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Výbor Klubu důchodců Horní Bečva zve na Výroční členskou schůzi

/pátek 2. 2. od 14:00 hod./

Dětský karneval, Valašský šenk Zavadilka
Burza vyřazených časopisů v Místní knihovně
Končinový hasičský bál, srdečně zve SDH Horní Bečva
Bečvanský skřivánek
8. reprezentační ples na Starých časech
Srdečně vás zveme na Valašský bál
Výroční členská schůze výboru Svazu zahrádkářů Horní Bečva
Výbor honebního společenstva Horní Bečva - jednání Valné hromady
Ohlá klika vás zve na Bečvanské maskování
Karlovský ochotnický soubor KOS uvede Masopustní příběh

/neděle 4. 2. od 14:00 hod./
/úterý 6. a středa 7. 2./
/sobota 10. 2. od 19:00 hod./
/pátek 16. 2. od 16:00 hod./
/pátek 16. 2. od 19:00 hod./
/sobota 17. 2. od 19:00 hod./
/neděle 18. 2. od 10:00 hod./
/pátek 23. 2. od 16:00 hod./
/sobota 24. 2. od 19:00 hod./
/sobota 3. 3. od 17:00 hod./
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Co se bude dít v roce 2018?

SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nadpis pro svůj článek jsem si tentokrát vypůjčil od Vás. V posledních dnech a týdnech jsem byl mnohdy osobně dotazován, s čím
resp. s jakými akcemi přijde obec v tomto roce. Rád bych Vás proto
stručně seznámil s významnějšími rozvojovými akcemi, které budeme realizovat. U většiny těchto akcí máme již zajištěno financování z dotace, případně jejich realizace bude zakotvena v rozpočtu
na tento rok, který bude projednán v březnu. Ostatně budete-li mít
k textu doplňující dotazy, rádi Vám je na úřadě zodpovíme.
Největší investiční akcí tohoto roku bude rekonstrukce objektů
jímání, úpravny, vodojemu a vodovodu Mečůvka. Součástí akce je
rovněž propojení soustav vodního zdroje Mečůvka s vodním zdrojem Šorstýn, čímž docílíme plné integrace vodovodní soustavy a budeme tak mít možnost účinně reagovat na krizové situace. Tímto
projektem rovněž „spláchneme“ i další drobné poruchy a nedostatky v dotčené oblasti (např. za Valaškou, cesta do Mečůvky apod.).
Samozřejmě, realizace takového projektu bude velice komplikovaná,
především s ohledem na možné odstávky a následné zajištění dodávek pitné vody do oblasti. V harmonogramu výstavby je zakotveno,
že v období červenec-srpen, tedy v období s největším rizikem sucha, by k odstávkám dodávek docházet nemělo. Přidělená dotace je
60% nákladů, tj. cca 16 mil Kč. Termín zahájení 3/2018.
Další velkou investiční akcí je vybudování veřejného sportovního
hřiště s atletickým oválem a přírodním kluzištěm u Bečvy za školou.
Naše škola dosud neměla k dispozici venkovní hřiště a mnohdy se
musí žáci v rámci tělocviku přesunovat k sokolovně, což samozřejmě není optimální. Součástí sportoviště je i řešení veřejného prostoru, kdy zde vznikne podél Bečvy zpevněný chodník s osvětlením.
Na tento projekt máme vyjednanou dotaci ve výši 7 mil. Kč,
tj. cca 60% všech realizačních nákladů. Termín zahájení 3/2018.
Rekonstrukce kulturního domu je třetím velkým projektem, který
by měl být realizován v druhé půlce tohoto roku. U tohoto projektu ještě nemáme potvrzenou dotaci, která by měla být 50% způsobilých výdajů. Předmětem rekonstrukce je zateplení obvodového
pláště, včetně půdních prostor, rekonstrukce střechy a příprava
prostor pro půdní vestavby. (Podkrovní byty budou samostatný projekt). K rekonstrukci dochází takříkajíc za 5 minut 12, a to především
s ohledem na stav střešních konstrukcí. Součástí této realizace je i výtah, o jehož realizaci dlouhodobě usilujeme.
Semafor v centru obce je další akcí, která by měla zlepšit bezpečnost chodců. Po téměř dvouletém martýriu projednávání s orgány

