Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
/ LEDEN 2019/

číslo 1 / ročník XXXVI

/ cena: 3,- Kč /

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
UVÁDÍ KOMORNÍ HRU PRO JEDNU HEREČKU A JEDNOHO HERCE

NEDĚLE 20. LEDNA 2019 V 19 HODIN / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA
Předprodej probíhá v Knihovně Horní Bečva. Cena vstupného: 480,- Kč.
Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny!!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít."
Leonardo Da Vinci

Blahopřání
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Františka MACHÁLKOVÁ
Ludmila MIKULENKOVÁ

Život se nezastaví,
jde dál, jen vzpomínky zůstaly nám.
Dne 4. ledna 2019 vzpomeneme
jedenácté výročí úmrtí
pana Karla POLÁCHA
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kyticina hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 9. ledna 2019 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
pana Jana ONDRUCHA,
a zároveň 26. února 2019
jeho nedožitých osmdesát let.

František ŘÍHA
Karel ŠNEJDER

S láskou a úctou vzpomínají
dcera Iveta, vnučky Alena a Kateřina,
sourozenci s rodinami
a švagrová Jindřiška.

Pavel SOLANSKÝ
Mária MARTINÁKOVÁ
Ondřej VAŠUT

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

Vzpomínky
PODĚKOVÁNÍ
Díky za to čím jsi nám byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Děkujeme všem,
kdo jste 8. prosince 2018
doprovodili na poslední cestě
pana Josefa VANÍČKA
Za celou pozůstalou rodinu děkuje
manželka Marta, děti Radka,
Maruška a Josef s rodinami.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 13. ledna 2019 vzpomeneme
smutné dvacáté výročí úmrtí
pana Jana ČERNOTY,
našeho milého manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka, tchána,
bratra a švagra.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob dát, svíci rozsvítit a potichu vzpomínat.
Dne 20. ledna 2019
vzpomeneme
desáté smutné výročí úmrtí
pana Antonína NĚMCE

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál …

S úctou a láskou vzpomínají
manželka Oldřiška,
syn Antonín s rodinou
a dcera Radomíra s rodinou.

Dne 1. ledna 2019
vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
pana Jendy PETŘEKA
a zároveň 13. února 2019
jeho nedožité
osmdesátépáté narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka,
děti a sourozenci s rodinami.

Odešel jsi do nebe,
zůstaly však krásné vzpomínky na tebe.
Dne 21. ledna 2019 vzpomeneme
páté výročí úmrtí
pana Karla VAŠUTA
S láskou vzpomíná manželka Otýlie,
dva synové a dcera s rodinami.
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Vzpomínky
Jen svíci hořící a hezkou kytici
na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
Dne 27. ledna 2019 tomu bude
šest let co nás opustil

Dne 27. ledna 2019 vzpomene
dvacáté smutné výročí úmrtí

pan Pavel FOLVARČNÝ

paní Alžběty JUŘÍKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Otilie
a dcery Šárka a Pavla s rodinami.

S úctou a láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA LEDEN 2019
1. 1. 10.00

za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa,
syna Josefa a rodiče z obou stran.

18. 1.

7:30

za zemřelého Josefa Machálka, jeho syna
Josefa a rodiče z obou stran

2. 2.

7:30

za zemřelého syna a rodiče

19. 1.

7:30

3. 1.

7:30

na úmysl dárce

4. 1.

7:30

na jistý úmysl

za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava,
Josefa Maléře, rodinu Dobešovu, Bajerovu, Vavřínovu
a Orlitovu

5. 1.

7:30

za duše v očistci

20. 1. 10:00

za zemřelou rodinu Vašutovu, Krumpochovu
a duše v očistci

6. 1. 10:00

za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě,
tři snachy a duše v očistci

21. 1.

7:30

za zemřelou Alžbětu Juříkovou, manžela Františka
a rodiče

7. 1.

7:30

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

22. 1.

7:30

za zemřelého Josefa Bartka, manželku Františku,
sourozence, rodiče z obou stran, tři zetě a čtyři vnuky

8. 1.

7:30

za zemřelého Jana Křištofa, Jeníka Polácha, rodiče
a sourozence

23. 1.

7:30

za zemřelého Karla Vašuta, rodiče Vašutovy
a Ondruchovy

9. 1.

7:30

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

24. 1.

7:30

za zemřelé rodiče a syna

10. 1.

7:30

na jistý úmysl

25. 1.

7:30

na úmysl dárce

11. 1.

7:30

za zemřelé Jana Krumpocha a Jiřinu Krumpochovou

26. 1.

7:30

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

12. 1.

7:30

za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

13. 1. 10:00

27. 1. 10:00

za zemřelého Pavla Folvarčného,
Jaroslava Ondryáše, rodinu Solanskou a Ondryášovou

za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka a duše v očistci

14. 1.

7:30

za zemřelého Oldřicha Jurošku, sourozence a rodiče

28. 1.

7:30

na jistý úmysl

15. 1.

7:30

za zemřelé rodiče a syna

29. 1.

7:30

za zemřelou rodinu

16. 1.

7:30

za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

30. 1.

7:30

na úmysl dárce

17. 1.

7:30

na úmysl dárce

31. 1.

7:30

za zemřelé rodiče a děti

Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou radostnou zprávu
o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dní nového roku 2019.
Koledníci tentokrát zavítají i na Horní Bečvu.
V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Koleda se v naší obci uskuteční dne 4. ledna 2019.
Pokud se s koledníky nepotkáte a budete se chtít do sbírky zapojit, máte možnost přispět v místním kostele sv. Jana a Pavla.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

F.

F I N A N Č N Í S P R Á VA

Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm upozorňuje:

31. ledna 2019
- Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě poplatníka
(např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně
(např. změně výměry nebo druhu pozemku, užívání zdanitelné stavby, nástavbě o další nadzemní podlaží,
zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním), je poplatník povinen podat daňové přiznání a daň přiznat
do 31. ledna zdaňovacího období.

