místodržitelství v Brně v průvodním německy psa-

ném dopise okresního hejtmana stojí slova o antisemitské agitaci. Ko-

nečně ke konci r. 1900 pozůstávalo v obci dočasně pět hostinců, z toho 

tři u  kostela. Č.  Malina byl ponechán a  schválen jako nájemce panské 

hospody i nadále. V r. 1900 byla původní stavba šenku stržena a postave-

na nová zděná budova se šindelovou střechou. Č. Malinu vystřídal Michal 

Zátopek (1850-1920) a po něm konečně v r. 1911 řeznický mistr Fr. Mace-

ček z Horní Bečvy. Jako dosavadní nájemce hostinec v r. 1914 odkoupil. 

Svůj dobře prosperující podnik začal ve 20. až 30. letech postupně rozši-

řovat. V letech 1921-1922 provedl přístavbu sálu v západní části hostince 

a  jednoho pokoje v  podkroví. Sál, zvláště když byl v  letech 1934-1935 

ještě rozšířen o  jeviště, sloužil k  činnosti a  ke kulturním akcím hlavně 

Sboru dobrovolných hasičů, zřízenému v r. 1906, a místní jednotě Orla, 

založené v r. 1923. V r. 1927 byla provedena nadstavba čtyř podkrovních 

pokojů pro hosty a v letech 1934-1935 byly zbudovány další podkrovní 

pokoje. Na přilehlých pozemcích směrem k mostu, kde stály staré hospo-

dářské objekty s někdejší kovárnou a obecní šatlavou, si v r. 1927 postavil 

vilku a v začátku 30. let mezi ní a hostincem objekt s obchodem a poslé-

ze k němu se symetricky přistavenými jatkami. Jeho manželka Ludmila 

(1891-1971) v něm v letech 1939-1952 prodávala uzeniny, mléko, máslo 

a vejce, ovoce, zeleninu a cukrovinky. V r. 1946 si restaurant U Macečků 

najal Josef Děcký (1909-1983), v r. 1949 ho odkoupil a z jeho vlastnictví 

byl v r. 1953 převeden do socialistického sektoru. V r. 1959 objekt restau-

rantu vyhořel. Bylo rozhodnuto o jeho demolici. Tak skončila stošedesá-

tiletá historie nejstaršího hostince u kostela na Horní Bečvě.

Panský šenk na č. p. 104.
Pro horní konec obce vrchnostenská správa zavedla šenkování piva, 

vína a kořalky nejprve tak, že po dohodě s nájemcem panského šenku 

u kostela Janem Malíkem, který odváděl roční pachtovní plat 260 rýn-

ských, udělila na léta 1858-1860 výčepní právo Fr. Cvernovi z č. p. 150 

na jeho usedlosti za 4 rýnské ročního nájmu. Od r.  1861 pak vrchnost 

zřídila hostinec na více frekventovaném místě při rozcestí do Bučkového 

nad starou panskou vodní pilou ve svém stavení č. p. 104. Jediným dlou-

holetým nájemcem této hostinské koncese až do jejího zrušení k r. 1900 

byl bratr posledního hornobečvanského fojta a prvního starosty Fr. Ma-

liny Jiří Malina (1824-1904), který pak objekt získal do svého vlastnictví. 

Č.  p. 104 bylo ze všech stran obklopeno vodními koryty: od pravého 

břehu Bečvy mezi ním a hlavní cestou vedla 270 metrů dlouhá struha 

k pile a nad ním od levého břehu mlýnské struhy vycházela jalová výpust 

pro přebytečnou vodu do Bečvy. Vodní pila zanikla za barona Poppera, 

kdy velkostatek na Pr. Bečvě zprovoznil parní pilu. V  této geografi cky 

středové části obce pak pohostinství pokračovalo v  hostinci zřízeném 

u obchodníka Emila Bernkopa, který se v r. 1900 stal na celé čtvrtstoletí 

nájemcem obecní hostinské koncese. Karel J. Malina

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Hornobečvanské hospody do r. 1950.  /I. část./

Konečný výsledek stavebních aktivit Fr. Macečka na přelomu 30. a 40. let, 

kterými významně ovlivnil vzhled dolního pravobřeží centra obce.

