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NA SLOVÍČKO

s malířkou, grafičkou a pedagožkou
Mgr. Jindřiškou Růžičkovou
POVĚSTI Z RADHOŠŤA
O čertově mlýně
KDE JE MÁJ, TAM JE DĚVČA NA VYDAJ
Divadelní SPONA uvádí hru
VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
KLUB DŮCHODCŮ ZVE NA DEN MATEK
A KULTURNĚ-SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Hornobečvanské kácení máje
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Zaujal mě samotný název, je v něm jistý odkaz na básnickou sbírku
J. Hory?
Jistě, nechala jsem se inspirovat touto básnickou sbírkou, napadlo mě to,
když jsem měla období (i barevně) takto zaměřené. V mých obrazech převažovalo pro mě dříve nezvyklé použití odstínů červené barvy. Některé obrazy
tak působí až fauvisticky, tj. používám ostré barevné ladění, které právě vyplývá z mého pocitu ze současné situace. Já jsem v malbě založená hodně
expresionisticky a jinak malovat ani neumím. I když začnu obraz malovat
klidněji, stejně nakonec skončím u exprese, což ve mně pravděpodobně
odráží obraz dnešní doby. Toto ostré červené období je však už pryč a nyní
hledám jiné barevné harmonie.

Vy už jste prozradila, že inspiraci nacházíte například ve valašské
krajině. Kde ještě?

NA SLOVÍČKO
S MALÍŘKOU, GRAFIČKOU A PEDAGOŽKOU
Mgr. JINDŘIŠKOU RŮŽIČKOVOU
Paní Růžičková se narodila v Orlové - Lutyni. Vystudovala jazyk český a literaturu na PF v Ostravě, dějiny umění u doc. PhDr. Petra Holého, malbu,
kresbu a grafiku u akad. malířů Bajgara, Kučery, Ruska a Warmuži.
Již během studia vystavovala se svým profesorem akad. malířem Jindřichem Bajgarem, její práce zvítězila v celonárodní soutěži vysokých škol. Po
absolutoriu se vedle vlastní tvorby věnuje soustavně pedagogické činnosti
a rodině. Za nejšťastnější považuje dobu působení na Gymnáziu a Obchodní
akademii v Orlové.
Podílela se na početných kolektivních výstavách, vystavuje pravidelně samostatně, zúčastnila se malířských sympozií u nás, v Polsku, na Slovensku.
V současné době žije a tvoří na Horní Bečvě.

Paní Růžičková, v dubnu proběhla vaše samostatná výstava v Novém
Jičíně s názvem Srdce a vřava světa.
Jaká díla z vaší tvorby mohli návštěvníci vidět?
Pracuji již delší dobu v cyklech, nevznikají tak samostatné ojedinělé obrazy, ale naopak navazují na sebe, prolínají se navzájem. Jeden cyklus byl
inspirován právě místní valašskou krajinou, především hornobečvanským
lomem, kameny a skalami. V tomto cyklu vznikly obrazy již v abstrahované
podobě. Téma skal mám velmi ráda.
Druhým cyklem byly realističtější obrazy, protože jsem byla žádána kurátorkou výstavy, aby se zde tyto obrazy také objevily. I když samotný pojem
reálné zobrazení je také diskutabilní; vždycky každý tvůrce dá do svého díla
něco ze sebe. Ve výsledku tedy to, co on sám považuje za reálné, pro někoho
být reálné nemusí.
Imaginativní realitou byly v druhé místnosti obrazy stromů, které na mně
působí velmi magicky a sugestivně. Zajímají mně například vývraty stromů
a jejich tvary. Zabývala jsem se i transformací vztahů člověk - strom, kde
vznikly jakési personifikace stromů.
Dalšímu prostoru dominovaly obrazy, v nichž se věnuji současné tématice světa. Ať chci nebo nechci, vždycky se mi do obrazů nějakým způsobem
dostane aktuální dění v lidské společnosti. Jde o obrazy hodně expresivní,
varovné, takové výkřiky, které odrážejí naši nelehkou dobu.

Máte tedy pocit, že nynější situace ve světě potřebuje nějaké varování?
Určitě, já jsem již od dětství hodně politicky laděný člověk, na ženu možná
až moc. Ráda diskutuji o politice a filozofii, především se svým starším vnukem. Sleduji internet a pravidelně odebírám noviny, zajímám se o svět vědy
a techniky.
Jsem politicky zaměřená doprava a považuji tak trochu za své osobní štěstí, že jsem nikdy nebyla členem KSČ, naopak jsem rebel, neumím být jiná.
Politická situace, která se blíží k explozi, určitě zasahuje každého citlivého
člověka, zvláště pak rodiče, kteří se obávají o budoucnost svých dětí, nebo
prarodiče, jako jsem já. Myslím si, že společnost, jež v posledním století tak
silně akcelerovala ve vývoji, ztrácí základní jistoty humanismu, které by
i slabšího jedince podpíraly. Těmi jistotami v 19. století a částečně i v 1. pol.
20. století bylo určitě například náboženství. My jsme zrovna země spíše ateistická, i já sama jsem, dalo by se říct, ateista, ale jakousi mou oporou či nadějí je umění. Avšak lidé, kteří žádnou víru, či oporu nemají, ztrácejí v dnešním
světě jistoty a to, co se děje v Evropě poslední dobou, je jistě velmi varovné.

Ano, je pravda, že valašská krajina je mou velkou múzou. Je to proto, že je
pro mě velmi důvěrně známá z dětských let. Já sama mám valašské kořeny,
má maminka pocházela od Vsetína. Narodila jsem se z dvojčat jako neduživé
dítě, a tak jsem na Valašsko jezdila i přes školní rok k tetičce na jakési „ozdravné pobyty“. Tetička měla krávy, domácí mléko, takže to mně velmi prospívalo.
Maminka se vždy toužila vrátit zpět na Valašsko.
Nyní jsme si to s manželem splnili. Mám pocit, že někteří lidé si ani neuvědomují ten propastný rozdíl mezi přírodou zde a přírodou na Karvinsku
a Ostravsku. Tady je každá rostlinka tak neskutečně odlišná, živá, oproti té
mrtvé krajině kolem Ostravy.
Jako profesorka češtiny se hodně inspiruji také literaturou.

Je nějaké téma, které vás provází celou tvorbou?
Určitě, mám taková asi tři hlavní témata. Prvním z nich je člověk, dříve
jsem se hodně zabývala figurou, nyní už od toho částečně odcházím, avšak
jisté prvky se mi v obrazech objevují stále. Dále mě zajímá člověk s jeho existencionálními pocity, jeho prožívání sama sebe ve vztahu ke společnosti,
jeho propady i vzestupy. To je něco, co mě velmi přitahuje.
Dalším tématem je příroda a zase prolínání člověka s ní. Třetím prvkem je
vyjádření prostoru. Celkově se zajímám o architekturu, na jejíž studium jsem
připravila několik studentů. Mám například období, kdy maluji expresivní
abstrakce s docela složitým vyjádřením prostoru.

Malování – snad mi dáte za pravdu, je jistá forma terapie.
A jsou dva druhy umělců, některé tvorba dobíjí a některé naopak
vyčerpává. Jak je to u vás?
Rozhodně jsem první případ. Umění je pro mě opěrný bod, velmi důležitou součástí mého života. Čím jsem starší, tím více si toto uvědomuji. Samozřejmě byla doba, kdy jsem neměla tolik času se umění věnovat, vychovali
jsme s manželem pět dětí, ale i v tomto období jsem si našla cestičku – stal
se ze mě noční malíř. Bohužel v mém životě se odehrálo mnoho tragických
událostí, ale právě díky tvorbě jsem nikdy nemusela sáhnout po skleničce,
po tabletkách atd.
Přesto, že mé obrazy někdy působí jako „black pictures“ (černé obrazy)
a jsou hodně tragické, já sama jsem pozitivní člověk.

Prozradíte nám vašeho oblíbeného umělce?
Je to malíř irského původu, ve světě velmi proslulý – Francis Bacon. Výborný figuralista, jehož postavy jsou vrženy do prostoru a vystaveny všemu
tlaku světa. Užívá úžasnou kresbu, dynamické tvary, specifickou barevnost;
velmi ho obdivuji.

Pojďme chvíli k vaší pedagogické kariéře.
Vy jste učila od roku 2000 na gymnáziu v Orlové, jaké předměty?
Učila jsem naštěstí svůj obor, tedy český jazyk a literaturu a výtvarnou
výchovu spolu s dějinami umění. Předtím jsem působila dlouhá léta na
ZŠ v Dolní Lutyni.