Došlo-li tedy během roku 2018 ke změnám poplatníka
daně z nemovitých věcí či okolností, rozhodných pro stanovení této daně,
termín pro podání daňového přiznání je 31. ledna 2019.
Tiskopisy daňových přiznání
• je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz)
v nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“ „Elektronické formuláře“
„Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“
• jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF (www.financnisprava.cz) v nabídce „Daňové tiskopisy“
• lze získat na územních pracovištích finančních úřadů

F.

F I N A N Č N Í S P R Á VA

Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm upozorňuje:

Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailemí
Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“
správce daně každoročně před splatností první splátky daně jednou zašle kompletní informaci
s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené daně,
výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu,
umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí
e-mailem vč. informací o této službě:

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201812050828
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OZNÁMENÍ
opakovaného společného jednání o návrhu územního plánu Horní Bečva
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování,
oznámil v souladu s ustanovením §50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, opakované společné projednání územního plánu Horní Bečva.
Do návrhu územního plánu můžete nahlédnout do 17. 1. 2019 na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm,
odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, kancelář č. 214, kde rovněž můžete uplatnit
písemné připomínky. Dále je možno do návrhu územního plánu nahlédnout na Obecním úřadě Horní Bečva,
případně je v elektronické podobě dostupný na http://www.roznov.cz/uzemni-plan-obce-horni-becva/ds-1180 .
Bližší informace na fyzické i elektronické úřední desce Obce Horní Bečva.

Otevření veřejných WC na Horní Bečvě
V pondělí 17. prosince bylo otevřeno moderní veřejné WC, které se nachází v prostoru
za budovou Jednoty. Zařízení vzniklo přestavěním nefunkční čističky odpadních vod.

COOP JEDNOTA Horní Bečva
rozšířila nabídku
o automat na horké nápoje.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Uzávěrka únorového zpravodaje
21. ledna 2019!
Příspěvky (vzpomínky, články a jiné) můžete zasílat na e-mail:
zpravodajhb@seznam.cz
nebo knihovna@hornibecva.cz

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
Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby,
malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části
motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.
a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad!

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.
Plastový, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů umístněných na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky – komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu
Valaška; na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; na parkovišti
před restaurací na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

PYTLE URČENÉ PRO SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
NEODKLÁDEJTE DO KONTEJNERŮ
V JEDNOTLIVÝCH SBĚRNÝCH MÍSTECH,
PYTLE JSOU URČENY PRO ORGANIZOVANÝ SVOZ,
KTERÝ PROBÍHÁ
ZPRAVIDLA VŽDY POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
NEBO DOPRAVU TŘÍDĚNÉHO ODPADU
DO SBĚRNÉHO DVORA.

PYTLE ŽLUTÉ BARVY – tříděný odpad – PLASTY
zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

TŘÍDĚNÝ ODPAD
PYTLE ZELENÉ BARVY – tříděný odpad – SKLO

PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 25. ledna 2019
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.
Do sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečné odpady
a zbylé léky.
Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např.
v TS Valašské Meziříčí, s. r. o.
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.
PLASTY včetně nápojových kartónů – ŽLUTÉ PYTLE
SKLO – ZELENÉ PYTLE

zde patří prázdné láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin,
průmyslové sklo apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy
nutno odložit do kontejneru na sklo.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo
u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného
odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze
pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto
zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti
za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle
aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště u aut. zastávky na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BEČVA
Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:
Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00
Středa ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00
Sobota ......................... 08.00 – 12.00

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

BELETRIE

AUTÍČKO KARLÍK
Lenka Rožnovská

DNES V NOCI JSEM JI VIDĚL
Drago Jančar

Prvňák Ondra dostane od svého tatínka pro radost autíčko, o kterém nejdříve vůbec netuší,
že to nebude autíčko jenom na hraní. Autíčko
Karlík má mnohem důležitější věci na práci. Musí
se naučit všechno, co se učí děti v první třídě,
a ještě něco navíc. Díky Ondrovi přijde nezkušený Karlík na to, jak důležité je kamarádství, a zjistí také, že se strachem se musí bojovat a že se
hodí umět morseovku.
TETA TO PLETE
Ivona Březinová
Malí čtenáři si však na nich mohou skvěle vyzkoušet, jak dobře znají ta nejhezčí pohádková
vyprávění. Přestože je všech osm na první pohled pěkně zamotáno v klubíčku, nevzniká zmatek nad zmatek, ale zábavné čtení pro začínající
čtenáře. Vzhůru tedy do veselého rozplétání pohádkového klubka!
DENÍK MALÉHO
MINECRAFŤÁKA,
série 1 a 2
Cube Kid
Humorem nabitý deník
malého vesničana na cestě za kariérou bojovníka
ve světě Minecraftu.
Minusovi je dvanáct,
chystá se do školy a má
z něj být farmář, kovář nebo řezník, jako všichni vesničané… Tajně však
sní o tom, že se stane bojovníkem a bude bránit svou vesnici před útoky nepřátelských mobů. Když zjistí, že pět nejlepších studentů nastoupí
na trénink bojovníků, udělá všechno, aby se dostal mezi vyvolené.
PRAŠINA
Vojtěch Matocha
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje
nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném tajemství,
které by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství
je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných dospělých chlapů, kteří mají
stejný cíl. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh doplňují
ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny.
NEVINNÁ LAVINA
Ivona Březinová
Mariana, Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa a Beta
se sjíždějí do Krkonoš, aby strávili příjemný týden
na lyžích. Hned první den se vydají na běžkách
na Výrovku, kde má být většina party ubytovaná.
Cesta se však změní v nečekané drama prudkým
zvratem počasí v hustou sněhovou vánici.