státní správy se nám podařilo získat na tento projekt stavební povolení. Součástí projektu je zúžení komunikace, světelné signalizační
zařízení, přisvětlení přechodu a zpomalovací radar.
Pokračování a dokončení rekonstrukce chodníků a zastávkových
zálivů v naší obci. Tímto bude ukončen proces rekonstrukce chodníků a zastávkových zálivů podél komunikace I/35. Ruku v ruce s tímto
musí proběhnout i výměna veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu. Výše dotace alokována v MAS Rožnovsko na tento projekt
činní více jak 2,5 mil. Kč.
Sportovní hřiště u sokolovny je další akcí, která rozšíří možnosti
sportovního vyžití v naší obci. Bude se realizovat sportovní hřiště
s umělou trávou a také kurt na beach volejbal. Tímto bude dovršen
proces realizace veřejného sportovního centra u Sokolovny.
O přesun Sachovy studánky usilujeme již více jak dva roky. Cílem
akce je přesun Sachovy studánky od frekventované komunikace
I. třídy na přilehlé odpočívadlo a vytvořit tak důstojné místo pro odběratele vody z této studánky. V současnosti probíhá povolovací řízení na stavebním a vodoprávním úřadě a pevně věříme, že se nám
do zimy podaří tento projekt zrealizovat.
Výše jsem uvedl hlavní investice v naší obci. Není zde prostor se
věnovat všem dalším drobnějším akcím, které budou v příštím roce
probíhat. Tím se například rozumí každoroční celoplošné opravy
komunikací, rozšiřování veřejného osvětlení, rozvoj a modernizace
vodohospodářské infastruktury či oprava mostů a propustků. Zároveň probíhá projektová a inženýrská příprava dalších rozvojových
akcí, které proběhnou v příštích letech. Jsou to procesy velice časově
náročné, neboť povolovací procesy jsou v naší zemi velmi zdlouhavé, o administraci dotací ani nemluvě. Příkladem je např. dostavba
cyklostezky, která musela být dokončena do konce roku, byť počasí
stavebním pracím nebylo nakloněno. Mohu Vás ale uklidnit, že část
cyklostezky kolem Valašky bude na jaře zhotovitelem dokončena
a opravena včetně nové pokládky zámkové dlažby.
Co se týče rozvoje kulturně – společenského chodu obce i zde je
cílem pokračovat v nastoupeném trendu. Spolky stejně jako občané mají k dispozici sál sokolovny, v kulturním domě proběhne opět
několik divadelních představení a koncertů lokální, regionální či
celorepublikové provenience. Dále s provozovatelem optimalizujeme chod a provoz služby Senior-bus, která ulehčuje život našim
seniorům. Vrátím se ještě k Základní škole, kde by měla z dotace proběhnout realizace speciálních učeben, dílen a školního klubu, což
nejen zvýší kvalitu výukového prostředí žáků, ale rozšíří i množství
mimoškolních aktivit.
Závěrem stojí za zmínku i skutečnost, že byl potvrzen pozitivní
trend v zastavení poklesu obyvatel. Na druhou stranu proces demografického stárnutí populace je bohužel zjevný a statisticky potvrzený. Abychom zvrátili tento trend, je nutno vytvářet podmínky,
aby obec nevymírala, aby neklesal počet jejich obyvatel. Hlavním
nástrojem jak tomuto zabránit je investovat zdroje obce do jejich
obyvatel, do kvality života v obci, do infrastruktury. Musíme naše
mladé přesvědčit, že Horní Bečva je obcí, kam se stojí, po letech
sbírání zkušeností vrátit. Zároveň musíme všem nově příchozím
prezentovat a nabídnout naši obec jako místo, kde lze vést kvalitní
život, a to nejen s ohledem na vymoženosti 21. století, ale především
na možnost vést život v harmonii s přírodou a krajinou. Je to úkol
na několik let, konkurence mezi obcemi je široká a existuje obdobně jako v podnikatelské sféře. Naštěstí unikátnost a potenciál obce
Horní Bečva je naší silnou stránkou a díky práci a přičinění všech jejich skvělých obyvatel bude naše obec svou vyvážeností a kvalitou
příjemným místem nejen k bydlení, ale především k plnohodnotnému zdravému životu všech generací.
Rudolf Bernát

Starosta obce Horní Bečva
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Statistické údaje evidované matrikou a evidencí obyvatel
Evidence obyvatel - pohyb obyvatel v obci Horní Bečva v roce 2017

Děti narozené v roce 2017:

Stav obyvatel k 01. 01. 2017 .................................................................................. 2 453

1. Matouš Ondruch
2. Václav Blinka
3. Matěj Hollain
4. Ema Ondryášová
5. Eliška Güttlerová
6. Vanessa Křenková
7. Amelie Matušíková
8. Viktorie Lukášová
9. Alžběta Bártková
10. Jaroslav Sedláček
11. Lukáš Pisárik
12. Kryštof Juráček
13. Daniel Křenek
14. Jan Kubáň
15. Linda Zajícová
16. Nela Vojkůvková

Přihlášení k trvalému pobytu ................................................................................. + 38
Odhlášení z trvalého pobytu ................................................................................... - 34
Narození ......................................................................................................................... + 31
Úmrtí ................................................................................................................................ - 32
Celkem obyvatel k 31. 12. 2017 ........................................................ 2 456
V obci Horní Bečva je k 01. 01. 2018 celkem 2456 obyvatel. Dospělých
osob je 2023. Z těchto dospělých osob je 1003 mužů a 1020 žen. Mladistvých od 15 do 18 let je 74 osob, z toho 34 chlapců a 40 dívek. Dětí do 15 let
je 359 osob, z toho 195 chlapců a 164 dívek. Průměrný věk obyvatel v obci
je 43 let.
Prvním narozeným občánkem naší obce v roce 2018 je Brigita Bělunková, která se narodila na Nový rok.
Nejstarším občanem obce Horní Bečva je paní Veronika Fiurášková, která v květnu 2018 oslaví 96 let.
Dalším nejstarším občanem je paní Jenovefa Cabáková, která v březnu
2018 oslaví 94 let.
Životní jubileum 94 let oslaví v roce 2018 kromě paní Jenovefy Cabákové
také paní Oldřiška Křenková a paní Ludmila Kyšáková.
Paní Františka Bambušková byla v roce 2017 nejstarší občankou naší obce,
bohužel zemřela dne 01. 06. 2017 ve věku nedožitých 97 let.
Dle evidence obyvatel OÚ Horní Bečva se v roce 2017 narodilo celkem
31 dětí, z toho 16 chlapců a 15 děvčat. Manželství uzavřelo15 občanů
obce Horní Bečva, rozvedeno bylo 6 občanů a zemřelo celkem 32 občanů
obce, z toho 15 mužů a 17 žen.

Stručný přehled počtu obyvatel v obci Horní Bečva v letech 2000 – 2017:
K 01. 01. 2000 ........................................................................................... 2 405 obyvatel
K 01. 01. 2005 ........................................................................................... 2 422 obyvatel
K 01. 01. 2010 ........................................................................................... 2 456 obyvatel
K 01. 01. 2015 ........................................................................................... 2 428 obyvatel
K 01. 01. 2016 ........................................................................................... 2 428 obyvatel

17. Sebastian Schmidt
18. Julie Kaňoková
19. Vojtěch Halda
20. Štěpán Ondruch
21. Adam Vašut
22. Šimon Blinka
23. Rozálie Prášilová
24. Eliáš Solánský
25. Natálie Kulišťáková
26. Matyáš Pavlica
27. Julie Žáčková
28. Lukáš Třeštík
29. Laura Suroviaková
30. Natálie Kohoutková
31. Adéla Martináková

Osoby zemřelé v roce 2017:
1. Jan Ondruch
2. Roman Hess
3. Květoslava Kadová
4. Jan Plucnar
5. Bedřich Fárek
6. Oldřich Martinák
7. Jiřina Krumpochová
8. Anastazie Kubáňová
9. Helena Skalíková
10. Zdeňka Chovancová
11. Božena Proroková
12. Jindřiška Ondruchová
13. Františka Bambušková
14. Antonín Bambušek
15. Zdeňka Vašutová
16. Vlasta Proroková