Co děti? Myslím tedy ty, kterým jste předávala vše ve školních lavicích?
Děti mně nabíjejí a jsem velmi ráda, že nepatřím ke kantorům, kteří si naříkají na děti. Vůbec jsem se netěšila na penzi, učila jsem o sedm let déle.
Potom jsme se přestěhovali na Horní Bečvu, a kdybychom zůstali v Orlové,
asi bych ještě pracovala. Pan ředitel gymnázia mě dokonce chtěl vozit na
jeden den do Orlové, abych ještě učila. Víte, my jsme se se studenty zúčastnili
množství i mezinárodních soutěží, kde jsme byli úspěšní, a děti to neuvěřitelně bavilo. Vždycky jsem považovala za dar, že jsem je mohla naučit něčemu
novému. Měla jsem vždy štěstí na velmi nadané studenty, s mnohými jsem
stále v kontaktu. Myslím si, že je velmi důležitá vzájemná úcta mezi kantorem
a žákem.
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Po přestěhování na Bečvu jste učila, a ještě učit budete na ZŠ.
Je ta práce rozdílná?
Není to až tak moc odlišné, na gymnáziu byl určitě větší prostor pro dějiny
umění. Ale co se týče talentovanosti žáků, rozdíl jsem žádný nezaznamenala.
Jsou zde velice šikovné děti, a když je člověk správně motivuje a vede tím
směrem k chápání a vidění výtvarného umění, dokážou se opravdu velice
dobře uplatnit.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí,
ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.“
T. A. Edison

Jak se vám tady bydlí a tvoří na HB?
Jsem tady velmi spokojená, protože je tu krásná příroda a mám to kousíček do lesa na borůvky a na hřiby. Což byla dříve celodenní akce, vyjet
někam za přírodou. Každý pohled z okna mě tady uspokojuje, jsem z toho
nadšená. Lidé jsou zde, ve srovnání s industriální Ostravou, velmi pozitivně
ladění a sousedské vztahy jsou také úplně na jiné úrovni. Velmi mně překvapila i kultura na Horní Bečvě a například akce Skřivan, ta je dle mého názoru
perfektní. Takovou soutěž, při které se mohou uplatnit děti, které skutečně
chtějí zpívat, k tomu fandění rodičů a veřejnosti, to jsem ještě nezažila. Pro
mě je jediným negativem, že jsem se odtrhla od přátel ve výtvarné sféře.
Tady jsem neznámá osoba, což nakonec není špatné, ale třeba ve výstavní
činnosti se musím profilovat sama.

Máte nějaké tajné přání, co byste třeba přímo tady na Horní Bečvě
chtěla v rámci umění realizovat?
Pokud na to mé síly budou ještě stačit, mám velmi dobrou zkušenost
s prací se starší mládeží a dospělými. I když zpočátku tvrdili, že neumějí malovat, vždy se mi nakonec dařilo je k umění přivést. Většinou pak byli sami
udiveni, co jim pod rukama vznikalo. Kdyby to bylo možné a kdyby se podařilo najít vhodný prostor, kde by se mohli scházet lidé v naprosto volném
spolku, velmi ráda bych tuto činnost obnovila.
|TB|

Blahopřání
V květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Miroslav K A N T O R
Blažena V A Ň K O V Á
Jan O N D R U C H
Vladimír O N D R U C H
Zdenka V A Š U T O V Á
Oldřiška K Ř E N K O V Á
Ludmila M A L É Ř O V Á
Veronika F I U R Á Š K O V Á

Hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu
přejeme do dalších let všem květnovým jubilantům.

Vzpomínky

Díky za to čím jsi nám v životě byla,
za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 7. května 2016 si připomeneme
dvanácté výročí úmrtí maminky
paní Josefy K U B Á Ň O V É
Tichou vzpomínku
věnuje dcera Božena s rodinou.

Autorka (uprostřed fotografie) s návštěvníky vernisáže

Lesy smutnou píseň šumí,
ten kdo Tě znal, porozumí.
Čas prý rány hojí, je to jenom zdání,
v srdcích máme bolest,
zůstalo jen vzpomínání.

Dne 22. května 2016 vzpomeneme
dvanácté smutné výročí úmrtí
pana Františka F Á R K A
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Už ho neprobudí jarní sluníčko,
ani krásný den, na bečvanském hřbitově
sní svůj věčný sen.

Dne 27. července 2016
uplyne třicáté smutné výročí úmrtí
pana Stanislava F Á R K A
S láskou vzpomíná
maminka Božena s rodinou.

Pohled do galerie
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8.5. 10.00 za zemřelé Jana a Boženu Blinkovy, syna Jiřího,
zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta
Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají.

Dne 7. května 2016
by se dožil sedmdesáti čtyř let
pan Stanislav V A Š E N K A
S láskou vzpomíná přítelkyně Milada
s rodinou a sourozenci s rodinami.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ,
i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 12. května 2016 by se dožila 89 let
naše maminka, babička a prababička

9.5.

7.30 za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku,
rodiče z obou stran a duše v očistci

10.5.

7.30 za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, osm dětí,
vnuka Václava a duše v očistci

11.5.

7.30 za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Fárkovu
a Mitášovu a duše v očistci

12.5.

7.30 za zemřelého Pavla Baroše, rodiče z obou stran,
sestru Anastázii s manželem a synovce Františka

13.5.

7.30 za zemřelého manžela Vladimíra Martináka,
rodiče z obou stran a duše v očistci

14.5.

7.30 za zemřelé Františka a Marii Němcovy, vnuka Jendu
a zetě Josefa

paní Cecilie O N D R U C H O V Á

15.5. 10.00 za zemřelé Marii a Augustýna Veselé a rodiče z obou
stran

S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jindřiška a syn Zdeněk s rodinami.

16.5.

7.30 za zemřelého Josefa Pavlicu, jeho rodiče a bratra Jiřího

17.5.

7.30 za zemřelé rodiče a čtyři bratry Kociánovy

18.5.

7.30 za zemřelé Jana a Anastázii Křenkovy, syna Františka,
zetě Emila, snachu Marii a celou živou a zemřelou rodinu
Křenkovu, Valovu a Balášovu

19.5.

7.30 za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Fárkovu,
Mitášovu a duše v očistci

20.5.

8.00 za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana,
syna Miroslava, rodiče z obou stran a duše v očistci

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen…

Dne 15. května 2016 si připomeneme
desáté smutné výročí úmrtí

17.00 za zemřelého Josefa Machálka, otce Josefa a rodiče
z obou stran

paní Terezie K L A N D U C H O V É
S úctou a láskou vzpomínají
děti s rodinami.

21.5.

7.30 za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava,
rodiče Kubáňovy, Fárkovy, sourozence z obou stran
a duše v očistci

22.5. 10.00 za zemřelé Jana a Alžbětu Blinkovy, vnuky Vladimíra
a Radka, vnučku Dášu, zetě Bohumila, Karla a Vladimíra
a duše v očistci

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA
V HORNÍ BEČVĚ – KVĚTEN 2016
Motto:

„Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného,
a co má přijít, nikdo netuší.“
Sofoklés

1.5. 10.00 za zemřelé rodiče Boženu a Metoděje Křenkovy,
dceru Vlastimilu a jejího manžela Josefa Chovance
a duše v očistci

23.5.

7.30 za zemřelé Marii a Bedřicha Křištofovy, Františka Adamce
a rodiče z obou stran

24.5.

7.30 za zemřelé rodiče Františku a Josefa Křenkovy,
dceru Annu, tři zetě, živou a zemřelou rodinu Křenkovu
a duše v očistci

25.5.

7.30 za zemřelého Josefa Smočka, manželku, syna Josefa,
zetě Antonína a všechny věrné zemřelé

26.5.

7.30 za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, čtyři dcery
a čtyři zetě

27.5.

7.30 za zemřelou Marii Vašutovou, sestry Moniku a Annu,
bratra Josefa a duše v očistci

28.5.

7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

29.5. 10.00 za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, jejich syna
Vojtěcha a zetě Vincence Kulišťáka

2.5.

7.30 za zemřelé rodiče Františku a Jana Juroškovy, zemřelé
děti a duše v očistci

30.5.

7.30 za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny,
duše v očistci a živou rodinu

3.5.

7.30 za zemřelého manžela Jaromíra Malinu, otce z obou
stran, bratra Bedřicha a celou rodinu

31.5.

7.30 na poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti let

4.5.

7.30 za ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

5.5.
6.5.

7.5.

1.6.

7.30 za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy, jejich rodiče,
syna Arnošta a zetě Bruna Vašíčka

7.30 za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence
a duše v očistci

2.6.

7.30 za zemřelé Jindřišku a Jana Poláchovy a rodiče z obou
stran

7.30 za zemřelé rodiče Křenkovy, syna Cyrila, rodiče
Macečkovy, syna Josefa, snachu Danielu
a duše v očistci

3.6.

7.30 za zemřelé Marii a Vladislava Kretkovy a živou
a zemřelou rodinu Macečkovu

4.6.