Pohled z Opáleného na č. p. 104 (vlevo) ve 20. letech. V pravém okraji snímku 

u příjezdové cesty do Bučkového a přímo naproti ústí Bučkového potoka do Bečvy 

se dříve nacházela vodní pila. 

Fr. Maceček (1883-1947) 

a jeho hostinec po r. 1922.

Od 90. let 19. století měla Horní Bečva stálý počet šesti hostinců. Představíme všechny jednotlivě kromě Martiňáku, do jehož historie jsme 

nahlédli v minulém roce. Pohostinská zařízení ve vymezeném období poskytovala mimořádně významný sociální a kulturní prostor v obci. Měla 

velký dosah nejen pro místní, ale od sklonku 20. let i pro cizí návštěvníky, neboť obec čím dál více se začínala nacházet v obležení letních hostů.
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Se záblesky silvestrovských ohňostrojů jsme se přehoupli do nového 

roku. Školní rok však plyne pozvolna dál, a proto se s Vámi rádi podě-

líme o nové zážitky a prožitky, které se ve školce odehrály ještě v roce 

minulém.

Bylo nám ctí se zúčastnit a podílet se na slavnostním programu 

při ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Děti měly možnost vystoupit 

na pódiu a přihlížejícím zapět Vánoční písně. I přes mráz a rukavičky se 

dětem podařilo zahrát i na hudební nástroje. Letos se poprvé konala vý-

stava Betlémů, kde jste měli příležitost shlédnout betlém vytvořený dět-

mi ze třídy Medvídků i Zajíčků. Děti si jejich tvoření užily a bylo úžasné 

se s nimi potkávat u vystavených Betlémů a slyšet: „Mami, dívej! To jsem 

dělal já!“… a ta očka rozzářená…

Pár dní na to, to ve školce začalo páchnout po uhlí a síře… Z dětí se 

stali čerti. Naštěstí to bylo vše dopředu domluvené. Děti přišly umou-

něné s rohy i vidlemi, některé měly ocas, záplatované kalhoty. Zkrátka 

i rodiče se vyřádili na přípravách. Děkujeme za spolupráci a o to hlubší 

prožitek. S dětmi jsme si povídali o dobru a zlu, o strachu. Našim nej-

mladším Myšičkám jsme se byli také ukázat jako čertíci, aby pochopili, 

že nejsme opravdoví čerti, ale že si na to jen hrajeme. Aby byly jejich 

obavy z návštěvy, která se k nám chystala, alespoň o něco menší. Když 

k nám zavítala ta vzácná trojice, Svatý Mikuláš, anděl a čert, děti pro ně 

měly připravené písničky, básničky a taneček. Za odměnu dostaly balí-

ček plný dobrot.

Zápach síry ze školky brzy vyhnala vůně čerstvě upečeného cukroví. 

Ve všech třídách se konaly přípravy na Vánoce. Koledy se nesly celou 

školkou, krájeli jsme jablka a hledali hvězdičku, lili jsme vosk a přemítali, 

co značí ten tvar a co nás asi bude čekat v roce nastávajícím? Děvčátka 

házela pantoflíčkem (naštěstí opravdu všem padl patičkou ke dveřím, 

takže se maminky nemusejí obávat). Hledali jsme zlaté prasátko po škol-

ce, a co se odehrávalo pod jmelím, zavěšeným nad schodištěm, nevím, 

já byla s dětmi ve třídě .

Po všech přípravách už opravdu mohly začít ty pravé Vánoce. S nimi 

přišel i dotaz: „Kdo je to Santa Klaus?“ Děti jsou velice všímavé, takže vidí, 

co se kolem nich děje, že se v obchodech na ně usmívá tlustý starý pán 

v červeném. S dětmi jsme si tedy popovídali i o zvycích v cizích zemích. 