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi z období druhé světové války od oceňovaného slovinského spisovatele.
Zámek u Lublaně v čase války a okouzlující
žena z vysoké společnosti, která záhadně zmizí. Aby si Veronika a její manžel Leo udrželi
posta ení jsou
j
společenské postavení,
nuceni stýkat se s německými důstojníky.
Zároveň ale tajně podporují partyzány.
Tragický příběh mladé Veroniky odkrývá pět vypravěčů. Všichni doplní dílek tajemné skládačky, ale každý na ni vzpomíná po svém – jako
na extravagantní milenku, vznešenou nedostupnou dámu nebo milující
dceru.
ZÁCHRANNÁ POUŤ:
Jeden muž, třicet tisíc psů a cesta poslední
naděje dlouhá milion mil
Peter Zheutlin
Jak daleko byste zašli, abyste zachránili život?
Toto je mimořádný příběh muže, který absolvoval cestu dlouho milion mil, aby zachránil
tisíce opuštěných psů před hladem, zneužíváním a zanedbáváním a dal jim tak druhou šanci na život a lásku. Po celá léta se Greg Mahle
snažil udržet při životě svou rodinnou restauraci v Ohiu. Když ji byl nucen zavřít, byl na mizině
a v nejistotě, co dál. Pak ovšem navždy změnila jeho život štěňata…
Tato záchranná cesta je plná lásky: inspirující příběh o unikátním spojení
mezi psy a lidmi, který nám ukazuje, jak vymanění se z bídy těchto psů
může změnit i náš život. Dojemný a inspirující příběh o tom, jak jeden
člověk může ovlivnit tolik životů, lidských a štěněcích.
HROB MÉ SESTRY, Robert Dugoni
Tracy Crosswhiteová, detektiv seattleské policie, strávila dvacet let v pochybnostech a otázkách, co se doopravdy stalo s její sestrou Sarah. Opravdu ji znásilnil a poté zabil Edmund
House, recidivista žijící ve stejném městě, který
byl za tento zločin odsouzen? Tělo se ale nikdy
nenašlo. Co když vše bylo ještě jinak? Případ
byl sice uzavřen již před lety, ji se ale s výsledky
vyšetřování nikdy nesmířila. V Housovu vinu
prostě nevěří. K zásadnímu obratu dochází
v okamžiku, kdy je nalezeno tělo Sarah. Tracy je odhodlaná odhalit pravdu stůj co stůj, ale temná a dlouho utajovaná tajemství, která vyplouvají
na povrch, Tracy vystavují smrtelnému nebezpečí…
VE STÍNU TRŮNU, Elizabeth Fremantle
Doba bouřlivé vlády Marie I. Tudorovny. Lady
Kateřina a lady Marie Greyovy jsou otřeseny
brutální popravou své starší, sedmnáctileté sestry Jany, takzvané devítidenní královny. Otázka nástupnictví zůstává otevřená. Pod rukou
Elizabeth Fremantleové ožívají postavy těchto
dvou mladinkých dívek v dech beroucím příběhu lásky a politiky.
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KNIHOVNA
Navíc byli sklenaři zotročeni lidmi z nížin. Třináctiletá Ilan se jako jedno z mála dětí narodila bez deformací. Aby nebyla odvedena od své
rodiny, od dětství se vydává za chlapce a skrývá se v hábitu s maskou,
který musí sklenaři nosit na znamení podřízenosti. Díky své schopnosti naslouchat sklenitu se začíná učit sklenařským brusičem. Jenže její
schopnosti jsou už teď tak výjimečné, že si ji vybere kapitán pětadvacítky, družiny, která chrání sklenařská města před nebezpečnými tvory
zrozenými z otráveného vzduchu za štítem.

ORIGINÁLNÍ ČESKÁ FANTASY
Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA
série NASLOUCHAČ (1.) a FAJA (2.)
Petra Stehlíková
Velká válka rozdělila svět na dvě části, z nichž jedna je obyvatelná
a druhá zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít,
který čerpá energii z nerostu zvaného sklenit. V blízkosti štítu žije národ
sklenařů, kteří jako jediní dovedou sklenit těžit. Platí však za to vysokou
daň. Nejenže energetické pole štítu odkazuje sklenaře k životu v téměř
středověkých podmínkách. Těžba sklenitu způsobuje mnoho nemocí
a znetvoření.

V knihovně je možno zakoupit
tyto CD nosiče:
HORŇANÉ
„Zdar a nátisk…”
(první CD naší dechové hudby)
Cena: 200,- Kč

ZAŠOVSKÝ
CHRÁMOVÝ SBOR
Cena: 160,- Kč

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Pěvecký sbor Skřivani
Cena: 50,- Kč

Ilan ví, že musí své tajemství před pětadvaceti bojovníky za každou
cenu uchránit. Jsou to přece nepřátelé a život sklenaře pro ně nic neznamená. Přesto se nedokáže ubránit, postupně se s muži sbližuje a zjišťuje
pravdu, která byla sklenařům po celá léta tajena.
V druhém díle Ilan vstupuje do nížin, které jsou pro ni světem naprosto odlišným od toho sklenářského. Přátelství s kapitánem pětadvacítky
je stále nové a Ilan si uvědomuje, že takový vztah nevzniká jen tak. Aby
mohla o lidech, kteří zotročili její lid, smýšlet jako o přátelích, musí se
hlavně naučit odpouštět.
Klid ve sklenářských městech je ke všemu narušen, když se po mnoha
generacích znovu objevuje starodávný nápis, jen krátká věta, která kdysi byla součástí svobodného sklenářského světa. Ale kdo ji píše na zdi
palutulů a sklenářských ghett, když ti, kdo znali její význam, jsou dávno
mrtví? Jaký příběh vypráví ta tři slova, na první pohled tak jasná, přesto
Přejato z www.databazeknih.cz
nepochopitelná?