7.30 za členy živého růžence

7.30 za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran,
dva bratry a duše v očistci

5.6. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu a rodiče
z obou stran
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Miminka zleva: Jasmine Gašparíková, Veronika Ondruchová, Samuel Ryšavý,
Samuel Richard Schmidt, Štěpán Füle a Ema Danihelová.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …
Narození děťátka je vždy mimořádnou
událostí v rodině, která přináší velkou radost,
ale i povinnost a zodpovědnost.
V neděli 17. dubna 2016 bylo v obci
Horní Bečva uskutečněno vítání občánků.
Do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se dostavili rodiče se svými dětmi
a přivítáno bylo šest nejmladších občánků
obce, narozených v období listopad 2015 až
leden 2016, tedy tři chlapci a tři holčičky.
Při obřadu, za účasti starosty obce a matrikářky se rodiče podepsali do pamětní knihy
obce, obdrželi kytičku a pro své miminko
dárky na památku.
Vítání nejmladších občánků je obohaceno malým kulturním vystoupením dětí
z mateřské školy, pod vedením paní učitelky
Radky Bolckové.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dětmi na toto slavnostní
vítání občánků.
Dětem a jejich rodičům přejeme do života
jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví!
Pro zajímavost – za I. čtvrtletí 2016 se narodily pouze dvě děti dle evidence OÚ Horní
Bečva.
Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografie z vítání občánků dle náhodného výběru.
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INFORMACE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony

OBECNÍHO ÚŘADU

Očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme občany,
že v sobotu 7. května 2016
bude provedeno v obci Horní Bečva
povinné očkování psů proti vzteklině
a to na těchto místech:
8.00 hod u hasičského domu
9.45 hod u Valašky – parkoviště pod Valaškou
10.30 hod přehrada u obchodu
11.00 hod parkoviště na Bečvici
12.00 hod Kněhyně „u Skokana“
Poplatek za očkování je 140,- Kč za jednoho psa,
očkovací průkaz doneste sebou!
Možnost vystavení nového průkazu.
MVDr. Dana Korbášová

Průzkum zájmu o kompostéry na rok 2016
V loňském roce Obec Horní Bečva poskytla svým občanům v rámci
dotace z EU domácí kompostéry za účelem zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem. Jelikož počet kompostérů byl omezený,
a další občané projevili zájem až po ukončení akce, vyhlašuje Obec Horní
Bečva průzkum zájmu občanů o kompostéry i pro letošní rok. Jedná se
o kompostéry o objemu 1000 l, 1400 l a 2000 l.
Evidence zájemců – občanů Horní Bečvy a majitelů nemovitostí v Horní Bečvě bude probíhat na obecním úřadě do konce května 2016. Výzva se netýká občanů, kteří obdrželi kompostér v loňském roce.

Oprava chodníků
v obci Horní Bečva – II. etapa
Obec Horní Bečva v souladu se svým rozvojovým dokumentem Plán rozvoje 2016–2017 a usneseními zastupitelstva
obce usiluje o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Předmětem dotace
je projekt na rekonstrukci chodníků a zastávkových zálivů
v části obce, kde doposud tato rekonstrukce nebyla realizována. Konkrétně se jedná o chodníky z centra obce (od odbočky „Na Lúky“) k restauraci Valaška, dále do haldy a kolem
přehrady. Předmětem stavebních prací bude i rekonstrukce
a úprava zastávek pro osoby s omezenou mobilitou. Projekt
opravy těchto chodníků navazuje na již realizované rekonstrukce chodníků v předchozích letech. Tyto obec realizovala
výhradně ze svého rozpočtu. Nyní má obec možnost realizovat rekonstrukci těchto liniových staveb za podpory dotačního titulu IROP (Integrovaný regionální operační program),
kdy celková výše dotace je až 90% všech způsobilých výdajů.
Zpracování žádosti o dotaci sebou přináší velkou organizační a administrativní zátěž, nicméně tato je v případě úspěchu žádosti několikanásobně převážena finanční podporou,
která jak jsem již zmínil, může dosáhnout až 90% nákladů na
realizaci. Obec pak může díky ušetřeným prostředkům realizovat jiné rozvojové akce, na které nejsou dotační tituly vypsány, či které je potřeba realizovat bezodkladně.
Nejzazší termín na podání žádosti o poskytnutí dotace je
29. 4. 2016. Na rozhodnutí o přidělení dotace si poskytovatel
dotace vymezuje zpravidla lhůtu 6-7 měsíců od podání žádosti o dotaci. To znamená, že případná realizace projektu je
možná nejdříve v dubnu roku 2017. Myslíme si, že se vyplatí
těch pár měsíců počkat.

ČEZ Distribuce a.s.
Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu práce
na vedení vysokého napětí bude přerušena
dodávka elektrické energie pro:
• část obce Horní Bečva a Hutisko-Solanec
vše z trafostanice VS_6310 Solanec Kyvňačky
vypínání el. energie dne 11. 5. 2016
od 7:30 do 12:00 hod.
• část obce Prostřední Bečva a Horní Bečva
vše z trafostanice VS_5325 Zavadilka
vypínání el. energie dne 19. 5. 2016
od 7:30 do 17:30 hod.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: 6. 5., 27. 5., 24. 6. 2016
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání.

Z technických důvodů se odvoz separovaného odpadu
přesouvá z 29. dubna 2016 na 6. května 2016!
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Nová katastrální mapa v části katastrálního území Horní Bečva
V návaznosti na tvorbu katastrální mapy
digitalizované (KMD) v k. ú. Horní Bečva, jejíž
zplatnění je naplánováno katastrálním úřadem koncem roku 2017, letos v květnu začnou
terénní práce na nové katastrální mapě – obnovou katastrálního operátu MAPOVÁNÍM,
ve třech menších částech katastrálního území
Horní Bečva – v intravilánu, z nichž jedna část
území navazuje na připravovanou Jednoduchou pozemkovou úpravu.
Při „novém mapování“ vlastníci sami určují
a trvale označují nesporné hranice svých pozemků, které budou následně katastrálním
úřadem zaměřeny a zaneseny do nové katastrální mapy! Na rozdíl od KMD, která je prováděna bez zjišťování hranic, vytyčování a zaměřování průběhu hranic pozemků v terénu a od
pozemkové úpravy, kterou tvoří projektant po
zaměření skutečného stavu v kanceláři a vlastník ji následně schvaluje či uplatňuje své připomínky.
V předstihu minimálně jednoho týdne dostane každý vlastník nemovitosti pozvánku
s určením dne, hodiny a místa setkání ke zjišťování vlastnických hranic a s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic. V určený den
vlastníci projdou s komisí tvořenou zástupci
katastrálního úřadu, obce a pozemkového úřadu zjišťovanou vlastnickou hranici a člen komise barevnou značkou označí lomové body
hranice určené vlastníky. Takto vyšetřený stav
se vyznačí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí a vlastník ho potvrdí svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic
je nutná shoda sousedících vlastníků na společné hranici. Jestliže se vlastníci neshodnou na
průběhu hranice, bude tato v nové katastrální
mapě vyznačena jako sporná podle dosavadního stavu katastru a vlastníci budou upozorněni
na možnost tento spor řešit soudní cestou.

Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů
budov a druhu a způsobu využití pozemků.
Vlastníci, kteří dosud neohlásili katastrálnímu
úřadu novou budovu či změny obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci v katastru
nemovitostí (např. rodinné domy, rekreační
objekty, samostatně stojící technické a hospodářské budovy), budou komisí vyzváni, aby tak
učinili do 60 dnů. Rovněž v případě vyšetřené
trvalé změny zemědělského pozemku (např.
orná půda, zahrada) na nezemědělský (např.
ostatní plocha, zastavěná plocha), bude vlastník komisí vyzván k doložení souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu.
Závěrem několik poznámek:
a) výše uvedená činnost tvorby nové katastrální mapy se odborně nazývá „obnova
katastrálního operátu novým mapováním“
a je prováděna na základě ust. § 41 zákona
č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) a dalších
prováděcích předpisů;
b) jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických hranic (květen-červen 2016)
2. zaměření vyšetřených lomových bodů hranic (červenec-září 2016)
3. tvorba nové katastrální mapy (říjen 2016-březen 2017)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti (říjenlistopad 2017)
c) zaměstnanci provádějící „obnovu operátu“
jsou oprávněni vstupovat na soukromé pozemky dle ust. § 7 zákona č. 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví…), na žádost vlastníka
předloží k nahlédnutí služební průkaz;
d) povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání a označit nesporné vlastnické hranice vyplývá z ust. § 37 katastrálního zákona.