17. Miroslav Bártek
18. Květoslav Mikeš
19. Oldřich Cverna
20. Stanislav Křenek
21. Marie Bílková
22. Marie Hatlapatková
23. MUDr. Zdenka Typovská
24. Marie Vašutová
25. Vlastimil Hodaň
26. Zdenka Vašutová
27. Božena Změlíková
28. Petr Bordovský
29. Blažena Vaňková
30. Jan Maceček
31. Josef Roman
32. Radek Kuhl

K 01. 01. 2017 ........................................................................................... 2 453 obyvatel

Činnost komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ):

K 01. 01. 2018 ........................................................................................... 2 456 obyvatel

Od ledna 2017 je nově upravena Radou obce Horní Bečva první návštěva jubilanta až při dovršení věku 80 let a výše, tzn., že jubilantovi,
který oslaví 80 let, 81 let, 82 let 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 ve zpravodaji v daném měsíci jmenovitě uvedeni.
V roce 2017 bylo osobně blahopřáno 115 jubilantům.
Jubilantům, kteří oslaví životní jubileum 60 let, 70 let a 75 let se
osobně gratulovat nechodí. Jubilantům je zasíláno blahopřání na adresu trvalého pobytu.
V roce 2017 bylo zasláno 96 blahopřání. Každoročně v prosinci na Mikuláše navštěvují někteří členové komise SPOZ občany obce Horní Bečva s Mikulášskou nadílkou v Domovech pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Pržno,
Karolinka. V roce 2017 byl balíček předán 12 seniorům.
Komise Sboru pro občanské záležitosti působí v naší obci již řadu let,
v současné době má tato komise 12 členů:
Zdenka Bártková, Marie Cabáková, Anna Křenková, Marta Kysučanová,
Jindřiška Macečková, Věra Malinová, Marie Němcová, Jitka Petřeková, Jana
Poláchová, Jindřiška Vetyšková, Anna Závorková a Marta Zetochová. Předsedkyní této komise je paní Jana Poláchová.
Smutečním řečníkem je paní Anna Křenková a paní Magda Jeníčková,
obě bydlí v obci Horní Bečva.

MATRIKA – matriční události a zápisy do matričních knih v roce 2017:
U matričního úřadu Horní Bečva bylo zapsáno do matriční knihy
narození 1 dítě, narozené v obci Horní Bečva, do matriční knihy manželství bylo zapsáno 21 sňatků (z toho 1 církevní), které byly uzavřeny v obci Horní Bečva, do matriční knihy úmrtí bylo zapsáno 15 osob
(z toho 8 mužů a 7 žen), které zemřely v obci Horní Bečva.

Jubilejní sňatky v roce 2017
25 let manželství – stříbrnou svatbu oslavilo pět manželských párů
50 let manželství – zlatou svatbu oslavily tři manželské páry
55 let manželství – smaragdovou svatbu oslavily čtyři manželské páry
60 let manželství – diamantovou svatbu oslavil jeden manželský pár
V roce 2017 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě uzavření
manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:
- 3x vítání občánků
- rozloučení žáků deváté třídy se Základní školou
T. G. Masaryka Horní Bečva - nazvané poslední zvonění
- zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění
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Placení komunálního odpadu na rok 2018
Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů
sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení místního poplatku za komunální odpad ve smyslu novely zákona
č. 229/2014 Sb. o místních poplatcích a nově přijaté Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 5/2015.

1. Sazba místního poplatku pro fyzické osoby
s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:
I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např.
sjízdnost komunikací) ............. místní poplatek činí 500,- Kč
II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných
nádob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky.
V zimním období je odvoz omezen.

................................................... místní poplatek činí 450,- Kč
III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad
vlastními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

................................................... místní poplatek činí 350,- Kč
Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispozici u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

2. Sazba místního poplatku pro fyzické osoby
mající ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

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 lokalitách 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.

Tříděný odpad

Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle;
Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 23. 2. 2018
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včetně
nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.
Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr,
který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají
se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které jsou připraveny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu.

SPLATNOST POPLATKU:

Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu,
nebo částečně demontovány.

Poplatek je splatný do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

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.

................................................... místní poplatek činí 500,- Kč

– 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
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 lze najít na stránkách
www.hornibecva.cz.

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

Důležitá telefonní čísla:
Obecní úřad podatelna, tel.: 571 645 105, 571 115 811
Pošta: (+420) 954 275 657

Poplatek ze psů
Upozorňujeme, že občané vlastnící psa
staršího 3 měsíců jsou povinni zaplatit poplatek
ze psů v termínu do 31. 3. běžného roku.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa
s výjimkou některých případů uvedených
ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Dětský a dorostový lékař
MUDr. Dospělová Zdislava, tel.: 571 645 336
Ordinace praktického lékaře,
MUDr. Karel Janík, tel.: 571 645 344
Zubní ordinace, MDDr. Pavla Kramolišová, tel.: 571 645 179
Lékárna Horní Bečva, tel.: 571 645 297
Školní jídelna, tel.: 571 645 131
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Největší umění je být živ po svém.“
Jan Werich

Blahopřání
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Jindřiška KŘENKOVÁ
Jiřina ONDRUCHOVÁ
Jarmila PARMOVÁ
Božena VOJKŮVKOVÁ
Anastazie SARAVOVÁ
Bedřich ONDRUCH
Irena KANTOROVÁ
Anežka HANULIAKOVÁ
Ludmila ZÁVORKOVÁ
Zdenka HODAŇOVÁ
Karel MALINA

Jana SOLÁNSKÁ
Veronika VAŠUTOVÁ
Marie SOLANSKÁ
Jaroslava CVERNOVÁ

Dne 21. února 2018
oslaví sedmdesáté narozeniny
pan Bedřich MALINA
Přejeme pevné zdraví, hodně
optimismu a životní pohody.
Přejí manželka Ludmila,
syn Pavel s manželkou,
dcera Jana s manželem
a vnoučata
Vojtěch, Anna, Julie a Adélka

Všem únorovým oslavencům
přejeme do dalších let hodně lásky, štěstí, pohody
a především pevné zdraví.

Vzpomínky

Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten nezemřel.
Dne 8. února 2018 uplyne dvacet let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek
pan Jan PROROK
S láskou vzpomínají syn Jan,
dcera Irena a Renata s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen,
kytičku květů na hrob dát
a potichu vzpomínat.
Dne 9. února 2018 vzpomeneme
devatenácté výročí úmrtí
paní Františky MUŽNÉ
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a dcery Ludmila a Jarmila s rodinami.