Ohlédnutí za Rozsvěcováním
vánočního stromu
Chtěla bych zmínit dvě věci z loňského Rozsvěcování vánočního stromu, které byly nové a z mého pohledu zajímavé. Jde o nultý ročník soutěže „O nejlepší svařák“ a novou dominantu Horní Bečvu vyřezávaný
betlém od žáků naší základní školy.
Nejdřív k vyhlášení soutěže „O nejlepší svařák“. Do soutěže se přihlásilo 8 subjektů. Většinou se jednalo o místní spolky, ale byla mezi nimi jedna soutěžící „zpoza kopca“, která prý vyhrála soutěž o nejlepší svařák
ve Frenštátě p. R. Byly sebrány vzorky a poté byla povolána čtyřčlenná
nezávislá komise ochutnávačů s těmi nejchlupatějšími jazýčky. Komise
jednotlivé vzorky ohodnotila a až poté došlo k rozklíčování komu vzorek
patřil. Bylo hezké sledovat výbuchy skandování jednotlivých zúčastněných stánků při vyhlašování.
Takovéto bylo pořadí na prvních třech místech:
1. TJ Sokol Horní Bečva 2. Klub důchodců Horní Bečva 3. S.W.A.H.
Vítěz obdržel finanční odměnu spolu s poukazem na prohlídku Obecního úřadu od kotelny až po půdu v doprovodu starosty.
Jako druhou jsem nechala
zmínku o Hornobečvanském
betlému. Na začátku nápadu byla
oslovena naše základní škola, jestli
by její žáci mohli vytvořit betlém.
Za akcí stáli zejména učitelé
Mgr. Zbyněk Kocurek a Mgr. Petra
Farníková a asistentka pedagoga
MgA. Kamila Maliňáková, kteří zorganizovali vypsání soutěže o návrh
betlému a i jeho následnou výrobu.
Ze všech návrhů vyhrál ten
od Ondry Chovančíka ze 4. třídy. Na samotné výrobě se podíleli všichni již zmínění a žáci naší základní školy. Už jsem zaznamenala i několik
pochvalných poznámek od projíždivších. Betlém se líbí, je originální a je
|JB|
krásné, že je náš…
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
3. část
Úvodem.
Než budeme listovat třemi svazky ručně psané kroniky obce z let 1964-1975 a ve výběru sledovat obsahovou
stránku kronikářského odkazu Anny Stodůlkové, je potřebné zmínit, že kronikářská práce za totality v období
tzv. reálného socialismu byla pod značným politickým
a ideologickým tlakem. Dozor nad kronikáři včetně jejich
politické výchovy v té době měly odbory školství a kultury okresních národních výborů. Nad vedením kroniky
měla dohled rada místního národního výboru podle otisků jejího razítka za záznamy každého roku. Nekompromisně ideologicky je pochopitelně nejvíce poznamenán
dvacetitřístránkový záznam, ve kterém kronikářka nastínila a hodnotila uvolnění politických poměrů, následnou
srpnovou okupaci v roce 1968 a způsob jejich promítnutí
v každodenním životě obyvatel obce.
Roční kronikářské záznamy Anny Stodůlkové o současném dění v obci stejně jako u její předchůdkyně nejsou
pevně členěny, ale mají volnější sled. Vedle úvodu, obecních záležitostí, hospodaření obce, výstavby, hospodaření
jednotného zemědělského družstva, obchodů a služeb
(např. v letech 1964, 1970 a 1975 obšírně a kriticky přiblížila situaci ve vlastním pracovním oboru holičství a kadeřnictví), školství, veřejného života, pohybu obyvatelstva,
občanských záležitostí a počasí, kterým se do různé míry
věnovala, se zvláštní osobitostí a invencí do kroniky zaznamenávala i vlastní podněty, postřehy, úvahy a zamyšlení. Tím do kroniky vnesla nezaměnitelný otisk vlastní
osobnosti a svého jedinečného pohledu na svět, který
u žádného kronikáře nemůže být plně objektivní.
Ustupující valašské nářečí.
V r. 1967 a 1970 výslovně navázala na svého kronikářského předchůdce a svého bývalého učitele z mečůvské
školy Miroslava Horečku a do kroniky sestavila výběrový
slovníček místních nářečních výrazů v obavách, jak s odcházejícími starými lidmi postupně mizí bohatství slov jadrného valašského nářečí. Dnes jej můžeme porovnávat
s nesrovnatelně obsažnějším Slovníkem valašského nářečí
Silvestra Kazmíře.
Lidoví umělci.
V r. 1970 vypracovala osmistránkovou stať Naše lidové
umění, lidoví umělci, ve které přiblížila alespoň ty, kteří
ještě byli známí: Jan Křenek (1863-1956), lidový muzikant
a výrobce cimbálů; čaganář Julius Vítek (1901-1968), který
tvořivou řezbářskou prací na samorostech vytvářel věrné
zvířecí hlavy; a řezbáři Josef Malina Habaňák (1886-1970)
a Jiří Malina (1920-1986). Ze závěru tohoto textu ocitujme