e) trvalé označení vlastnických hranic, pokud
nejsou označeny zdí, plotem apod. je možné provést železnou trubkou alespoň 60 cm
dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu a betonovanou tak, aby nedošlo k jejímu zarostení či poškození sekaček při údržbě pozemku,
nebo plastovým znakem (lze zakoupit u některé měřické firmy nebo ve spec. obchodě).
Ve zpevněných plochách (betonu či asfaltu)
lze bod označit zatlučeným roxorem nebo
nastřelovacím hřebem;
f) plná moc pro zástupce vlastníka na šetření
vlastnické hranice nemusí být ověřena, je
však žádoucí, aby zástupce měl svůj občanský průkaz a přesné informace o průběhu
hranice, např.: po které straně podezdívky
plotu nebo štítové zdi hranice vede a čí plot
nebo štítová zeď je… apod.
Z pohledu katastru nemovitostí se jedná
o mimořádné dílo, které se v tomto rozsahu
v katastrálním území Horní Bečva provádělo
naposledy v 19. století v době tvorby mapy
stabilního katastru, ze které vychází i dosud
platná katastrální mapa. Výsledkem nového
mapování bude katastrální mapa odpovídají
skutečnému stavu v terénu, zobrazující hranice
pozemků, obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyšší požadovanou přesností.
Na základě těchto informací si lze jen těžko
představit vlastníka nemovitosti, který by se
zjišťování průběhu hranic nezúčastnil a ignoroval možnost přesného evidování svých nemovitosti v katastru nemovitostí a tím předešel
případným sporům o vlastnickou hranici pro
sebe i další generace vlastníků.
Ing. Magda Matasová
ředitelka Katastrálního pracoviště
Valašské Meziříčí

STAŘÍČEK POVJEDALI

Otvírák z cuziny
Staříček byli veselá kopa, měli rádi ludi a s každým si rádi povykládali.
Když na léto začali jezdiť ľufťáci nezapomněli sa za naším staříčkem zastaviť na kus řeči a dovezli mu nejaké viržínko, nebo pár paklí
tabáku. Staříček přes týdeň kúřili faju, ale v nedělu si dycky zapálili
viržínko.
Chodil k němu na besedy též jakýsi profesor z Olomúca, rád staříčka poslúchal, zvlášť jeho zážitky z italské fronty. Satříček byli italský
legionář a tož viděli kus světa.
No, a aby to vykládání nebylo tak po suchu, staříček měli dycky
v zásobě nejakú kapku slivovice a profesor zas na oplátku dones trochu vína. Slivovica sa, jak všeci víme, nikdy nezadělávala nejak fest,
aby sa bylo možné do ni rychlo dostať. Ale ty vína, ty byly dycky dobře zašpuntované a pro toty případy měl staříček starý porezlý otvírák.
Jednúc ten profesor odjel pracovně do Ameriky a na milého sta-

říčka si tam spomněl, a tož že mu udělá radosť. Kúpil mu tam krásný,
nablýskaný otvírák na víno, aby měl staříček památku na jeho dalekú
cestu, až mu bude zasej on vykládať jak sa měl v tej cuzí zemi. Už byl
celý nedočkavý, jak americký zázrak vyzkúšajú a při první příležitosti
donés flašu vína a k ní nový otvírák.
Staříček ho hnedkaj oprubovali, zavrtali nový otvírák do špunta
a zabrali. Otvírák šel navrch, ale špunt ne a ne. Zostal ve flašce. Otvírák
sa natáh jak špagát a špunt sa ani nehnul.
Staříček viděli to zklamání z takého dárku a tož vytáhli starý, rezatý
otvírák, flašu lehko otevřeli a pravili profesorovi: „Nic si z teho nedělajte, ne všecko, co je z cuziny sa musí podařiť! Edem mně vrce v hlavě, jak
mohli přistáť na měsíci, dyž neudělajú ani pořádný otvírák!“
Dyž profesor odjel strčili staříček nablýštěný otvírák do špary pomezi trámy a od tej doby si na něm aspoň věšajú klobúk. To aby aj
také heblo bylo nejak užitečné.
Pavel Bártek
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NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

Pověsti z Radhošťa
Na radhoštském hřebeňu, směrem k bájné hoře Kněhyni, stával kdysi
větrný mlýn. Už od pradávna sa mu pravilo Čertúv mlýn. A jak zrovna
toten název vzniknul? Vypravuje sa ledacos.
Jedna pověst praví, že samotný čert musel za jedinú noc mlýn vystavět, aby dostal za manželku chudú cérku jednej vdovy z pod Radhošťa.
Chytrá vdova však na čertisko vyzrála, když ukryla v bečce kohúta a teho
potem před rozbřeskem vyhodila na střechu, kde zakokrhal a čert tak
prácu nestihnul. Šak eště do dneška zostala pod horú ležeť skála, kterú
čert nesl a na kterej zostaly jeho otisky zad a řetězú.
V jinej pověsti sa zasej praví, že tu hospodařil chudý mlynář, kterému
sa vedlo špatně a nemoh uživiť svojich devět děcek. A tož jednú z té bezmoci zavolal si čerta, že mu mlýn odprodá. Sepsali spolu takovú smlúvu,
že čert mlýn dostane až po mlynářově smrti a že za něho musí zaplatiť
tolik zlata kolik prý sám unese. Tož hlúpý ten mlynář nebyl, zajistil tak
celú rodinu a lebo věděl, že čerti majú ohromnú sílu, zlata měl na celý
život. Když pak čert hospodařil ve mlýně už vjec jak dvě stě let, vracal
sa tudy z vojny chromý husar. Cestú sa eště zastavil do chalupy po cestě
a hospodář mu dal čehosi najesť a napiť. Pravil mu ať zostane na noc, že
jestli pújde dalej zatmí a dojde už edem do mlýna, kde straší už dvě stě
let.
„Věru tak staré čertisko by sem rád poznal!“ pravil husar, vyprosil si eště
kúsek chleba a svíčku a šel.
Došel opravdu až do mlýna, položil věci na stúl, rožal svíčku a zapálil si
dýmku. Tu k půlnoci kdosi zabúchal na dveři.
„Který co potřebuje, nech dojde ve dne!“ zavolal husar, ale dveře sa otevřely a do světnice vešel myslivec.
„Když si přišel, budiž, ale to ti pravím, bát sa ťa nebudu!“ přivítal ho voják.
„Husare! Já mám tento mlýn na tři sta rokú a eště sto mně zbývá! Radím
ti při dobrém životě, odejdi!“ A plésk vojákovi po dýmce, až mu z papule
vyletěla. Husar nic, edem zvedl dýmku ze země a kúřil dalej.
„Husare, pravil sem ti odejdi!“ A zasej plésk mu po dýmce.
Voják zasej edem zvedl faju a znova si zapálil.
Když mu ale po dýmce plésk čert po třetí už sa dopálil, chytil čertisko
za šosy a rázem z něho strhal ty zelené vorečky.
„Pravil sem ti, že sa ťa bát nebudu! A ty mně tu tak vyváďat nebudeš!“
Donesl čerta na mlýn a ať sa vzpíral jak chcél, husar držel tak pevno
a mlel a mlel až mu púlku řiti umlél.
„Pane husare, vždyť už mně pusťte, to vám tudy slibuju, že co svět světem
bude, do toteho mlýna už nepřídu!“
Tehdy teprv voják čerta pustil. Och ten pelášil přes Radhošť, edem
smrad po něm zostal.
Od tých dob už na čertově mlýně nestraší.
|TB|