Tak moc bychom Ti chtěli přát štěstí, zdraví, podat ruku…
přání však zaniká do ticha,
jen vzpomínky jako ozvěna se vracejí.
Dne 6. února 2018
vzpomeneme nedožitých 75 let
pana Antonína VANÍČKA
Dne 25. července uplyne 20 let
od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.

Marně naše oči Tě hledají, marně slzy po lících stékají,
tak nečekaně Tě osud krutý vzal, aniž jsi nám poslední sbohem dal.
Dne 11. února 2018
si připomeneme sedmé výročí
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Pavol KUREK
S láskou vzpomínají manželka Jarka,
dcera Eva, syn Pavel
a vnoučata Simonka, Kubík a Tomášek.
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Vzpomínky
Maminky nikdy neumírají, jenom usínají,
aby se probouzely každé ráno ve vzpomínkách svých dětí.
Dne 17. února 2018
vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
naší maminky
paní Růženy ONDRUCHOVÉ
S láskou vzpomínají
dcera Martina s rodinou,
dcera Michaela,
syn David a rodiče.
Koho jsme milovali, na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách žije stále s námi.
Dne 12. února 2018 vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
maminky a babičky

Dne 27. února 2018
si připomeneme sté narozeniny
a zároveň 28. výročí,
kdy nás opustila

paní Květoslavy KADOVÉ
a dne 17. února 2018 vzpomeneme
devatenácté smutné výročí úmrtí
tatínka a dědečka

paní Anna Stodůlková

pana Jiřího KADY

S úctou a vděčností
vzpomíná rodina.

S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ÚNOR 2018
01. 02. 7:30

za duše v očistci

02. 02. 7:30

na úmysl dárce

03. 02. 7:30

18. 02. 10:00

za zemřelého Josefa a Vlastimilu Chovancovy
a rodiče z obou stran

za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

19. 02. 7:30

za celou zemřelou rodinu

20. 02. 7:30

za duše v očistci

04. 02. 10:00

za zemřelého Miroslava Janíčka a duše v očistci

21. 02. 7:30

05. 02. 7:30

za zemřelé rodiče a syna

06. 02. 7:30

za duše v očistci

za zemřelého Richarda Ondrucha, stařečky,
celou zemřelou i živou rodinu, za rodinu Kuběnovu,
Veroniku a Štěpána Bartoškovy a celou rodinu.

07. 02. 7:30

na úmysl dárce

22. 02. 7:30

08. 02. 7:30

na jistý úmysl

za zemřelou Martu Machálkovou
a rodiče z obou stran

09 02. 7:30

za celou zemřelou rodinu

23. 02. 7:30

na jistý úmysl

10. 02. 7:30

za zemřelé rodiče Bělůnkovy, děti, vnuky a vnučky,
zemřelou rodinu Jurkovu a poděkování za 61 let
manželství

24. 02. 7:30

za zemřelého Josefa a Anežku Mladenkovy,
rodiče z obou stran a sourozence

11. 02. 10:00

za zemřelého Josefa a Františku Bambuškovy
a rodiče z obou stran

12. 02. 7:30

za zemřelou Květoslavu Kadovou,
manžela Jiřího Kadu a rodinu z obou stran

25. 02. 10:00

za zemřelou Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

26. 02. 7:30

za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou
stran a duše v očistci

27. 02. 7:30

za celou zemřelou rodinu

28. 02. 7:30

na jistý úmysl
za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha,
zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

13 02. 7:30

za zemřelé rodiče a syna

01. 03. 7:30

15. 02. 7:30

za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku,
sedm dětí a vnuka Václava

02. 03. 7:30

16 02. 7:30

na úmysl dárce

za zemřelé rodiče Anežku a Františka Liďákovy,
syna Františka a rodiče z obou stran

17. 02. 7:30

za zemřelou Hanku Mičolovou,
rodiče Ludvíka a Josefu Fárkovy, sestru Marii,
živou a zemřelou rodinu

03. 03. 7:30

za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

04. 03. 10:00

za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna,
dva zetě a vnuka
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KNIHOVNA
Ke konci roku 2017 bylo v knihovně k dispozici 11 302 svazků beletrie a naučné literatury pro dospělé i děti. Během roku bylo zakoupeno
do knihovny celkem 348 nových titulů a je možné si vypůjčit 18 titulů
časopisů. Knižní fond obohacují výměnné soubory z Masarykovy veřejné knihovny ze Vsetína, které kromě knih obsahují také zvukové nosiče. V prostorách knihovny si lze zapůjčit stolní společenské hry jako
např. Ubongo, Activity, Pohádkohraní a jiné.
Registrovaných čtenářů bylo ke konci roku 248, z toho 54 dětí
do 15 let, a vypůjčili si celkem 10 853 knih a časopisů. Knihovnu a akce
pořádané knihovnou navštívilo dohromady 9 473 návštěvníků.
V uplynulém roce v knihovně pravidelně probíhal kurz kreslení.
V měsíci květnu proběhla vernisáž prací tohoto výtvarného kurzu pod
názvem „Jak se čtou obrazy“. Další akcí, která se konala v prostorách
knihovny byla výstava fotografií paní Dany Křenkové.
Během roku navštívily několikrát knihovnu děti z mateřské školy. Dalšími návštěvníky byli žáci ZŠ a především prvňáčci, kteří byli na začátku
června pasováni na čtenáře.
V prostorách knihovny jsme přivítali paní Radku Dvořákovou s besedou na téma reflexní terapie a zdraví. O tématech - moc podvědomí
a dušičkové rozjímaní nám pohovořila paní Iveta Křenková. Oslavil se
zde Mezinárodní den jógy a proběhla beseda s ukázkami pletení a háčkování s paní Martinou Vaškovou.
Knihovna byla spolupořadatelkou několika kulturních akcí – měli
jsme tři ochotnická divadelní představení a šest představení pražských profesionálních divadel. Karlovičtí ochotníci přijeli s hrou Teta
z Bruselu, dětské divadlo MiniDRAMA z Valašské Bystřice s pohádkou
O Kajetánovi a Jindřišce a v měsíci říjnu pak ostravské divadlo Devítka
s hrou Mayday.
V loňském roce proběhly v obci dva velké kulturní programy (Předpouťové sousedské setkání a Rozsvícení vánočního stromu), kdy se na
jejich přípravě a realizaci podílela i knihovna. Rozsvícení vánočního
stromu zpestřila výstava betlémů.
V knihovně se také připravují podklady pro obecní zpravodaj, který
se zde graficky upravuje a připravuje pro tisk.
Ve vstupních prostorách knihovny se nachází informační centrum,
které během loňského roku navštívilo přes 1800 turistů.