několik slov: „Co to je všecko platno, když lidové umění je
u nás bez přehledu, bez opory, bez vedení, roztoulané bůhví
kam, jenom ne tam, kam by po zásluze patřilo. Je naše a naší
povinností by mělo být, vytvořit všestrannou pomocí a snahou vhodnou uměleckou síň či středisko v naší obci a dát jí
uměleckou náplň a stala by se chloubou a svědectvím vysoké kultury našich občanů a radostí pro milovníky i tvůrce
lidového umění.“
Z běžného každodenního života.
Pokusem o sondu do každodenního života je v r. 1970
úvaha, jak se současní lidé v obci oblékají, a v r. 1973 zamyšlení nad nárůstem počtu obézních lidí. Z jejího zápisu
o poštovní službě v r. 1975 představíme na ukázku část,
v níž přiblížila z dnešního pohledu už nemyslitelný tehdejší způsob práce poštovní doručovatelky:
„O práci a službě takové naší poštovní doručovatelky,
ženy, málokdo si umí v tom dnešním uspěchaném žití udělat představu. To již cestou do služby je vidno její počínání
ve znamení spěchu na své pracoviště do středu obce u kostela. Patřičně roztříděná pošta určeným rajónům rychle
uspořádaná mizí do hlubin kabele. Pošťačka, jak je lidově
nazývána, jak se patří, obtěžkána, přímo vyletí z poštovní
budovy. Bleskový pohled sem, tam, nespatří-li náhodou občana sem přijdeného ze vzdáleného rajónu. Mnohdy se tak
podaří. Pak se nahlédne do všech obchodů, čekáren lékařů
a všude, kde se tuší… a přece o něco v kabeli méně. Ale tu
se už blíží autobus, který má dopravit uspěchanou pošťačku
na její vykázaný obvod. Následuje to každodenní putování
klusem kolem cest, do strání a kopců. Stavení od mladých
i dětí bývají často opuštěné; ba i ty stařenky a staříci si kolikrát rádi někde odskočí na nějaký ten frk, prk… Pošta nevyřízená, z kabele neubývá a bachraté břímě tíží. Někdy se
běžné pošty ujme dobrý soused, podá a doručí, někdy též
školák, ale kolikrát to tak nejde, je třeba podpisu adresáta…
Zato datum splatného důchodu si každý hlídá až úzkostlivě.
Ovšem to jsou důchodci. Mají rádi svoji pošťačku, že jim nosí
penízky až do chalupy a celí nedočkaví ji vyhlížejí a čekají…
Práce dnešní pošťačky je rozmanitá, ba i složitá. Nejsou to
jen noviny, časopisy, listovní zásilky obyčejné, doporučené,
výplaty a k tomu zvýšený stav toho všeho v době sezóny.
Je ona zároveň výběrčí mnoha různých inkas a poplatků:
noviny, rozhlas, televize, elektrika, komíny, telefony a suďme,
co ještě všechno. Za její pracovní doby jistě by se dal rajón
jí určený v dnešní době spěchu normálně zvládnout, kdyby,
a to kdyby, aspoň v době inkasa byli doma všichni, kterých
se to týká, a na svoji pošťačku čekali anebo ji sami vyhledali. Kolik tu bývá promarněného času, námahy od čísla k čís-
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lu a výsledek? Žalostný! Však naše žena pošťačka nezoufá.
Když to nejde tak, musí se na to jinak a chce-li bez úhony
službě dostát, musí vědět, kdy kdo chodí, jezdí z práce, jakou
má kdo šichtu, který autobus koho dováží a takto doslovně
chytat občany. Nutné mít i dobrý postřeh. Když on tak málokdo rád dává peníze. Co těch všelijakých vtípků, stesků nebo
„právě tu nemám peněz“ a tak podobně vyslechne pošťačka
a také mnohokrát jakkoliv snaživá dobrá pošťačka se stává
postrachem. Není právě lahodná tato služba, ale bez ženské trpělivosti, obětavosti a pochopení člověka by to hůře
šlo. Proč tento záznam právě o ženách doručovatelkách?
Nu, protože v naší obci je jich většina. Všechny si zaslouží prvořadé pozornosti, jsou to vesměs ženy, matky dětí…“.
Z r. 1975 pochází ještě výstižnější a zajímavější dokument nářečí. V podaní kronikářky ho představuje série
šesti fiktivních humorně až satiricky laděných rozhovorů
z běžné každodennosti občanů, tematicky zpravidla zaměřených na současné problémy a nešvary, se kterými se
setkávali anebo všelijak potýkali: Z běžného denního života
poukazuje na uspěchanost a hektičnost života žen; Co sa
všuhde jinde? hovorem chlapů v hospodě se dotýká kritiky
výstavby a dění v obci; ve Starobě a Neumí to eště žiť… nastiňuje obtíže stáří a projevy současného nezralého mládí.
A posledními jsou Jezeďácká hospodárka a Úřady. Následující ukázku vybíráme z textu Jezeďácká hospodárka:
„Vitajte všeci, už sem tu. Tak sem sa trošku zašuchtala a zalapotala tam s jednú, co s ňú dělám… Ani o tem nemlúv, dyť
ti dycky pravím, že si lapuša… Cestú sem chvilámi postávala
a tak porozhlédala se trošku. Ale věřte, ľudkové, jak sa tak
člověk dokola díve a všímá si téj jezeďáckej hospodárky. Víži,
chlape, na jednej straně aji sem ráda, že tí naši staří už nežijú
a neužírajú sa. Sám sa člověk eště hryze lítosťú, co naróstlo,
ide tak vniveč, a co teprváť oni staří: hladili to polečko, usbirovali, kde jaký kameň a kamének sa vystasíl, do propadu
pléli žaružinu, lúky ulizovali a nikde nazmar ani stébélka,
a rolky měli čisťučké, jak ty hřadky. Dyť sa ty polanky dneskaj už samy zalesňujú. Pobrali si, pobrali, uspořádali novo,
ale tož, ať sa o to aspoň jak sa třá starajú. Co z teho ináč
zbušá, šak lúky napolo zeškráblé, samá kštica a co ležmo,
to samý hnůj. Co téj práce a klopoty kolem všeckého, co to
stójí peněz, zadarmo sa nehne ani prstem a nakonec? Tam
do ráztoky sa to vevalí… Di, di, hlúpá robo, darmo si dělať
těžkú hlavu, aji dyž máš pravdu pravdúcí, ale nakýhovýra
lamentovať. Zakusil sem to: řekneš neco, si v očách, a hneď
zlá vůla a ba, eště zavřením sa ti vyhrožuje, a mysleť to móžes, jak chceš dobře. A prý je to tak všude. Jaké namáhaní,
všecko zlo sa zhrne na ledaco, též sa to rádo ututle a ticho,
ticho, jak by nic. Je slyšeť, viděť, láme to hlavu a rozum zostává stáť, jako třebas: Tož přivlečú si tu hromadu telacek, pěkných, hrubých na opasení. Šak proti temu nic, ale proč a jak
sa mezi ně móhlo přimíchať jedno telacko nemocné, jak ten
lazar, samá pleseň? A tak prý je to nakažlivé, že ani ľudí to
neobchodí a majú sa měť na pozoru. Myslím si tak, že dnes
je každé to hovádko v moci študýrovaných ľudí, takovým
krámom si rozumjá, a jak sa takoví móžú pomýliť? Řekne sa
kravař, všední chlapisko, ten to hneď poznál, oč ide a zasvi-
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nily by sa ostatní telacka, ale on udělal všecko pro to, aby nebyly škody… A šak to ohlásíl, ale musel sa prý móc dožúvať,
aby si to zavčasu odredykali.“
Pokračujeme dalším výňatkem z textu Úřady:
„A lebo, též si tak vzpomínám, je to už jakýsik ten rok,
co sem neco šparušníl tam v tú stranu. Ide to okolo, vidím,
povědám: Ale robča, robča, málem ťa není ani od země viděť, si enom taková šebušinka a hampasíš a nespočneš. Máš
už jakésik roky, fúru děcék za sebú a po chlapovi též cosi bereš. Praví: Málo, málo. A chybovaly jí dva roky, a že by ráda,
aby ten svůj důchod měla věčí a že to v robotě nejak vydrží.
Lepší sem sa přihlédnúl na robča, ale aji v duchu politovál.
Na nohách učiněnú duhu, samé modré, zelené, žluté žily,
hotové uzly a v hlavě, jak pravila, motolice, srdce že zpomaluje. V téj práci, že je mezi samú omladinú. Je ju haňba
nestačiť a za živý svět že nedala znať, než jú ty útloby dycky přešly. Okolo chalúpčatě měla kúšček kotárku, nedalo jí
to nechať tak, a držela si aji malé kravča. Povědám: A proč
ty sa tak trápíš? A že děcka sa zeženú ze světa a rády přileťá
za mamú a cože má temu podať? Tak že má aspoň ten istý
osúch, placek, latu, zemňák a k temu lisku mléka; tú korunu
po starém, to, že už enom na ten chleba a na tú nutnú patěpku v chalupě. – Časem sa od istéj osoby při řeči dověďéla,
že jako vdova měla eště pořáď pobírať přídavek na poslední
děcko. Dite, dite, co by, robča sa podivovalo. Nikdo mně nic
nedál, ani nedál věděť, a co tu člověk… To šak úřady sú od
teho a dneskaj je přecaj všecko tak akorátní, majú nás tam
takové zalajstrované, tí majú věďéť, co komu dnes právem
patří a proč jím nevěřiť? Ja, ja, řekla tá osoba, to si myslíte vy,
takový poctivec. Ono to bývá ináč a na škodu takových, keří
by si zaslúžili nejvěčí opory, aspoň v ponaučeňú. Moc věcích
a ledaco sa rádo nechává tak spať, hřeší sa na nevědomosť,
až dyž sa stane a páni narazá. Majú istú schovávačku: to že
vy máte věděť o zákonoch a nařízeňách a máte sa dovolávať sama. Takových náhod, že slušný člověk móže poučiť,
je málo. Na to sa robka tak spravedlivo dopálila, že snáď za
všecky, jak sama byla, a na všecky, co ubližujú, pozvylévala
v tú chvíľu prokletí, hromovú zkázu bleskúch, švihúch a hromady iného možného… a že ona stará má sa co retovať,
móže věděť o zákonoch? Že není žádný študovaný advokát
a že ve zlých dobách, dyž hlad kvičél a děcka s ním, nedala
pohynúť děťom. Věděla o svých povinnosťách a zákonoch,
ale že o takových zákonoch života už málokdo ví. No, a jak
robča pravilo, na ten úřad dolézlo, aji s tým dobrodincem.
Po domáhaňú, nemilosťách, handrkovaňú jakože né a né
a že mňa móže uživiť kotár. Řeku, poďte oprubujte! Ale tu sa
ně už prsty na rukách ježily; řeku, myslím si: Ty larvo, eště ťa
tu žáden neodřél? Ale natýbohy, tož, že jó, ale že musím popsať lajstro. Tož mně ho hneď dajte, ale oni ani teho lajstra
nemjéli, ale že na MNV mně ho dajú, tam že ho isto musá
měť a mjéli, ale prý poslední. – A šak nakonec pravila, že už
by ju na ten úřad nikdo nedovlék ani koňmi, že račí už nechce
nic a eště račejší, že hlavu zaryje do role mezi chrobač, a dyž
prý si vzpomene na to robisko, jak kyrysara, keré tam bylo
tak ukrutně nepřívětivé, že je jí eště dneskaj nanic…“
Karel J. Malina
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UDÁLO SE