Pověstmi opředený Čertův stůl

Kde je máj, tam je děvča na vydaj
Tradice stavění a následné kácení máje se v řadě vesnic dodržuje dodnes. Setkáváme se tak s máji obecními, či společnými, kdy se máj postaví většinou blízko centra, u hospody, u domu starosty atd.
Dříve připravovali tyto máje mladí, ženatí muži. V předvečer svátku
svatých Filipa a Jakuba (ve starém kalendáři 1. května), ukradli v panském, či obecním lese vysoký smrk, či jedli, přičemž samotné krádeži
se připisoval až obřadní význam. Kmen se odkornil a nadpatil makovicou – borovicovým, nebo smrkovým vrškem, který se ozdobil barevnými
pentlemi, věnci a šátky. Do vrcholu se umístil praporek červené barvy
a pod něj se zavěsily tři až čtyři láhve s gořalkou. Čím byl máj vyšší, tím
lépe. Ke cti obce pak náleželo, aby máj zůstal stát až do svatodušních
svátků, respektive alespoň do následujícího rána.
Dodnes se pak v dědinách vzpomíná na ostudu, kdy chlapi z vedlejší
vesnice přišli máj podetnout. Při kradení máje často docházelo ke rvačkám, při kterých se využívalo důmyslných zbraní. K potrestání zlodějů,
tak leckdy stačilo „edem pár putének s močůvků“.
Původní noční bdění se pak stalo příležitostí k nejrůznějším veselicím
a neplechám. Neoblíbeným gazdom se pak mohlo třeba stát, že jim mládenci rozložili a následně vynesli a složili na střeše vůz a jiné vylomeniny.
Stavění májek náleží k dávným tradicím předkřesťanského světa. Jejich význam lze s největší pravděpodobností spatřovat v symbolice jara,
znamení růstu, plodnosti a snad i daru, či oběti na usmířenou. Menší březové májky se pak vztyčovaly u božích muk, či soch svatých. Ve staveních
se zapichovaly do hnojišť, kde měly ochraňovat stavení před čarodějnicemi. Věřilo se, že než by čarodějnice vstoupila do chléva, musela by
všechny březové lupínky spočítat.
Ač mnoho magických významů již vymizelo, májové se pořádají především u příležitosti kácení máje. Základní průběh slavnosti je na celém
Valašsku totožný. Před samotným kácením se může sehrát jakási scénka,
která vždy končí setnutím májky.
Vedle společných májů stavěli mládenci malé májky s pentlemi svým
milým, nejčastěji pod okna do zahrad.
Ej májek, májek, zelený májek,
kdo ho postavil, švarný šohajek.
|TB|
Prameny: TICHÁ JANA, Jaro na Valašsku. Rožnov pod Radhoštěm, 19, 2012, s. 57-62
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z písemností rodiny Polanských z Horní Bečvy
V r. 1850 se přestěhoval z Frenštátu na Horní Bečvu bývalý tkalcovský
mistr Jan Polanský (1806-1881) s rodinou a začal tu provozovat barvířské
řemeslo a drobný obchod. Na Rožnovsku byly tehdy kontakty s Frenštátem velmi živé v souvislosti s vrcholným rozkvětem domácí tkalcovské
výroby. Až polovina zdejších tkalců tkala pro frenštátské faktory. Rodina
Polanských bydlela na čp. 308 naproti kostelu, pak v letech 1857–1865
U Kneblů na čp. 253 a posléze při ústí Kobylského potoka do Bečvy na
čp. 54. Ovšem práce těchto drobných řemeslníků, jakými byli tkalci a barvíři, se už v první polovině 60. let dostávala do krize a úpadku příčinou
změn ve spotřebitelských návycích a konkurence továrenské velkovýroby.
Z toho důvodu Jan Polanský barvířskou živnost převedl do Uher do nedalekého Makova, kde jeho nejstarší syn František začal provozovat obchod
se střižným zbožím. Ostatní synové pro něho pracovali, barvili a dodávali
mu plátno. Mladší bratři Alois a Jan Polanských se s Františkem, protože
jim neplatil, dostali do rozepří. Vzali s sebou ještě čtrnáctiletého bratra
Adolfa a v r. 1870 vycestovali do amerického Texasu. Spojili se s frenštátskými osadníky a následujícího roku se za nimi vydali na nepředstavitelně
dlouhou cestu z Horní Bečvy do Ameriky i jejich rodiče s ostatními šesti
mladšími sourozenci. Tak skončila dvacetiletá epizoda života rodiny černobarvíře Jana Polanského na Horní Bečvě. Jeden z bratří Alois Polanský
(1849–1944) na samém sklonku svého života nechal zapsat své zevrubné
vzpomínky na zážitky z časného mládí, kdy se svými bratry Františkem
(1844–1914) a Janem (1851-1926) se někdy krátce po roce 1862 vypravili
prozkoumat tajemství pověstných ďúr radhošťského horského masivu na
Pustevnách (jejich podstatná část se životopisem Aloise Polanského byla
publikována ve Zpravodaji obce v listopadu 2001). Podnítil je k tomu spisek, který měli doma a v němž se popisovaly vstupy a prostory jeskyně
a ovšem zmiňovaly i bájné bytosti černého psa a draka, střežících tato místa. Vůdcem jejich klukovské výpravy byl Alois sám. Pustevny dobře znal,
protože přes ně často chodíval do Frenštátu. S pomocí pouhého provazu a svíček se dostali do nejzazších různě přístupných částí jeskyně, v níž
bylo podle jeho popisu patrné, že se tu lidé dostávali a proráželi si tu cesty
a průlezy odedávna. Průzkum pustevenských puklinových jeskyní po čase
ještě dvakrát zopakovali a nic nového tam už neobjevili. Ale to podstatné,
kvůli čemu Alois Polanský chtěl své vzpomínky zachytit a předat, aby nezanikly jeho smrtí, se jim přihodilo v Německu během zdlouhavého cestování do Ameriky. Patrně někde v Sasku hostinský, který zaslechl jejich
hovor a zjistil, že jsou z Moravy zpod Radhoště, jim předložil česky psaný
rukopis a vyptával se na jeho smysl. Bratři Polanských s úžasem zjistili, že
jde o popis úkrytu v pustevenských ďúrách, do něhož nějací lidé v době
napoleonských válek ukryli své cennosti a poslední pamětník tohoto pokladu se již sám pro sebe vzdal možnosti ho vyzvednout, protože nebyl
natolik nuzným člověkem. Sourozenci Polanských si v paměti přesně vybavovali, v kterém úseku ďúr by to místo mělo být, a rázem propadli neodolatelnému nutkání vrátit se domů a poklad podle rukopisného návodu
najít. Proti jejich úmyslu však rázně zakročil jejich otec, který je na nastoupené cestě do Ameriky vyprovázel až do Německa, a návrat na Bečvy jim
rozmluvil.
Tajemství ďúr na Pustevnách ovšem nebylo jedinou záhadou, o níž měli
zprávu a kterou si s sebou odvezli do Ameriky. U jejich potomků se po
nich dochovaly různé listiny, svázané úplně obyčejně nití do dvou svazků.
Vedle převažujících opisů z herbářů a různých receptur k léčbě bylinami se
nachází starší čtyřstránkový rukopis, jehož vznik podle druhu písma (jde
ještě o českou novogotickou kurzívu, ovlivněnou však již výrazně německým novogotickým písmem - kurentem) zřejmě spadá do poslední třetiny
18. století. Je to ale pouze opis textu ještě mnohem staršího, pocházejícího dle vročení až z 16. století. Jistý Fridrich v něm nastínil z doby své
cesty ze Žiliny ke Vsetínu v r. 1511 přístup k lokalitám s výskytem vzácným
nerostů na Beneškách a na Lušové ve Vsetínských vrchách (tzn. v době,
kdy horní povodí Vsetínské Bečvy nebylo dosud trvale osídleno). Za těmito popisy těsně následuje další neúplné vyprávění a popis nejmeno-

vaného naleziště na Hovězí od Kašpara Kožušníka z Prostějova z r. 1561.
Text začíná těmito slovy: „Léta Páně 1511. Já Fridrich jdúce ze Žiliny přes hory
od Byče ke Vsetínu, ptal jsem se o nějaké hory jménem Beneška nad Hovězí
v horách a o druhé hoře jménem Lušová; zaplatil jsem jednomu člověku, který mi ty řečené hory ukázal. Rozkázal jsem jemu domů jíti. Tehdy vedle spisu,
kdy jsem přišel na horu Lušovú a znamenal jsem sobě vrch jeho svrchu vedle spisu…“ Po obsáhlém popisu Lušové následuje na třetí straně záznam
o Beneškách: „Item. Kde se počíná voda Beniška pod horú Beneškú, jdi k té
studénce, která jest v přetvrdé skále voda… Vlez na vrch tej skály, uhlídáš proti
poledni, co bys mohl z kúsku dostřelit, jednu skálu vyrostlú jako nějakú baštu
a na tu skálu utňa sobě strom, vlez na tu skálu na sám vrch. A jest na vrchu
skála měkká – lámej tu skálu a vybírej zboží jako bob samorostlé zlato a jest
na něm slupka jako na žaludu černá. A když ji vylúpíš, jest přepěkné zlato. Tej
sem já Indrich nejvíce bral.“
Ovšem tyto historické popisy k nalezištím v našem regionu nejsou ničím zvláštním. Nápadně totiž připomínají jazyk dokumentu pod názvem
Zpráva o drahých kovech a rudách v Markrabství moravském, jejímž původcem byl nějaký kněz Václav a kterou do předposledního svazku svého
rukopisného díla Apographa Moravica v r. 1709 zahrnul farář v Pavlovicích
u Přerova Jan Jiří Ignác Středovský (1679–1713). Středovský byl velkým
a romantickým milovníkem moravské historie a jeho zmíněné dílo o jedenácti svazcích velkého formátu vzniklo opisy obrovského množství
historických dokumentů různého obsahu a hodnoty, které se mu dostaly
do rukou. Apographa Moravica spolu s dalšími díly Středovského spočívá
v knihovně arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Karel J. Malina
Prameny: FIŠER, Z.: O pokladech a jejich hledání. Valašsko, 5, 2000/2, s. 12-15;
MALINA, K. J.: Alois Josef Polanský. Zpravodaj obce Horní Bečva, 2001, listopad,
s. 3-5; Rodinný archiv Norbert Grygar, Amarillo, Texas, USA.