Novinky
Od měsíce února přibude do knižního fondu

nový výměnný soubor knih pro dospělé i děti
(označený fialovou páskou),
zapůjčený z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně.

V knihovně je nově k zapůjčení další kniha
z valašského regionu:

„ZAPOMENUTÁ ZÁKOUTÍ”
Milan Hambálek − Daniel Drápala − Vojtěch Bajer
Autoři knihy na desítkách fotografií představují
město Rožnov p. Radhoštěm i okolní obce
mikroregionu Rožnovsko ve 20. a 30. letech minulého století.
Většina snímků ze skleněných diapozitivů,
jejichž autory jsou Osvald Kotouček a Vladimír Hambálek,
dosud nebyla publikována.
Knihu možno zakoupit v turistickém informačním centru
Horní Bečvy. Cena publikace je 250,- Kč.

Denisa Vašková, knihovnice

Místní knihovna Horní Bečva
po
út
st
čt
pá

Otevírací hodiny:
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
zavřeno
8:00 – 11:30
12:00 – 17:00

Telefon: 571 645 249
E-mail knihovna: knihovna.becva@seznam.cz
E-mail zpravodaj: zpravodajhb@seznam.cz
Webové stránky knihovny:

knihovnahornibecva.webnode.cz
Na těchto stránkách najdete záložku  KATALOG,
kde si můžete v odkazu  VYHLEDÁVÁNÍ
najít, zda se v knižním fondu Místní knihovny nachází
Vámi hledaná kniha a zda je k dispozici nebo je vypůjčená.
Více o katalogu v příštím čísle zpravodaje.

Ve dnech 6. a 7. února
bude v Místní knihovně probíhat

BURZA VYŘAZENÝCH ČASOPISŮ
K dostání budou tituly jako např.:
Xantypa, Psychologie,
National Geographic, Živá historie,,
Flóra, Receptář, Betynka,
Koně a hříbata, Svět psů a jiné…

is
časop ckou
i
mbol
za sy enu
c

2,- Kč
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Hornobečvanské hospody do r. 1950.

/II. část./

Hostinec Anny Tomáškové-Malinové, restaurace Čeňka Maliny – U Dvořáčků č. p. 367
č. p. 555 naproti kostelu stali významnými živnostníky v centru obce.
Dalším nájemcem byl v letech 1923–1927 švagr Marty Parmové František Holčák s manželkou Marií, kteří pak v letech 1931–1933 postavili
turistický hotel Radegast na Radhošti. V letech 1924-1939 měl v objektu hostince řeznictví Květoslav Maceček (1897-1959), bratr hostinského
Fr. Macečka z č. p. 55. Anna Tomášková–Malinová (1875–?), manželka
Karla Tomáška, řídícího učitele a v r. 1919–1922 současně starosty obce,
byla poslední majitelkou pozemků bývalé usedlosti č. p. 59, které byly
v první třetině 20. století postupně rozděleny a rozprodány k pokračujícímu rozvoji a výstavbě centra obce.

Nynější penzion Staré časy má za sebou dlouhou minulost jako druhé nejstarší doposud sloužící pohostinské zařízení u kostela. Pasekářská usedlost č. p. 59, na jejímž pozemku byl postaven kostel a při něm
fara a škola, tvořila s roubenou chalupou a s přilehlými hospodářskými
budovami uzavřený dvůr. Za Jana Maliny (1831–1880) byl zřejmě někdy v 1. pol. 70. let v jižní části dvora při cestě postaven zděný hostinec
se sedlovou střechou krytou šindelem. Od hlavního vchodu jeho středem vedla průchozí chodba do dvora a po její levé straně byla nálevna,
za ní vedlejší hostinská místnost a kuchyně, po pravé straně chodby
byla světnice jako byt hostinského a za ní sklad. Nakolik důležitými byly
hospody u kostela, dokládají dopisy místních hostinských, kterými žádali výjimku z vydané vyhlášky okr. hejtmanství k r. 1902, podle které
měly být nálevny každou sobotu od 17. hodiny a neděli od 12. hodiny
uzavřeny. Argumentovali tím, že v sobotu se z práce vracejí formani,
v letním období obcí procházejí turisté a že lidé z dosti odlehlých částí
obce nejvíce přicházejí do kostela v neděli a v poledne po hrubé mši
svaté se scházejí v hostincích s příbuznými, sousedy a čekají na odpolední požehnání. Oprávněnost jejich žádosti potvrzovalo obecní představenstvo s farním úřadem.
Na prvním přiloženém snímku je zachycen vzhled hostince z let
1907-1922 po přístavbě provedené v letech 1906–1907: v patře byly
vybudovány dva pokojíky pro hosty a směrem na východ přistavena
nová prostorná nálevna s vchodem přímo z ulice a ze zahrady, vzadu
za nálevnou další hostinská místnost. Mezi oběma vchody stará světnice se dvěma okny byla změněna na hostinskou místnost, propojena
s novou nálevnou a za ní s kuchyní. Celá levá (západní) část původního
hostince sloužila jako byt hostinského a z přední části průchozí chodby
byl zřízen řeznický krám.
Majitelka přestavbu provedla patrně na podnět řeznického mistra
Čeňka Maliny, který byl nájemcem jejího hostince v letech 1906–1923
(1918–1919 i starostou obce). Hostinec byl od r. 1899 sídlem Čtenářského spolku Palacký. Kromě knihovnické a divadelní činnosti se věnoval péči o zvelebení lukařství, polního hospodářství a chovu dobytka
a v r. 1908 byl přejmenován na Hospodářsko-čtenářský spolek. Míval
60–80 členů, v r. 1920 zanikl a z jeho knižního fondu byla založena
obecní knihovna.
Za nájemce Č. Maliny došlo v r. 1922 i ke druhé přestavbě objektu.
V podkroví přibyly ke dvěma pokojům další dva, nálevna byla přemístěna do západní části hostince vedle řeznického krámku. Ve východní
části z původní nálevny vybudovali sál, přístupný přímo z ulice a ze zahrady a za ním z původní vedlejší hostinské místnosti bylo zřízeno stálé
jeviště. Protože nájemce Č. Malina byl zaměstnán četnými podnikatelskými aktivitami, pohostinskou činnost za něho vykonávali okr. úřadem schválení zástupci. Z nich zmíníme zvláště v letech 1920-1923
řeznického mistra z Frenštátu Leopolda Parmu s jeho manželkou Martou, kteří se od zakoupení domu č. p. 263 v r. 1929 a stavbou domu