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas…
Ještě než se rozepíšu o vánočních aktivitách v naši MŠ, tak se
v krátkosti vrátím na konec měsíce listopadu, kdy si děti zabubnovaly
na djembe i jiné terapeutické nástroje. Pod vedenim zkušeného
bubeníka p. Lukáše Kamase, se děti usadily do symbolického kruhu
a bubnování mohlo začít… každý podle svého , ale byly i okamžiky,
kdy jsme se společně setkali v léčivém uvolněném rytmu nástrojů
a těla… a bylo nám všem moc hezky. A teď už měsíc prosinec.
Ve čtvrtek 6. prosince nás navštívil a obdaroval MIKULÁŠ. Přišel
i s krásným andělem a veselým a rozdováděným čertem. To bylo
radosti, údivu, ale i několik slziček ukáplo z očí dětí. Jak by ne, vždyť
zvláště dětská dušička je v čase Vánoc, tak křehká. Ovšem někteří
naši kluci, se nezalekli ani čerta. Možná, tam někde v tichu uvnitř…
kdo ví? Jistě však víme, že si v tento den každé dítě s úsměvem
na tváři, odnášelo domů balíček.

V sobotu 8. prosince jsme zazpívali s našim početným „pěveckým
sborem“ (25 dětí), na ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Za podpory rodičů a kouzelné vánoční atmosféry před ZŠ, jsme
zpívali s RADOSTÍ. Samozřejmě, přišla nás navštívit i malá tréma,
ale ta k vystoupení také patří . Potlesk zúčastněných byl pro nás
všechny velkou odměnou.
Den 11. prosinec byl pro nás velkým zážitkem. Shlédli jsme
v místním kině MUZIKÁL „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. Každý, kdo
si nenechal tento hudební, taneční, barevný, čarovný, jemný,
tajemný… prožitek ujít, tak ví, o čem se zde zmiňuji. I naši nejmenší
sledovali muzikál v tichosti a ani nedutali… Děkujeme a přejeme
další inspiraci k tvorbě.
Ve středu 12. prosince voněla
celá školka. To jsme pekli na třídách
sladké cukroví - vanilkové rohlíčky,
perníčky,
kokosové
kuličky
a nechybělo ani linecké. Chtěli jsme
totiž potěšit a obdarovat všechny
přítomné na další společné akci
rodičů a děti naší MŠ (DÍLNIČKY).
Dne 13. prosince jsme se
připravili na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY.
Tvoření rodičů a dětí má u nás