Ale protože žijeme v České republice a naše země má základy v křesťan-

ství, nadílku nám i letos donesl Ježíšek. Byla bohatá a velice různorodá. 

Ježíšek měl i letos dobrý odhad na to, co ve které třídě chybí, co děti po-

třebují a co jim udělá radost. Na slavnostně prostřenou tabuli nám paní 

kuchařka připravila hrachovku, bramborový salát / kaši a smažený kuřecí 

řízek. Kapřík by se přeci jen mohl při plutí do bříška zaseknout někde 

v krčku. A aby nebyly obdarovávány jen děti, aby uměly i ony někoho 

obdarovat, vyrobili jsme s nimi pro rodiče malé dárečky. Pak už jsme se 

jen rozloučili, popřáli si krásné a pohodové svátky plné radosti a lásky 

a v novém roce 2018 zase na viděnou.

Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky a i to 

štěstí, ať si Vás najde. Za kolektiv MŠ zapsala Jana Kurková

Zprávičky ze školičky

UDÁLO SE…

j
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Poděkování
Dne 27. 11. 2017 Charita Valašské Meziříčí 

převzala od Klubu důchodců z Horní Bečvy 

téměř 80 pytlů ošacení a textilií. 

Klub důchodců organizoval obecní sbírku pro potřebné lidi 

v týdnu od 21.11. do 24.11. Se sbírkou pomohli i tamější hasiči, 

kteří zajistili přepravu darovaných věcí z Horní Bečvy 

do Charitního šatníku ve Valašském Meziříčí.

Darované věci pomohou lidem bez domova 

i ostatním lidem v akutní krizi. 

Klubu důchodců velmi děkujeme za organizaci sbírky 

a také všem občanům Horní Bečvy, 

kteří se do sbírky zapojili.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Ludmila Kubjátová

Mikulášské setkání
V  pátek 8.  prosince odpoledne se začal plnit malý sál Motorestu 

Bečvan členy a přáteli Klubu důchodců Horní Bečvy, kteří se tady sešli 

na tradičním Mikulášském setkání. 39 členů Klubu důchodců přivítala 

předsedkyně Jana Pospíšilová v nápaditém mikulášském oblečení a se-

známila členy s programem setkání. Senioři si přišli posedět, popovídat 

při malém občerstvení (velmi chutné vdolečky napekla Drahomíra Třeš-

tíková) a hlavně zkusit štěstí v tombole, která byla letos velmi bohatá, čí-

tala přes 200 cen. Někteří vyhráli i několik vánočních dárků a měli z nich 

velkou radost. Po rozbalení výher byla mnohdy i legrace. V závěru jsme 

si všichni popřáli hezké Vánoce a pohodový rok 2018 a slíbili jsme si, že 

se opět v příštím roce budeme rádi setkávat na podobných akcích pořá-

daných výborem Klubu důchodců.

V podvečer malý sál osiřel, vraceli jsme se domů s pocitem pěkně strá-

veného odpoledne, které nám připomnělo blížící se Vánoce.