Č. Malina na sklonku r. 1925 od ní hostinec koupil a hned v r. 1926
při něm provedl rozsáhlejší přístavbu, patrnou na druhém snímku.
K původním čtyřem přibylo dalších pět hostinských pokojů v podkroví.
Sál s jevištěm z r. 1922 byl zrušen a změněn na jídelnu s vedlejší hostinskou místností. K jídelně byla na východní straně přistavena veranda
a za verandou směrem do dvora nový prostorný sál s pavlačí, jevištěm a divadelními šatnami. V současnosti z původního vybavení sálu
se částečně dochovala dřevěná pavlač s malbami rožnovského malíře Joži Nývlta, následovníka bratří Jaroňků. Dle nákresu projektu byla
přístavba označena jako přístavba tělocvičny. Č. Malina byl předním
členem a velkým podporovatelem místní organizace Sokola, založené
v r. 1920. Realizací svého plánu poskytoval Sokolu ve svém hostinci všestranné zázemí k jeho činnosti. V r. 1926 Sokol získal kinematografickou
koncesi a kino Bečva, které mělo v sále 162 míst, tu bylo provozováno až do 60. let, než byla v obci dokončena stavba kulturního domu.
V r. 1929 Č. Malina zahájil provoz vlastní autodopravy a přepravy osob
autobusem na trati Rožnov – H. Bečva a zpět. V 1. pol. 30. let měla obec
nestále šest autodopravců a při nároží verandy restaurace jim sloužila benzínová čerpací stanice. Čeněk Malina byl v obci v první třetině
20. století významnou osobností. Stejně jako ostatní dosavadní starostové si v r. 1928 zasloužil udělení titulu čestný občan Horní Bečvy.
Po jeho tragické smrti hostinec
v r. 1931 koupil Bedřich Dvořáček
(1888-1940), který byl jeho nájemcem už od r. 1928. Svůj podnik
provozoval pod názvy restaurace
U Dvořáčků a hotel Malina. Jeho
podnik však nezískal mezi hosty tak dobrou pověst jako hotel
Bernkop. Výmluvným dokladem
je dotazníkové šetření, provedené okr. úřadem přímo mezi hosty v r. 1939. Po jeho smrti vdova
Marie Dvořáčková (1897-1965)
restauraci vedla až do vyvlastnění.
Čeněk Malina (1873-1929)

Karel J. Malina
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UDÁLO SE…

Zprávičky ze školičky
„Tak, lyžaři: napít, pro jistotu na záchod a převlékat. Trička si zastrčíte
do kalhot, komu něco nepůjde, řekněte si o pomoc. Helmu a rukavice si
vezměte také.“ Tak začínal každý den lyžařského výcviku. Ve školce
jsme se pořádně a pečlivě připravili, aby nás na kopci nic nepřekvapilo.
První den nám počasí nepřálo. Při příchodu do školky nejeden lyžař
zmoknul a rodiče se právem obávali, co se bude dít. Pojedou na lyžák
a budou mokří jak myši a pak nemocní? Naštěstí se mraky kolem osmé
hodiny umoudřily a my mohli vyrazit skibusem do skiareálu Sachova
studánka. Přivítali jsme se a seznámili s instruktory. Ti si s každým lyžařem dali „placáka“ na zahájení dne. Domluvili jsme se, na kolik hodin
dětem nachystáme v bufetu svačinu a s trochou nervozity v naši mysli,
jsme předali děti instruktorům. Přece jen se většina z nich měla poprvé
postavit na lyže. Každý den začínal řádnou rozcvičkou a pak se teprve
děti nazuly do lyží. Již po prvním dnu dokázala většina dětí sjet kopec
pluhem, kreslit obloučky a zabrzdit. Jen pár dětí potřebovalo oporu
instruktora.
Druhý den začal stejnými pokyny. Obutí v lyžácích jsme došli před
branku školky, kde nás již opět čekal skibus. Jak jsme se blížili ke svahu,
mlha, která před školkou vůbec nebyla, houstla a houstla. Pod kopcem
se děti ptaly: „Pančelko, kde je kopec?“, a to budeme jako jezdit poslepu?“

Během dopoledne se mlha rozestoupila a velký vlek se rozhodlo zdolat pár odvážlivců, kterým lyžování již šlo.
Příroda nám ukázala, jak umí být rozmanitá. Co den, to jiné počasí.
Naše lyžaře tedy na svazích počasí opravdu nemůže zaskočit. Vyzkoušeli si jízdu mezi kapkami deště, jízdu v mlze husté tak, že by se dala
krájet. Jeden den nás hřálo sluníčko, druhý den zase padaly vločky
a jednou děti měly i tvářičky ošlehané větrem. Svačina a teplý čaj v bufetu dodaly sílu a hurá zase na lyže.
Poslední den byly děti natěšené, že se již všechny naučí jezdit
na menším vleku s pomou. Vše nasvědčovalo tomu, že budeme mít
za sebou skvělý lyžařský kurz. Po úspěšném pokoření vrcholu se však
nevrátili dolů z kopce všichni. Pan instruktor nám dovezl jednoho z kamarádů s pláčem. Po pádu již nebyl schopen došlápnout na nožku.
Doufali jsme, že to bude jen namožené, ale diagnóza pana doktora
zněla jasně: „Zlomenina.“ Lyžařský kurz byl ukončen závody, kde se
tentokrát nehrálo na vítěze a poražené. Podpora ze strany rodičů byla
velká. Děti dostaly diplom za účast. Po slavnostním ukončení lyžařského výcviku jsme naskákali do skibusu a ten nás naposledy zavezl
ke školce. Chtěla bych tímto poděkovat za spolupráci lyžařské škole
Mount.SCHOOL a všem, od „Tovaryšů“ za příjemné zázemí, které nám
poskytli. Na závěr chci ještě za všechny pozdravit našeho kamaráda
Zapsala Jana Kurková
a popřát mu brzké uzdravení.