již několikaletou tradici a vždy se na ni těšíme. Nabídka byla
na tvoření v jednotlivých třídách bohatá - andílci, stromečky
z korálků, papíru či šišek, ořechové domečky a mnohé další. Každý,
kdo k nám zavítal a v čase VÁNOČNÍM SE ZASTAVIL, třeba jen
na tuto chvíli, nás potěšil a povzbudil do dalších aktivit. A také jsme
ochutnali s láskou napečené cukroví našich dětí.
V úterý 18. prosince jsme zpívali s klavírem a kytarou „ŠTĚDRÝ
VEČER NASTAL…„ Stromeček jsme si nazdobili ve třídách již
na začátku měsíce prosince, abychom si atmosféru Vánoc náležitě
užili, ale ten pravý slavnostní den, na který se všechny děti těší
nejvíce, byl právě dnes, VÁNOČNÍ NADÍLKA.
Zvoneček, prskavky, rozzářené dětské tváře… všichni to známe.
V tom je to největší kouzlo Vánoc. Vidíme na dětech, jak jsou šťastné,
když mohou rozbalovat tu hromadu dárků a pak sdílet s kamarády
ten pocit RADOSTI. Jednou, až dospějí, poznají to pravé kouzlo
Vánoc… obdarovat druhé jen tak, třeba jen úsměvem, podáním
ruky, pohlazením…
Myslíme i na zvířátka v lese a každý rok je obdarováváme u krmelce
dobrotami pro lesní zvěř.
TEN VÁNOČNÍ ČAS,DOČKALI JSME ZAS… TAK AŤ JE PROVONĚN
SKOŘICÍ, HŘEBÍČKEM, LÁSKOU, SDÍLENÍM A POROZUMNĚNÍM
MEZI SEBOU NAVZÁJEM.
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ ZIMNÍ ROZJÍMÁNÍ A TĚŠÍME SE
NA ROK 2019.
Za kolektiv MŠ Jarmila Šudáková

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

leden 2019 / 13 /

Muzikál Malá mořská víla
Je podvečer 7. prosince 2018 a kinosál v Horní Bečvě se zaplnil
do posledního místa. Opona se otevírá a zaznívají první slova úvodní
písně muzikálového představení Malá mořská víla: „Vítejte, vítejte,
buďte všichni vítání, vítejte, vítejte, dýchejte však žábrami…“
Ocitáme se v podmořském světě medúz, mořských koníků a jiných
živočichů. Postupně se nám představují další postavy: král všech
moří (Josef Němec), princezny (M. Kadavá, K. Blinková., L. Závorková,
V. Valová, B. Ondruchová) a všichni netrpělivě čekáme na hlavní
postavu muzikálu – malou mořskou vílu (Linda Pavelková), která nás
spolu se svými sestrami vyvede z mořského světa na pobřeží, do
světa lidí. Tam se zamiluje do prince (Jakub Kubeša), jehož zachraňuje
při bouřce. V touze stát se člověkem navštěvuje čarodějnici (Zuzana
Podešvová), která jí podává lektvar, a z malé mořské víly je lidská
bytost, i když němá. Avšak v osudovou chvíli při záchraně prince se

objevuje princezna z Diamantového království (Kristýna Otepková),
jež je princem omylem považována za jeho zachránkyni, kterou si
nakonec vezme za ženu. A jak to skončí s malou mořskou vílou?
Bohužel špatně, rozplyne se v mořskou pěnu.
Barbora Maléřová, autorka scénáře i písní, se inspirovala pohádkou
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. V představení zaznívá
dvanáct krásných písní s chytlavou melodií i rytmem, střídají se sólisté
i sbor, což dodává příběhu na dramatičnosti. Spoluautorem hudby je
Ondra Malina, který zároveň celý muzikál zvučil. Muzikál nastudoval
pěvecký sbor Skřivani a je to již deváté muzikálové představení, které
pěvecký sbor zpracoval. Kromě představení pro veřejnost pěvecký
sbor odehrál ještě další čtyři představení pro základní a mateřské
školy z Rožnova a okolí.
D. Gužíková
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

Vánoční turnaj v bowlingu

Mikulášské setkání

V úterý 11. prosince se 6 členů Klubu důchodců Horní Bečvy zúčastnilo
Vánočního turnaje v bowlingu (D. Křenková, Z. Mládenková, J. Řezáčová,
J. Douchová, S. Vašut, B. Majtanová). Hrálo se v Citi Clubu v Rožnově
p/Radhoštěm a poprvé se turnaje zúčastnilo rekordních 8 družstev.
Čtyři družstva postavil Klub seniorů RpR, dvě družstva rožnovští STP
a po jednom družstvu měli senioři z Horní a Prostřední Bečvy. Turnaj
byl výborně připraven a i když se nám herně moc nedařilo a tak říkajíc
„na bedně jsme nestáli“, přesto jsme byli spokojeni. Bylo zde veselo,
nálada skvělá a fandilo se ze všech sil. V našem družstvu hrála nejlépe
D. Křenková, druhá byla Z. Mládenková, třetí místo vybojoval S. Vašut,
čtvrtá byla J. Douchová a na pátém místě J. Řezáčová. Sportovní den se
nám velmi líbil a společně se budeme těšit na obdobné akce pořádané
Klubem seniorů Rožnov p/R a Klubem důchodců Horní Bečva.