 Marie Němcová, foto: Dana Křenková

Vánoční bowling
Dne 12.  prosince se členové našeho Klubu důchodců zúčastnili 

8. Vánočního turnaje v bowlingu, který uspořádal Klub seniorů Rožnov 

p/R. Šest družstev se utkalo v City Clubu na 2 drahách. Vítězem se stalo 

družstvo seniorů z Rožnova p/R. Horní Bečva vyslala 2 týmy, které se oba 

umístily na 4. místě, protože shodně měly 408 bodů. Náš Klub důchodců 

reprezentovali: Dana Křenková, Marie Němcová, Jiřka Douchová, Zden-

ka Mládenková, Lydie Horutová, Božka Majtanová, Zdenka Pastorková, 

Antonín Navrátil a Pavel Holiš. Během zápasů i o přestávkách jsme se vý-

borně bavili, občerstvili se, poobědvali a vyfotografovali. V závěru jsme si 

vzájemně popřáli pěkné prožití Vánoc a pohodový rok 2018. V podvečer 

jsme se vraceli domů s pocitem pěkně stráveného dne. Turnaj se určitě 

vydařil a společně se budeme těšit na podobné akce pořádané Klubem 

seniorů Rožnov p/R. Marie Němcová
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„Nechci o tom mluvit“ vítězi Vánočního volejbalového turnaje
Na Štěpána 26. prosince dorazilo celkem 

12 smíšených družstev do hornobečvanské 

haly na 16. ročník tradičního Vánočního volej-

balového turnaje. Týmy přijely z různých kou-

tů – Zlín, Kroměříž, Lidečko, Hrozenkov, Vsetín, 

Olomouc, Valašské Meziříčí, Rožnov p/R., Horní 

a Prostřední Bečva.

Hrálo se ve 2 skupinách po 6 týmech systé-

mem každý s každým na 2 sety do 20 bodů, 

do dalších bojů postoupily z každé skupiny 

4 nejlepší týmy, které hrály o umístění. V boji 

o 7. a 8. místo porazil „Smash team“ „3,5 promi-

le“, o 5. a 6. místo se utkaly „Bambusové výhon-

ky – proužky“ s týmem „Bazinga“ (zvítězil první 

jmenovaný tým). V dalších bojích se utkali 

„Nechci o tom mluvit“ a „Bambusové výhonky 

– plátky“, „Snajpři v zácviku“ s „Vamosem“. 

Po tuhých bojích se dostali do semifinále 

„Bambusové výhonky – plátky“ a „Snajpři v zá-

cviku“ („Bambusové výhonky – plátky“ byly 

úspěšnější). Ve finále vyhrál tým „Nechci o tom 

mluvit“ nad „Vamosem“ 2:0 (20:12 a 20:11). 

A tady jsou konečné výsledky turnaje:

 1. Nechci o tom mluvit

 2. Vamos

 3. Bambusové výhonky – plátky

 4. Snajpři v zácviku

 5. Bambusové výhonky – proužky

 6. Bazinga

 7. Smash team

 8. 3,5 promile

 9. Laxní

 10. Sú Said Skuot

 11. Čičáci

 12. Míšenci

Celkem bylo odehráno na dvou hřištích 

36 kvalitních utkání, které odpískala volejba-

lová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu se sudími 

z řad hráčů. Večer bylo dobojováno. Všechny 

týmy obdržely dárkové balíčky a první tři i me-

daile a diplomy. Na ceny přispěli Obecní úřad, 

TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, prodejna 

COOP a Základní škola – všichni z Horní Bečvy. 

V závěru turnaje si jeho účastníci i organizátoři 

vzájemně popřáli úspěšný rok 2018. 

Tato akce se určitě vydařila, bylo hezké po-

zorovat mladé volejbalisty, střední generaci 

i několik starších sportovců při mnohdy vypja-

tých volejbalových utkáních. Je dobré, že si to-

lik sportovců i diváků našlo cestu za sportem 

o vánočních svátcích do hornobečvanské haly.

 Marie Němcová, foto: Dana Křenková 

„Nechci o tom mluvit“ - vítězný tým 

„Snajpři v zácviku“ - 4. místo Po vyhlášení výsledků se první čtyři týmy vyfotografovaly

„Vamos“ - 2. místo „Bambusové výhonky – plátky“ - 3. místo 
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Poděkování

Pane starosto, 

začátkem nového roku bychom Vám rádi poděkovali za dosavadní práci, kterou vykonáváte ve funkci staros-

ty. Není vždy jednoduché vyhovět všem občanům. Po dobu Vašeho působení jste vykonal mnoho záslužné prá-

ce. Za to Vám patří velký dík. Je poznat, jaká změna nastala v naší obci. Proto Vás chceme podpořit a doufáme, 

že budete ve Vašich možnostech pokračovat i nadále. Ať Vám vyjdou Vaše záměry, které povedou k dalšímu 

zvelebování naší obce a spokojenosti občanů.