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Horní Bečvě
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat
finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což znamená,
že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob.
Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od
dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než loni).
Z toho v Horní Bečvě 54 737 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky, které budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánované rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které
sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum,

Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Plánována je
výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce podlah včetně
položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení celého
objektu. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně
poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny,
šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem,
který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé
části komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě
pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí
obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při realizaci této
rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky
do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Lyžařský výcvik páťáků a sedmáků
V letošním školním roce jsme stanovili termín lyžařského výcviku
od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018. V pondělí jsme přijeli na Sachovku, pršelo,
bylo teplo. Zatímco škol a lidí na svahu přibývalo, tak sníh díky teplému počasí rychle ubýval. Ač to bylo těžké, rozhodli jsme se, že lyžák
přesuneme o týden později. Dětem se to moc nelíbilo, ale už bylo rozhodnuto. Musím dodat, že to byl dobrý tah a vyplatilo se to.
Už v sobotu 13. 1. 2018 začalo mrznout a já jsem věděl, že se určitě začne zasněžovat. Na velkém svahu bylo sněhu dostatek, ale my
jsme potřebovali, aby začal fungovat i dětský vlek, protože letos jsme
měli 13 „nelyžařů“. V pondělí 15. 1. jsme přijeli na Sachovku a skutečně
svah, včetně dětského, byly perfektně připraveny a my jsme se směle
mohli pustit do výcviku.
Letošního kurzu se zúčastnilo 40 žáků z 5. a 7. třídy. Mile mě překvapilo, že za celých pět dnů jsme neměli jedinou absenci. Žáky jsme
podle výkonnosti rozdělili do tří skupin, o které se starali Mgr. Daniela
Křištofová, Mgr. Markéta Fárková a Mgr. Zbyněk Kocurek. O 11 snowboardistů a jejich zdokonalování se starala, jako vždy, Lucka Závorková. Každý žák se ve své skupině učil nebo zdokonaloval v lyžařských
či snowboardových dovednostech, zopakovali jsme si pluh, učili se
smýkanému, ale i carvingovému oblouku. Na lyžích jsme si hráli, velký úspěch měla hra se švihadly ve dvojicích i trojicích. Toto by mohla
potvrdit i paní učitelka Fárková, která s Romanem Vítkem „blbnula“ každou volnou chvilku. Každoročně, poslední den kurzu, připravujeme
pro děti závod v obřím slalomu. Letos jsme byli nuceni improvizovat
a pojali jsme tento závod spíše jako dovednostní soutěž. Žáci museli
projet slalomem několik branek a nakonec ještě dvě branky z hůlek
podjet a dostat se co nejrychleji do cíle. Toto zvládli všichni, někteří
byli rychlejší, někteří pomalejší. Všichni byli oceněni sladkostí, ti nejlepší dostali navíc diplom a drobnou cenu.
Závěrem bych chtěl poděkovat dětem, kolegům, Daně, Markétě
a Lucce za příjemně strávený lyžařský kurz, který se obešel bez zranění. Zásluhu na tom samozřejmě má i celý kolektiv Sachovky, který byl,
jako vždy, obětavý a příjemný, ať už se jedná o obsluhu vleku nebo
restaurace.
Děkuji a za rok nashledanou.
Mgr. Zbyněk Kocurek

Skupina snowboardistů

1. skupina

2. a 3. skupina
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Sportovci plesali
V krásně zrekonstruované hornobečvanské sokolovně se po
dlouhých 30 letech uskutečnil tradiční a velmi oblíbený mezi širokou veřejností Ples sportovců (předtím byl vždy v Motorestu
Bečvan), který uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Horní Bečva v pátek 26. ledna. Téměř 200 návštěvníkům hrála k tanci i poslechu skupina Duo Gaspary. Všechny přítomné účastníky přivítal
a ples zahájil místopředseda TJ Sokol a bývalý starosta Horní Bečvy
Oldřich Ondryáš. Prozradil, na co se mohou sportovci těšit – na výbornou hudbu, kulturní vystoupení, bohatou tombolu, občerstvení a dobrou zábavu. Kolem 21. hodiny vystoupila taneční skupina
Dance Rebels (Group 9) pod vedením paní S. Stromšíkové. Tanečníci předvedli hezkou „streetovou choreografii“ 3 stylů a show
„Little party“. A potom se rozproudila výborná zábava, začaly se
prodávat losy do tomboly, která letos čítala na 130 cen. Nejhodnotnější výhrou byl zájezd dle vlastního výběru v ceně 20 000 Kč,
který věnovala cestovní kancelář BRENNA spolu s TJ Sokol Horní Bečva. Šťastným výhercem se stal současný nejlepší fotbalista
Horní Bečvy Filip Zetocha s přítelkyní Katkou Holčákovou. Losovalo se i 5 vstupenek, jejich majitelé obdrželi víno a frgály. Nálada
na plese byla výborná, tancovalo se až do rána.
TJ Sokol Horní Bečva děkuje všem sponzorům, kteří sportovcům
přispěli do tomboly. Ples se určitě vydařil a společně se budeme
těšit na další takové vydařené akce pořádané TJ Sokol Horní Bečva.
Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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INZERCE

POZVÁNKA
ÚNOROVÉ AKCE
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
ČTVRTEK 1. 2. – STŘEDA 28. 2.
VÝSTAVA VALAŠSKÁ ZIMA
Výstava výtvarných prací žáků mateřských,
základních a středních škol mikroregionu Rožnovsko.
Pondělí do pátku od 8.30 – 16.00.

Výuka hry na kytaru
Vyučuje se kytara klasická
i kytara k běžnému použití pro zábavu a rozptýlení.
Po ukončení docházky obdrží žák osvědčení,
které bude dokladovat jeho způsobilost hry na kytaru.
Bližší informace na telefonu:

PÁTEK 2. 2.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY NA LYŹÍCH
Jednodenní výjezdní den pro děti,
které se chtějí naučit lyžovat nebo zlepšit svou jízdu na lyžích.
SOBOTA 3. 2.
HERNÍ DOPOLEDNE NA BAZÉNĚ
9.00 - 11.00 hodin - Krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm

725 506 904 Josef Maceček

NEDĚLE 4. 2.
DĚTSKY KARNEVAL
14.00 – Valašský šenk Zavadilka Prostřední Bečva

Sháním husí brka na zhotovení mašlovaček.