František Polanský
(1844–1914)

Alois Polanský
(1849–1944)

Jan Polanský
(1851–1926)

Rukopis s popisem naleziště na Beneškách…
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UDÁLO SE …

S myslivci na veletrhu v Brně
Dne 3. 4. 2016 uskutečnil Myslivecký spolek Hubert Bečvy pro své členy, příznivce
i přátele zájezd autobusem na Mezinárodní
veletrh Silva Regina Brno. Na veletrhu bylo
možno zhlédnout kromě myslivecké výstavy také novinky v oblasti zemědělských
strojů, lesnické techniky, drobných dřevoobráběcích strojů pro řemeslníky, ale také
spoustu novinek v oblasti péče o zvěř, péče
o les, ochranu dřevin a rostlin atd. Zajímavá
a impozantní byla také výstava domácího
zvířectva, zejména skotu, kde některé kusy
dosahovaly váhy zcela jistě přes 10 metráků.
Také výstava ovcí stála za to. U těchto expozic jásaly zejména děti.
Příznivci myslivosti si mohli prohlédnout

spoustu lákavých nabídek v oblasti loveckých zbraní, výbavy a oblečení do přírody,
prvotřídní optiku a navštívit další stánky
s nepřeberným množstvím zajímavostí.
Spolu s myslivci se do Brna vypravili mladí příznivci našeho spolku, ale také zástupci
Sboru dobrovolných hasičů, OÚ Horní Bečva, důchodci a všichni, jenž naše nabídka ke
spoluúčasti na akci oslovila. Bylo co obdivovat. Doba, kterou jsme si stanovili k návštěvě
výstaviště – tedy 6 hodin, bohužel nepostačovala k podrobnější prohlídce všech exponátů, ale i tak nás nohy pořádně bolely.
Zájezd proběhl ve velmi přátelské atmosféře, na výstavišti, kam jsme se dostali díky
hromadnému zájezdu s výraznou slevou na

VyGruntováno
U příležitosti Dne Země patřila třetí dubnová sobota na Bečvách, již
tradičně úklidu. V devět hodin ráno se třináctičlenná skupinka nadšenců
a milovníků čisté přírody sešla u potravin Davidova, aby se rozdělili na
dvě úklidové skupinky.
Zde se domluvil přesný plán úklidu a dobrovolníci, vybaveni igelitovými pytli a rukavicemi se vydali vstříc odpadkům.
První skupina se vydala k přehradě a po obou směrech kolem hlavní
cesty směrem do centra se jim podařilo nasbírat deset pytlů odpadků.
Druhá, pracovně nazvaná „kočárková“ se vydala směrem na Zavadilku
a čistila příkopy až do centra Horní Bečvy. Na své trase shromáždili osm
pytlů odpadků a ručičky k dílu přiložili i nejmladší Hornobečvánci, Adámek, Matěj a Amálka.
Podle slov organizátorů každoroční akce, odpadků naštěstí ubývá, ale
kvůli menšímu počtu zúčastněných se nepodařilo obejít trasu od přehrady výš.
Neuklízelo se však jenom na Horní, ale již po třetí se k akci připojila i Prostřední Bečva, kde se sešlo přibližně dvakrát tolik dobrovolníků.
Jako nejzajímavější nálezy byly letos vyhlášeny: den před akcí ztracená
peněženka, která se tak vrátila majiteli, dortová forma a vor z pet lahví.
Všichni účastníci se pak s pocitem dobře vykonané práce setkali
„na Kurtech“ u Zavadilky, kde bylo zajištěno občerstvení.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat samotným organizátorům, tedy
Ohlé klice, za tak parádní akci. Velký dík, pak patří samozřejmě všem zúčastněným. Je skvělé, že vám není jedno, jak příroda na Bečvách vypadá.
|TB|

vstupném, bylo možno navštívit spoustu
stánků s občerstvením, ochutnat různé speciality a nápoje, pravda ne zrovna za nejlevnější peníz.
Přes původní nejistotu, zda kapacitu autobusu vůbec naplníme, dopadlo všechno dobře. Cena zájezdu na osobu včetně
vstupného činila 300,– Kč. Sešlo se celkem
44 zájemců a podařilo se tak splnit předpokládaný záměr spočívající ve zvyšování kulturní činnosti v obci, na které se myslivci již
tradičně podílejí.
Děkuji všem účastníkům za podporu akce
a těším se na další, určitě neméně hezké
a přátelské setkání. Za organizátora zájezdu.
Ondřej Červený
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Co nového v Klubu důchodců?
Víte, že při Klubu důchodců Horní Bečva pracuje i turistický kroužek?
Od 1. 1. 2016 do 7. 4. jsme uskutečnili 11 výšlapů. Na Nový rok chodíme
pravidelně na Martiňák. Letos se výšlapu zúčastnilo 16 turistů. V zimním
období navštěvujeme lyžařské vleky na Horní Bečvě – U Sachovy studánky, Solisko a Mečová. Prošli jsme všechna hornobečvanská údolí - Bučkové, Liščí, Mečůvku, Hluboké, Kobylskou, vyšli jsme na Kyčeru a Radlické,
podívali jsme se i na Adámky a do Bacova. Během 11 túr jsme zdolali celkem 86 km (průměr na 1 túru je 8km), výšlapů se zúčastnilo 134 turistů
(průměr na 1 túru činí 12 lidí). Nejdelší turistické pochody měřily 10 km,
rekord počtu zúčastněných drží návštěva vleku U Sachovy studánky, kde
se nás sešlo 27. Při svých toulkách obdivujeme nejen krásnou přírodu
Beskyd, ale i malebné chaloupky, zahrádky a obydlí obyvatel údolí. K turistice patří i dobré občerstvení. I my po absolvování několika kilometrů
se zastavíme na pivo, kávu a pizzu do některého rekreačního střediska,
do Starých časů, na Zavadilku nebo Valašku. Chodíme každý čtvrtek za
pěkného počasí. Informace o výšlapech vyvěšuje vedoucí turistického
kroužku paní Marta Svobodová na prodejnu Jednota COOP a do vitríny
u pošty.
Udělejte něco pro své zdraví, přijďte mezi nás, túry nejsou náročné.
Těšíme se na vás.
Víte, že v 1. polovině června Klub důchodců Horní Bečva připravuje
autobusový výjezd na Lysou horu spojený s exkurzí meteorologické stanice? Podrobnější informace budou v červnovém zpravodaji.
Text: Marie Němcová, Foto: Dana Křenková

POZVÁNKY

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
srdečně zve všechny své členy

na oslavu Dne matek,
která se koná v pátek
6. května 2016 od 14,00 hod.
ve velkém sálu penzionu Staré časy.
Je zajištěn kulturní program dětí
z naší mateřské školy.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši účast.
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Klub důchodců Horní Bečva
ve spolupráci s Klubem seniorů
v Rožnově p/R. pořádají

kulturně – sportovní odpoledne
spojené se smažením vaječiny,
hudbou k tanci a poslechu,
soutěžemi v bowlingu a pétanque,
které se koná v úterý

17. května 2016
Na Kyčeře

v areálu Retasa naproti Zavadilce.
V případě pěkného počasí
bude akce zahájena v 10,30 hod.
sportovními soutěžemi, v případě
nepříznivého počasí o 2 hodiny později.
Akce je přístupná všem zájemcům,
jednotné vstupné je 35 Kč na osobu.
Všichni jste srdečně zváni.
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

V jarní přírodě
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Duben, měsíc nabitý sportem
Dne 30. 3. a 31. 3. jsme pořádali na Základní škole okrskové turnaje ve
volejbale pro žáky 8. a 9. třídy. Kluci turnajem prošli bez zaváhání a vybojovali si postup do okresního kola. O den později hrála děvčata. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev. Naše holky se dostaly až do semifinále,
kde ovšem narazily na výborně hrající holky z Hutiska-Solance a těsně
prohrály až v tie-breaku. Tato prohra je psychicky zlomila a nakonec
prohrály i souboj o třetí místo se ZŠ Videčskou Rožnov. Turnaj vyhrálo
Gymnázium Rožnov.
7. 4. 2016 jsme zavítali do Hovězí na okresní kolo ve volejbalu. Po urputných bojích a opravdu krásném volejbale jsme skončili na krásném
3. místě. 1. místo obsadila ZŠ Hovězí a na 2. místě se umístila ZŠ Šafaříkova z Val. Mezu. Tady bych chtěl moc pochválit kluky za krásnou hru.
19. 4. 2016 nás čekaly dva fotbalové turnaje současně. Jeden sehráli
mladší kluci v Rožnově. Ti turnaj suverénně vyhráli a postoupili do okresního kola, které se koná 4. 5. 2016 ve Valašském Meziříčí. Druhý turnaj
jsme odehráli ve Slavičíně. Jednalo se o 2. kolo turnaje Coca Cola. Vzhledem k tomu, že jsme měli hodně oslabenou sestavu, nedalo se počítat
s postupem. Přesto holky bojovaly. Určitě se nemají za co stydět.
21. 4. 2016 jsme se vydali do Ostravy na florbalový turnaj. Tohoto turnaje se zúčastňuje 64 škol z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Hraje se vyřazovacím způsobem. My jsme do turnaje vkročili
vítězně, když jsme porazili ZŠ ze Studénky 6:3, druhý zápas jsme bohužel
prohráli 3:2 se ZŠ Bolatice. Přesto si kluci odvezli horu zážitků v podobě dárků od sponzorů a především v podobě perfektní atmosféry, která
v hale panovala.
V pátek 22. 4. 2016 jsme se zúčastnili okrskového kola v malé kopané, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm. Opět velice oslabení,
ale odhodlaní poprat se o každý výsledek jsme nakonec skončili na nepopulárním 4. místě. Ale i takový je sport. Na 1. místě skončili domácí,
ZŠ Videčská, na 2. místě Gymnázium Rožnov a na 3. místě, díky lepšímu
skóré ZŠ Dolní Bečva.
Na závěr bych chtěl všem sportovcům poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Je vidět, že sport je na Horní Bečvě stále hodně populární,
a že tomu tak zůstane i nadále.
Mgr. Zbyněk Kocurek