V novém roce Vám přejeme pevné zdraví, Boží požehnání a také jistý úspěch v práci.

 Děkují spokojení občané Horní Bečvy.

Sbor dobrovolných hasičů v Horní Bečvě 

Vám děkuje za projevenou důvěru v uplynulém roce 

a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 

osobních i pracovních úspěchů.

Srdečně Vás zveme na KONČINOVÝ 

HASIČSKÝ BÁL, 

který se uskuteční 

v sobotu 10. února 2018 
v restauraci STARÉ ČASY na Horní Bečvě.

Myslivecký spolek 
Hubert Becvy v Horní Becve
děkuje všem spoluobčanům a příznivcům myslivosti 

za dosavadní podporu, 
těší se na další spolupráci a přeje všem hodně zdraví, 

štěstí, lásky a rodinné pohody v roce 2018.

Do nového roku 2018 
přejí zahrádkáři 

všem svým členům i spoluobčanům
zdraví, štěstí, bohatou úrodu 

a hlavně dobrou náladu po celý 
nastávající rok. 

ZO ČSZ Horní Bečva
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Vážení členové družstva.

Protože jsme v poslední době zaznamenali nekorektní dění kolem našeho družstva a jednotliví členové se na představen-

stvo našeho družstva obracejí s žádostí o vysvětlení a poskytnutí relevantních informací, pokládáme za nutné se ofi ciálně 

vyjádřit k aktivitám společnosti COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a. s., jejíž zástupci v posledních týdnech začali obcházet jed-

notlivé členy družstva s nabídkou na odkup jejich podílu.

Především se chceme od těchto aktivit jednoznačně distancovat. Nemáme s nimi nic společného. Tito lidé navíc poškozují 

dobré jméno spotřebního družstva JEDNOTA. Společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a. s. parazituje na našem obchod-

ním názvu, rozšiřuje lživá tvrzení o údajných ekonomických problémech a insolvenci našeho družstva. Na základě těchto 

lživých argumentů se snaží uvést zejména naše starší členy v omyl a přinutit je k podpisu protiprávních, jednostranných 

a nevýhodných smluv a neplatných bianko plných mocí.

COOP JEDNOTA Obchodní je soukromá fi rma která nemá nic společného s družstevním. Navíc tato společnost zcela zá-

měrně, aby vyvolala v oslovených osobách mylný dojem, že je součástí svazu spotřebitelských družstev, zneužila tento ná-

zev, byť s více jako šedesátiletou tradicí družstevnictví nemá nic společného a vznikla až v lednu 2017.

Mimo toho, že skupují podíly protiprávně, jsou jimi vyplácené ceny výrazně pod reálnou hodnotou vašich podílů. Chceme 

Vás ujistit, že Spotřební družstvo JEDNOTA nemá žádné ekonomické problémy a v žádném případě mu nehrozí insolvence, 

nadále řádně vykonáváme činnost, pro kterou jsme byli založeni a řádně plníme veškeré své závazky.

O lživosti jejich argumentace svědčí mimo jiné i skutečnost, že pokud by situace byla taková, jak popisují zmíněné osoby, 

pak je zcela nepochopitelné, proč v mezičase došlo ze strany těchto osob k zvýšení částky, kterou nabízejí za podíl, tedy 

z částky 10.000 Kč na aktuálních 30.000 Kč.

Navíc z dikce těchto smluv vyplývá, že pokud společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a. s. nezíská nadpoloviční podíl 

v družstvu, odstoupí od smluv a členové družstva budou muset vracet peníze, které přijali. Podpisem převodu se navíc ještě 

vystavují dalším možným vysokým fi nančním sankcím.