PONDĚLÍ 5. 2.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.

E-mail:vta@post.cz, tel.: 602 329 850

ČTVRTEK 8. 2.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
NEDĚLE 11. 2.
KARNEVAL NA LEDĚ
10.15 - 11.45 hodin - Zimní stadion Rožnov p. R.
PÁTEK 16.2.
POHÁDKOVÝ PÁTEK - AUTOBUS
17.00 hodin – sál SVČ
Divadlo Maringotka zahraje pohádku Autobus.
Hajného matematika pro předškolní děti.
PÁTEK 16. 2.
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2018
- OKRSKOVÉ KOLO ROŽNOV
13.00 – 17.00 ZŠ Videčská
PONDĚLÍ - PÁTEK 19. - 25.2.
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŹÍCH - příměstský tábor na lyžích.
ČTVRTEK 22. 2.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
PONDĚLÍ 26. 2.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
pro všechny věkové kategorie, 15.30 – 19.30 hodin - SVČ

NABÍDKA PRÁCE
Přijmeme truhláře
do dílny na Horní Bečvě.
Tel.: 739 370 220

Více informací o akcích najdete
na webu a FC Střediska volného času.
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.
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POZVÁNKY
Výbor Svazu zahrádkářů Horní Bečva
srdečně zve všechny své členy
na Výroční členskou schůzi,
která se koná

Výbor Klubu důchodců
Horní Bečva
zve všechny své členy

na Výroční členskou schůzi,

v neděli 18. února 2018 v 10 hodin
v jídelně Motorestu Bečvan

která se koná

v pátek 2. února 2018
v malém sále Motorestu Bečvan

Výbor honebního společenstva Horní Bečva

od 14,00 hod.

oznamuje, že jednání Valné hromady HS

Hlavní body programu:

proběhne 23. února 2018 /pátek/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti KD za rok 2017
Zpráva o hospodaření
Stav členské základny – informace
o výběru členských příspěvků
Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2018
Činnost turistického oddílu při KD
Diskuze, návrhy, připomínky a dotazy
Závěr schůze – různé, občerstvení
Těšíme se na Vaši účast

v Myslivecké chatě MS Hubert Horní Bečva

od 16.oo hod.
Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba volební a návrhové komise
3) Volba sčitatelů hlasů a zapisovatele
4) Zpráva o činnosti HS
5) Různé
6) Návrh usnesení
7) Závěr
Honební společenstvo Horní Bečva
Josef Blinka

Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm na měsíc únor 2018
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
Od čtvrtka 1. 2. do neděle 4. 2. v 18:00
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Od čtvrtka 1. 2. do neděle 4. 2. ve 20:00
a od pondělí 5. 2. do úterý 6. 2. v 18:00
ŠPINDL
Od pondělí 5. 2. do úterý 6. 2. ve 20:00
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Ve středu 7. 2. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – NA KONCI SVĚTA
Od pátku 9. 2. do neděle 11. 2. v 18:00
ČERTOVINY
Od pátku 9. 2. do neděle 11. 2. ve 20:00
PREZIDENT BLANÍK

V neděli 11. 2. v 16:00
KINO PRO DĚTI – POHÁDKOVÁ
ZAHRÁDKA
Od pondělí 12. 2. do středy 14. 2.
a od pátku 16. 2. do neděle 18. 2. v 18:00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Od pondělí 12. 2.
do středy 14. 2. ve 20:00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Od pátku 16. 2. do středy 21. 2. ve 20:00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Od pondělí 19. 2. do středy 21. 2. v 18:00
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Ve čtvrtek 22. 2. v 18:00
FILMOVÝ KLUB
– THE FLORIDA PROJECT
Od pátku 23. 2. do neděle 25. 2. v 18:00
PRAČLOVĚK
Od pátku 23. 2.
do neděle 25. 2. ve 20:00
BLACK PANTHER
Od pondělí 26. 2.
do středy 28. 2. v 17:30
BLACK PANTHER
Od pondělí 26. 2.
do středy 28. 2. ve 20:00
TVÁŘ VODY
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POZVÁNKA DO DIVADLA

Sobota 3. března v 17:00 hodin, Kulturní dům Horní Bečva

Masopustní příběh
Karlovský ochotnický soubor KOS
S použitím námětu staré lidové hry upravil soubor na hru valašskou
komedie o třech dějstvích

Hra o vesnických zvycích a vzájemné sousedské pomoci při nápravě nezbedného manžela
Předprodej vstupenek od 19. února v Místní knihovně.
Rezervace na tel.: 571 645 249. Cena vstupného: 80,- Kč.

Sobota 12. května v 17:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice
pro divadelní sezónu roku 2018 připravil komedii

Prachy? Prachy!!
Komedie o tom, jak nalezený kufřík s obrovskou
částkou peněz dokáže rozmetat poklidný život
spořádaného manželského páru a vidina bohatství
nastartuje rozpory nejen v rodině samotné,
ale postupně do problému vtahuje i další aktéry.
Hrají: Jaromír Veith, Jana Křesťanová, Marie Veithová,
Jan Závorka, Miroslav Cáb, Josef Rýdl,
Josef Šturma, Milan Jurajda
Režie: Bohumila Bitalová, scénická hudba: Milan Kratochvíl,
stavba scény: Josef Rýdl, Milan Jurajda,
osvětlení, ozvučení: Martin Machýček
Předprodej vstupenek od 2. května v Místní knihovně.
Rezervace od 2. 5. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 80,- Kč.

Sobota 14. dubna v 18:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Autor – Ernest Bryll • Hudba – Katarzyna Gärtner

Text – Jaromír Nohavica
Předprodej vstupenek od 26. března v Místní knihovně.
Rezervace od 26. 3. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 130,- Kč.
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Základní škola
T. G. Masaryka
a mateřská škola Horní Bečva
Vás zve v pátek

16. února 2018 v 16:00 hodin,
do kinosálu na Horní Bečvě

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.