Tj sokol Horní Bečva Vás srdečně zve na zelený trávník
ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI – JARO 2016
Kolo
Domácí
Hosté
Datum
19
20
21
22
23

Horní Bečva
Halenkov
Horní Bečva
Střítež
Horní Bečva

Val. Bystřice A
Horní Bečva
Huslenky
Horní Bečva
Lužná

01.05. NE
08.05. NE
14.05. SO
21.05. SO
29.05. NE

Začátek
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

ROZPIS UTKÁNÍ IV. TŘÍDA MUŽI – JARO 2016
20
21
22
23

Horní Bečva
Zděchov
Horní Bečva
Študlov

Krhová B
Horní Bečva
Střítež B
Horní Bečva

07.05. SO
15.05. NE
22.05. NE
29.05. NE

16:30
16:30
16:30
15:30

ROZPIS UTKÁNÍ KRAJSKÁ SOUTĚŽ ML. ŽÁKŮ – SK. A – JARO 2016
17
18
19
20
21

Horní Bečva
V. Karlovice
Horní Bečva
Luhačovice
Horní Bečva

Hulín
Horní Bečva
Juřinka
Horní Bečva
Nedašov

01.05. NE

11:15

08.05. NE

11:15

15.05. NE

11:15

22.05. NE

11:15

29.05. NE

11:15

ROZPIS UTKÁNÍ KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. ŽÁKŮ – SK. A – JARO 2016
17
18
19
20
21

Horní Bečva
V. Karlovice
Horní Bečva
Luhačovice
Horní Bečva

Hulín
Horní Bečva
Juřinka
Horní Bečva
Nedašov

01.05. NE

09:30

08.05. NE

09:30

15.05. NE

09:30

22.05. NE

09:30

29.05. NE

09:30

ROZPIS UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN – SK. A
18
19
20
21

Horní Bečva
AFC Veřovice
Horní Bečva
Štramberk

Havířov
Horní Bečva
Český Těšín
Horní Bečva

08.05. NE

10:00

14.05. SO

10:00

22.05. NE

10:00

29.05. NE

15:00

Rozpis utkání okresní přebor starší přípravky – sk. C – JARO 2016
15
16
17
18
10

Rožnov
Horní Bečva
Vidče
Horní Bečva
Zašová

Horní Bečva
Hutisko
Horní Bečva
Zubří
Horní Bečva

02.05. PO

17:00

07.05. SO

10:00

15.05. NE

13:30

22.05. NE

13:00

29.05. NE

14:00

ROZPIS TURNAJŮ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY  JARO 2016
2

VKK Karolinka, Dolní Bečva, Vidče

21.05. SO

10:00
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POZVÁNKA

INZERCE

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava - Montáž - Demontáž
Nájem 4 týdny, cena dohodou,
5 a 6 týden nájem zdarma.
Konzultace a nacenění zdarma.

Kontakt: 777 261 833
Obec Horní Bečva,
TJ Sokol Horní Bečva
a ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva
Vás zvou na

Macurův memoriál,
který se koná
ve středu 4. května 2016
Prezentace: od 13,00 u ZŠ,
start závodníků od 13,30.
Kategorie:
1. - 2. třída D-H, 3. - 4. třída D-H
5. - 6. třída D-H, 7. - 8. třída D-H
9. třída D-H, dorost D-H
muži - ženy
Srdečně zvou pořadatelé

PŮJČOVNA
ZAHRADNÍ TECHNIKY
Štípačka dřeva Scheppach HL 1500
Benzínový zahradní drtič PROMA MZD-13/2

tel.: +042 737 579 378
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POZVÁNKA
KVĚTNOVÉ AKCE
V STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
Sobota 7. 5. 2016 - Frenštát p. R.
FREN DANCE 2016 - taneční soutěž
Sobota 7. 5. 2016 - Hodslavice
Prezentace činnosti H2B a SB
Pondělí 9. 5. 2016 - Zubří - 8:45 - 11:30
In-line bruslení pro ZŠ Zubří - 1. třída
Středa 11. 5.2016
tělocvična ZŠ 5. května -14:00
Breakování s MACHYM - základy breaku
Čtvrtek 12. 5. 2016 - SVČ - 9:00 - 11:30
In-line bruslení pro MŠ 1. Máje - sportovní třída
Čtvrtek 12. 5. 2016 - SVČ - 18:00
Filatelisté zvou veřejnost
Pátek 13. 5. 2016
Spol. dům Rožnov p. R. - 9:00, Rožnovský slavíček 2016
Sobota 14. 5. 2016 - SVČ
taneční sál - 18:00 - 20:00, Ladies dance club
Sobota 14. 5. 2016
Ranč Bučiska Rožnov p. R. - 8:30, Závod dětí v miniduatlonu
Sobota 14. 5. 2016 – VMP - dopoledne
Vystoupení Podskaláčku s Javořinou
Neděle 15. 5. 2016 - Horní Bečva - 9:30
Nedělní výlet pro rodiče s dětmi
Pondělí 16. 5. 2016 - SVČ - 15:30
Odpolední keramické tvoření
Úterý 17. 5. 2016 – MŠ 1. Máje – 8.30 – 11:00
Ekologie pro MŠ – Vodní čarování
Úterý 17. 5. 2016 - 17:00 - 19:00
První pomoc pro dospělé - alergie, úpal, úžeh, otrava

NABÍDKA PRÁCE
AGH VLT, a.s.
Dolní Bečva 617, 756 55 Dolní Bečva
hledá

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Pracovní náplň:
- kompletní zpracování účetnictví
Požadujeme:
- úplné SŠ ekonomické vzdělání
- podmínkou praxe v podvojném účetnictví,
výhodou znalost SW „Pohoda“
- velmi dobrá znalost PC (Excel, Word)
- samostatnost, všestrannost, časová pružnost
- nástup možný ihned
Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti
- zaměstnanecké výhody dle sociálního programu firmy
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: musilova.h@nerotrade.cz

Středa 18. 5. 2016 - SVČ - 9:00 - 11:30
In-line bruslení pro MŠ 1. Máje - sportovní třída
Pátek 20. 5. 2016 - SVČ - 17:00
Pohádkový pátek - Vesmírná pohádka
Pátek 20. 5. - 22. 5. 2016 - Kružberk
Víkendové lezení na Kružberskou skálu - pro děti ze zú
Sobota 21. 5. 2016 - Praha
Muzikál Atlantida - prohlídka hlavního města, obsazeno
Čtvrtek 26. 5. 2016 - SVČ - 18:00
Filatelisté zvou veřejnost
Pátek 27. 5. 2016 - Janíkova stodola - 17:30
Street Dance Show 2016 - ukončení sezony H2BaSB
Pátek 27. 5. 2016 - Zubří, hřiště ZŠ - 8:30
Lehkoatletický čtyřboj mladšího žactva
Sobota 28. 5. 2016 - Zubří
Hot dance 2016 - taneční soutěž
Neděle 29. 5. 2016 - Kohůtka
Bezhraniční valašení
Pondělí 30. 5. 2016 - SVČ - 15:30
Odpolední keramické tvoření

Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p. R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz

FACEBOOK: SVČ Rožnov

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Program kina
květen 2016
Telefon: 734 366 060
Objednávka vstupenek
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz
• Od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. v 18.00 hodin
KNIHA DŽUNGLÍ
Mauglí je člověčí mládě vychované vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý
tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše,
co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj
domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. USA, 2016. Český dabing.
Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 106 minut.
• Od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. ve 20.00 hodin
TRABANETM DO POSLEDNÍHO DECHU
Cestovatel Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou
žlutých trabantů, polského Fiatu, Čezety, Jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků
vyrazily z australského Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely
Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. ČR, 2015. Režie: D. Přibáň.
Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč. Délka filmu 95 minut.
• V pondělí 9. 5. a ve středu 11. 5. v 18.00 hodin
HARDCORE HENRY
Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Krásná žena říká, že tě miluje a že jsi Henry. Máš
umělé ruce a nohy. Najednou někdo vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ji unášejí.
Měl bys jí pomoct, ale jsi v neznámém městě, kde se tě neustále pokouší někdo zabít.
Kromě tohohle Jimmyho. Prý je s tebou. Nejsi si tím úplně jistý, ale zatím na tebe
alespoň nestřílí. USA, Rusko, 2015. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Vstupné 110 Kč. Délka filmu 90 minut.
• V pondělí 9. 5. a ve středu 11. 5. ve 20.00 hodin
JAK PŘEŽÍT SINGLE
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale… je tu také Alice. A Robin.
Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících protějšek
za účelem flirtu, manželství či něčeho mezi tím. USA, 2016. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 109 minut.
• Ve čtvrtek 12. 5. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – BOJ
Ten opravdový boj čeká vojáka leckdy až po návratu domů z válečného pole.
Mistr tichého napětí Tobias Lindholm představuje po filmech Hon nebo Únos další
skvěle vystavěné osobní drama, které si hned po premiérovém uvedení na festivalu v Benátkách vysloužilo mimořádné ovace. Dánsko, 2015. Režie: T. Lindholm.
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč.
Délka filmu 115 minut.
• Od pátku 13. 5. do neděle 15. 5. v 17.00 hodin
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Politické tlaky vyústí vznikem systému vedeného vládní organizací, jež na Avengers
dohlíží a řídí je. Nová skutečnost tým rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve Rogers,
jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede
Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti.
USA, 2016. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu
148 minut.
• Od pátku 13. 5. do neděle 15. 5. ve 20.00 hodin
SOUSEDI 2
Mac a Kelly své dceři brzy pořídí sourozence, a proto se rozhodnou vyměnit dům
za větší. Jenže zbavte se stávajícího za rozumnou cenu, když se vedle právě
nastěhovala banda holek, které si pletou život s permanentní párty, a v duchu hesla
„Spaní je jen pro sraby!“ neberou na nic a nikoho ohledy. USA, 2016. Režie: N. Stoller.
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 104 minut.
• V neděli 15. 5. v 15.30 hodin
HÁDANKY ZA BONBON
Krtek a ježek, Hádanky za bonbon, Děvčátko se sirkami, Krakonoš a škola, Jó ti kluci
vzduchoplavci, Požár v Kocourkově, Jak se slon bál očkování. Vstupné 20 Kč.
Délka 66 minut.
• Od pondělí 16. 5. do středy 18. 5. v 17.30 hodin
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa a tam ji zabít. Místo toho ji zachránil
a stal se legendou. I proto se stal lovec Erik ze Sněhurky hrdinou vlastního filmu,
výpravného fantasy, ve kterém se bude muset vypořádat se dvěma mocnými královnami a jednou kráskou, která nejde pro ránu daleko. USA, 2016.
Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 114 minut.
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• Od pondělí 16. 5. do středy 18. 5. ve 20.00 hodin
ZLO NIKDY NESPÍ
Poté, co Jessie a Mark ztratí syna, adoptují 8letého chlapečka Codyho. Cody je citlivý
a hodný, má však jedno tajemství - bojí se usínání. Codyho sny se totiž stávají skutečnými. USA, 2016. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 100 Kč.
Délka filmu 97 minut.
• Ve čtvrtek 19. 5. v 18.00 hodin
NEBE A LED
Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém novém celovečerním
dokumentu popisuje sérii dobrodružných cest francouzského polárníka a vědce
Clauda Loriuse za polární kruh, které vedly až k objevení a popsání jevu, dnes dobře
známého jako „globální oteplování“. Francie, 2015. Režie: L. Jacquet.
Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč. Délka filmu 89 minut.
• V sobotu 21. 5. a v neděli 22. 5. v 18.00 hodin
BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Chlapec Sebastián a jeho velký horský pes Bella, které milují už čtyři generace,
se po dvou letech vrací na plátna kin s novým příběhem. Francie, 2015.
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 99 minut.
• V sobotu 21. 5. a v neděli 22. 5. ve 20.00 hodin
SVÁTEK MATEK
Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat s tím, jak
tento den stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou láskou či úplně
bez lásky. USA, 2016. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 118 minut.
• Od pondělí 23. 5. do středy 25. 5. v 18.00 hodin
PAT A MAT VE FILMU
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně
ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to nemůže být problém. Obzvlášť, když mají
na půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody
rádi odpromítají… ČR, 2015. Režie: M. Beneš. Přístupné bez omezení. Vstupné 90 Kč.
Délka filmu 80 minut.
• Od pondělí 23. 5. do středy 25. 5. ve 20.00 hodin
TEORIE TYGRA
Veterinář Jan toho má po smrti tchána dost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho
životě. Nerespektovala žádné jeho přání ve víře, že ona sama vždy ví, co je pro něj
dobré. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle představy o jeho štěstí. A Janovi
začíná být jasné, že je na té samé cestě… ČR, 2016. Hrají: J. Bartoška, E. Balzerová,
T. Vilhelmová. Režie: R. Bajgar. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu
101 minut.
• Ve čtvrtek 26. 5. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
Film bude vyprávět o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a sledovat
principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti. Samozřejmě bude
také portrétovat jeho výrazné osobnosti. ČR, 2016. Režie: O. Dabrowská. Přístupné
bez omezení. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 96 minut.
• Od pátku 27. 5. do neděle 29. 5. v 18.00 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár
výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří
v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná
zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka svůj ostrov před nimi zachránit. USA,
2016. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 100 minut.
• Od pátku 27. 5. do neděle 29. 5. ve 20.00 hodin
X-MEN: APOKALYPSA
Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů, v éře prastarých civilizací získal sílu a stal se
tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa. Apokalypse proto chce zničit současnou civilizaci, očistit planetu
a nastolit nový světový řád. . USA, 2016. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 130 minut.
• Od pondělí 30. 5. do středy 1. 6. v 17.30 hodin
KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká fascinujícím mistrovstvím animace japonského režiséra Mamoru Hosody. Devítiletý Kjúta je kluk z Tokia, který neměl dosud
ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný
zvířaty. Až do chvíle, než se v něm náhodou sám ocitl. Japonsko, 2015. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 70 Kč. Délka filmu 119 minut.
• Od pondělí 30. 5. do středy 1. 6. ve 20.00 hodin
MAGGIE MÁ PLÁN
Maggie se nečekaně zamiluje do Johna, jemuž se zrovna rozpadá manželství s Georgettou. A tak Maggie rozjede dokonalý plán na osvobození Johna z manželství.
O několik let později, když si uvědomí, že její láska k němu už poněkud vyprchala,
přijde s dalším plánem. A to smířit Johna s jeho bývalou manželkou a vrátit jej zpátky
tam, odkud si jej před časem vyzvedla. USA, 2015. Film s titulky. Nevhodné pro děti
do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 99 minut.
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V pátek 20. května 2016 v 18.00 hodin
v místním kinosále na Horní Bečvě
představí svoji novou hru

ochotnický divadelní soubor nadšenců
ze Zubří – Divadelní SPONA

VZPOMEŇ SI NA ZÍTRA
Čtyři manželské páry procházejí krizí,
ženy si připadají být pro své muže
méněcenné a muži se naopak vypořádávají
se ztrátou své práce. Také majitelka baru se nachází
ve finanční krizi, kdy ztrácí prostředky na chod baru.
Muži jsou ztrátou zaměstnání tak zdrceni,
že svým ženám vyhazov zatají.
Ovšem každá lež má krátké nohy…
Kde vezmou prostředky na financování rodiny?
A přijde majitelka baru o svůj podnik? A co ženy?
Jak ty se vypořádají se svou manželskou krizí?
Dokáží znovu své muže okouzlit?
Co se stane, když muži spojí své síly
a ženy zase ty své?
Vznikne jedna velká komediální šou,
kde ani jedna tvář nezůstane bez úsměvu.
Jedná se o autorskou hudební komedii o tom,
co se stane, když se ze vztahu
najednou vytratí práce i sex-appeal…
Pro diváky do patnácti let nevhodné!
Předprodej vstupenek v místní knihovně
od 2. května 2016, vstupné 50,- Kč,
rezervace na tel. čísle 571 645 249
nebo emailu knihovna.becva@seznam.cz.

Hornobečvanské kácení máje
Sobota 28. května 2016 od 17.00 hodin
na prostranství u ZŠ na Horní Bečvě.
Přijďte se podívat. O zábavu a dobré občerstvení bude postaráno.

Od 15.00 hodin bude pro děti připraven

Dětský den se spoustou her a zábavy!
Srdečně Vás zvou SDH Horní Bečva
a Bečvánek Beskydy.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

SDH

Horní Bečva

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz. Redaktor: /TB/ Tereza Bártková.
Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