O čestnosti a férovosti jednání těchto osob svědčí i fakt, že disponují seznamy členů družstva, které jsou neveřejné. Je tedy 

otázkou, kde a jakým způsobem se tyto osoby zmocnili osobních dat ohledně jednotlivých členů našeho družstva.

Máme připraveny a činíme příslušné právní kroky, abychom ochránili družstvo jako celek, tak i jednotlivé družstevníky 

a nevystavili je riziku fi nančních postihů a fi nanční ztráty.

Proto bychom na všechny družstevníky prostřednictvím tohoto sdělení rádi apelovali, aby nenaletěli těmto pokusům 

o převody podílů a násilné převzetí spotřebního družstva Jednota a nepodepisovali nevýhodné smlouvy. V případě, že jste 

byli kontaktováni, případně jste smlouvy již podepsali, anebo se chcete dovědět více informací, můžete se obrátit na osobu, 

která je pověřena vedením družstva k řešení jednotlivých případů podvodných převodů podílů. Touto osobou je paní Dag-

mar Kovářovou na telefonu 604 209 123, email kovarova.dagmar@seznam.cz Tato s Vámi celou záležitost probere, poskyt-

ne Vám relevantní informace a seznámí Vás s možností řešení vzniklé situace, které jsme pro Vás připravili.

Vzhledem k blížícímu se konci roku bych Vám chtěl za naše družstvo popřát klidné a požehnané vánoční svátky a hodně 

zdraví a spokojenosti v roce 2018, k čemuž věřím, že přispěje i naše družstvo prostřednictvím svých vám poskytovaných 

služeb.

S pozdravem

Předseda představenstva

(placená inzerce)

INZERCE NABÍDKA PRÁCE

Koupím staré knihy, 

časopisy vydané do roku 1948.

Přijedu, zaplatím.

Kontakt: 704 352 670, 

e-mail: miroslav.belunek@seznam.cz

Nový provozovatel Hotelu Bečva 

příjme na HPP a na VPP 

uklízečku (pokojskou) 

a pomocnici do kuchyně.

Bližší informace 

na telefonu 739 315 960
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Program kina 
leden 2018

Telefon: 734 36 60 60

www.tka.cz/kino

e-mail: kino.roznov@tka.cz

Od pondělí 1. 1. do středy 3. 1. v 18:00

ZTRACEN V DŽUNGLI

Film, který vznikl podle těžko uvěřitelného skutečného příběhu. Dobrodružný výlet 

se v něm proměnil v boj o život za hranicemi lidských možností. V hlavní roli exceluje 

Daniel Radcliff e, který jako trosečník v nekonečném deštném pralese čelí drsným 

nástrahám a výzvám. Austrálie, Kolumbie, 2015. Režie: G. McLean. Film s titulky. 

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 115 minut.

Od pondělí 1. 1. do středy 3. 1. ve 20:00

BORG/MCENROE

Wimbledon, 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat 

svůj pátý titul.  Jen málokdo zná drama v zákulisí: ve 24 letech je Borg blízko konci, 

uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho 20letý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl nahradit 

svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu. Švédsko, Dánsko, 2017. Režie: J. Metz.

Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 107 minut.

Od čtvrtka 4. 1. do středy 10. 1. v 18:00

ČERTOVINY

Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, 

aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku 

nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. ČR, 2018. 

Režie: Z. Troška. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 101 minut.

Od čtvrtka 4. 1. do neděle 7. 1. ve 20:00

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Ve fi lmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfi lm pokračuje sága rodu Sky-

walkerů. Postavy předchozího fi lmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními 

hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará 

tajemství Síly a šokující události z minulosti. USA, 2017. Režie: R. Johnson. 

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 150 minut.

Od pondělí 8. 1. do středy 10. 1. ve 20:00

ODNIKUD

V hlavní roli thrilleru Fatiha Akina o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger, 

která byla v Cannes za svůj výkon odměněna cenou pro nejlepší herečku.

Německo, Francie, 2017. Hrají: D. Kruger, N. Acar, J. Krisch. Režie: F. Akin

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 80 Kč. Délka fi lmu 106 minut.

Od pátku 12. 1. do neděle 14. 1. v 17:30

ZMENŠOVÁNÍ

Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout. Stačilo by splnit jednu 

malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili pou-

hých deset centimetrů. Šli byste do toho? USA, 2017. Režie: A. Payne, Film s titulky. 

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 135 minut.

Od pátku 12. 1. do neděle 14. 1. ve 20:00

VELKÁ HRA

Hvězdně obsazený fi lm, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální ly-

žařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen 

z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů, 

ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafi e. USA, 2017. Film s titulky. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 140 minut.

V neděli 14. 1. v 16:00

KINO PRO DĚTI – ZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU

Broučci – Loučení, Broučci – A byla zima, Lyšajův sen, Dva mrazíci, Jak Mikeš zachrá-

nil Bobeše, Vánoční stromeček, Jak jedli vtipnou kaši, Rézi a Brok na vánočním trhu.

Vstupné 20 Kč. Délka 66 minut.

Od pondělí 15. 1. do středy 17. 1. v 17:30

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když 

okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský 

premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ 

k boji. Velká Británie, 2017. Režie: J. Wright

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 125 minut.

Od pondělí 15. 1. do středy 17. 1. ve 20:00

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky 

Elise. Ta v mládí žila v malém městě, její domov však byl zároveň domovem temných 

sil, a tak netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. Nyní ji nejnovější klient přivádí 

zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní minulostí. USA, Kanada, 2018. 

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 101 minut.

Ve čtvrtek 18. 1. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – CUKRÁŘ

Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele – rodné země muže, 

jehož miloval. Navzdory předsudkům spojených s jeho původem začíná Thomas 

pracovat v místní kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Ta však 

netuší, že nevyslovený smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu 

samému muži. Izrael, Německo, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč. Délka fi lmu 104 minut.

Od pátku 19. 1. do neděle 21. 1. v 18:00

COCO

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným 

muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Mi-

guel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. 

Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu 

odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny. USA, 2017. 

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 105 minut.

Od pátku 19. 1. do neděle 21. 1. ve 20:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to 

hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná defi nice nejen vstupu naší hrdinky Olgy 

na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu najít pravou lásku.  

ČR, 2018. Hrají: K. Issová, M. Ruml, A. Krejčíková. Režie: F. Renč

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 90 minut.

Od pondělí 22. 1. do středy 24. 1. v 17:30

THOR: RAGNAROK

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen 

pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu 

svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový 

nepřítel, nemilosrdná Hela.  USA, 2017. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 130 minut.

Od pondělí 22. 1. do středy 24. 1. ve 20:00

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bez-

výsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi 

kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie. Tímto nezvyklým 

činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona. USA, 2017. Film s titulky. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 115 minut.

Ve čtvrtek 25. 1. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – NA KONCI SVĚTA

Francis Lee se ve svém citlivém příběhu milostného vzplanutí mezi anglickým 

farmářským synkem a rumunským migrantem dokázal vyvarovat předvídatelných 

klišé, která jsme si zvykli vídat u podobných dramat s tematikou coming-outu. 

Navíc v době po brexitu je jeho fi lm s proimigrantským podtextem tolik potřebným 

poselstvím naděje. Velká Vritánie, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

Vstupné 70 Kč, členové FK 60 Kč. Délka fi lmu 104 minut.

Od pátku 26. 1. do neděle 28. 1. v 18:00

KOLO ZÁZRAKŮ

Plavčík Mickey nám vypráví příběh, který je možná trochu ovlivněn jeho bujnou 

fantazií. Život Ginny není příliš šťastný. Živoří na promenádě, kde její manžel pracuje 

jako obsluha kolotoče. Tam je občas navštěvuje manželova dcera, která se otci již 

dávno odcizila. Klasická situace, prostřednictvím které Woody Allen odkrývá vrstvu 

za vrstvou lidské chování a vztahy. USA, 2017. Režie: W. Allen

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 101 minut.

Od pátku 26. 1. do neděle 28. 1. ve 20:00

CIZINEC VE VLAKU

Postava Liama Neesona žije úplně obyčejný život. Prodává pojištění a do práce 

dojíždí pravidelně vlakem. Jako vždy nastupuje do vlaku a těší se domů. Tahle cesta 

ale bude úplně jiná a během ní si sáhne na samotné dno psychických i fyzických sil. 

Zaplete se totiž do zvláštní hry. Musí ve vlaku najít někoho, kdo tam nepatří. Když 

neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu. USA, 2017.

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 105 minut.

V pondělí 29. 1. a ve středu 31. 1. v 17:30

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouš-

kou ohněm při vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, 

že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí 

teprve před sebou. USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 

130 Kč. Délka fi lmu 140 minut.
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Výbor Klubu důchodců Horní Bečva 

zve všechny své členy 

na Výroční členskou schůzi, 

která se koná 

v pátek 2. února 2018 
v malém sále Motorestu Bečvan 

od 14,00 hod.

     Hlavní body programu:

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti KD za rok 2017

3. Zpráva o hospodaření

4.  Stav členské základny – informace 

o výběru členských příspěvků

5. Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2018

6. Činnost turistického oddílu při KD

7. Diskuze, návrhy, připomínky a dotazy

8. Závěr schůze – různé, občerstvení

   

Těšíme se na Vaši účast

LEDNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 

PONDĚLÍ 8. 1.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin - SVČ

Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.

ČTVRTEK 11. 1.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

STŘEDA  17. 1. – STŘEDA 28. 2.

VÝSTAVA VALAŠSKÁ ZIMA 

Středisko volného času

Výstavu výtvarných prací žáků mateřských, základních 

a středních škol mikroregionu Rožnovsko 

lze zhlédnout ve Středisku volného času

od pondělí do pátku od 8.30 – 16.00.

STŘEDA  17. 1.

VERNISÁŽ VÝSTAVY VALAŠSKÁ ZIMA

17.15 –18.00 hodin – Středisko volného času

Na vernisáži budou oceněny děti z mateřských, základních 

a středních škol mikroregionu Rožnovsko za svá výtvarná díla, 

připraven je krátký kulturní program.

PONDĚLÍ 22. 1.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin - SVČ 

Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.

ČTVRTEK 25. 1.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin – SVČ

Konzultační a poradenská činnost rožnovských fi latelistů.

PÁTEK 26. 1.

POHÁDKOVÝ PÁTEK

ZIMNÍ RADOVÁNKY S AŤOU A RADKEM

17.00 hodin - Sál SVČ 

Tradiční pohádkový pátek pro děti a rodiče. Divadlo Maringotka 

zahraje poháku Zimní radovánky s Aťou a Radkem. 

Středisko volného času, 
příspěvková organizace

Bezručova 293, Rožnov p. R.,

tel: 571 115 635, 571/115 636

svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz

FACEBOOK: 
Středisko volného času Rožnov p. R.

POZVÁNKY

Zveme Vás na den otevřených dveří 

nově zrekonstruované Sokolovny, 

který proběhne 

ve čtvrtek 4. ledna 2018 od 10 do 15 hod.
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.

Příspěvky posílejte na e -mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz. 

Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

V neděli 21. 1. 2018 a pondělí 22. 1. 2018 v 18 hodin 
Kulturní dům Horní Bečva  

Předprodej vstupenek v Knihovně Horní Bečvy. 
Rezervace možná i telefonicky - 571 645 249.  

Cena vstupného: 480,- Kč. 