V pátek 7. prosince uspořádal výbor Klubu důchodců Horní Bečva
pro své členy a pozvané hosty tradiční Mikulášské setkání s bohatou
nadílkou. Akce se uskutečnila v Motorestu Bečvan. Přítomné přivítala
předsedkyně KD Jana Pospíšilová, seznámila nás s programem, popřála
hezkou zábavu a hodně štěstí v tombole. S krátkou zdravicí vystoupil
i starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, vyzdvihl velmi dobrou spolupráci
KD s Obecním úřadem, popřál všem krásné Vánoce a hlavně zdraví
a pohodu v roce 2019. Přítomné pozval na sobotní rozsvěcování
vánočního stromku. A potom se začaly prodávat losy do tomboly,
která čítala velké množství vánočních cen. Každý kdo vyhrál, mohl si
vybrat jednu z cen. Někdo měl velké štěstí v tombole, stačil vyhrát
během odpoledne mnoho dárečků. Holt, má to někdo štěstí, že pane
starosto. Vyhrané ceny se porozbalovaly, mnohdy přitom byla i legrace.
Následovalo dobré občerstvení, při kávě, čaji i vínečku si senioři
popovídali a poseděli v družné zábavě. Mikulášské setkání zakončila
předsedkyně KD Jana Pospíšilová, popřála všem příjemné prožití
vánočních svátků, štěstí, zdraví a pohodu v roce nastávajícím.
Další setkání seniory čeká v měsíci únoru na výroční členské
schůzi KD. Mikulášské setkání se vydařilo, domů jsme se vraceli
s pocitem hezky stráveného odpoledne a společně se budeme těšit
na další podobné akce pořádané výborem Klubu důchodců Horní Bečva.

Text a foto: Dana Křenková

Za výbor KD Horní Bečva Marie Němcová

Rozsvěcování vánočního stromu
Na této velmi vydařené akci se vyhlašovala soutěž „O nejlepší
svařák“. Porotě nejvíce chutnal svařák, který připravili členové
TJ Sokol, krásné druhé místo obsadil Klub důchodců, jehož
členky Božka Majtanová a Zdenka Mládenková nás velmi dobře
reprezentovaly. Na třetím místě skončil SWAH.
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Zdraví, štěstí a spokojenost
Vám v novém roce 2019
přeje
Řeznictví Stromšík

Sbor dobrovolných hasičů
Horní Bečva
Vám přeje hodně zdraví, štěstí
a pohody po celý rok 2019.

POZVÁNKA

Poděkování
Výbor Klubu důchodců
Horní Bečva
děkuje všem, kteří přispěli
do sbírky použitého ošacení
pro Diakonii Broumov.
Celkem bylo v listopadu sesbíráno
rekordních 111 pytlů,
65 krabic a 20 tašek.
Moc děkujeme.

Výbor Svazu zahrádkářů
Horní Bečva
srdečně zve všechny své členy na

Výroční členskou schůzi,
která se koná

v neděli 27. ledna 2019
v 10 hodin
v Motorestu Bečvan.
Těšíme se na Vaši účast.
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INZERCE

Od 3. prosince 2018 nově otevřený obchod

MINI HOBBY NÁŘADÍ
na Horní Bečvě

Budova pošty - vedlejší vchod (za autobusovou zastávkou).

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

Celoroční otevření
„Cyklobaru Bečva“
u „Studia Pohoda“
na Prostřední Bečvě č. p. 402.
Pečeme čerstvou „Pizzu“
po celou dobu zimních měsíců.
Aktuální jídelní lístek
najdete na stránkách:
www.cyklobarbecva.cz
Provozní doba v zimních měsících:
Pátek: 15.00 – 22.00 hod.
Sobota: 14.00 – 22.00 hod.
Neděle: 14.00 – 21.00 hod.

Tel: 777 658 062

Nabídka práce na HPP:
Do provozovny „Cyklobar Bečva“
hledáme servírku
na stálý pracovní úvazek
a brigádnice na sezónu 2019.
Pro více informací
nás můžete kontaktovat
na telefoním čísle: 777 658 062
email: cyklobarbecva@seznam.cz
www.cyklobarbecva.cz
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Program kina PANORAMA / leden 2019 /
Telefon: 734 36 60 60, www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz
 Od pátku 4. 1. do neděle 6. 1. v 18:00 ČERTÍ BRKO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí
běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou.
Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však
přestane fungovat…
ČR, Slovensko, 2018 | hrají J. Cina, O. Vetchý, J. Bárdos | režie M. Najbrt
přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 99 minut
 Od úterý 1. 1. do neděle 6. 1. ve 20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou
jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985.
Velká Británie, USA, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 134 minut.
 Od pondělí 7. 1. do středy 9. 1. v 17:30 BUMBLEBEE
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své
první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee,
který se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.
USA, 2018 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč
 Od pondělí 7. 1. do středy 9. 1. ve 20:00 ZRODILA SE HVĚZDA
Bradley Cooper ve filmu hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví
neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrhnou
do milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru,
Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a o to více se potýká se svými
vnitřními démony.
USA, 2018 | film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 100 Kč • 136 minut.
 Ve čtvrtek 10. 1. v 18:00 FILMOVÝ KLUB – BEAUTIFUL BOY
Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný a krásný Nic stal závislým na drogách?
A jak ho zachránit? V autentickém a emotivním snímku podle skutečných
událostí září v rolích otce a syna Steve Carell a Timothée Chalamet.
USA, 2018 | film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč • 112 minut
 Od pátku 11. 1. do neděle 13. 1. v 18:00 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka
von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít
náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
USA, 2018 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč
 Od pátku 11. 1. do neděle 13. 1. ve 20:00 ROBIN HOOD
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně
se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické
vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné
choreografie i nadčasové romantiky.
USA, 2018 | film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 120 Kč • 117 minut.
 V neděli 13. 1. v 16:00 KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TV 6
Pásmo pohádek s nejoblíbenějšími pohádkovými postavičkami pro nejmenší
diváky. Příběhy Rákosníčka, víly Amálky, Křemílka a Vochomůrky nebo Rumcajse.
přístupné bez omezení • vstupné 20 Kč • 62 minut
 V pondělí 14. 1. a v úterý 15. 1. v 17:30 UTOP SE, NEBO PLAV
Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát,
který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání,
netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců se dostává. Francouzský režisér Gilles Lellouche letos rozesmál i dojal publikum v Cannes komedií
o snech, které se mohou splnit, přestože se v ně ani neodvažujeme doufat.
Francie, 2018 | film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč
 V pondělí 14. 1. a v úterý 15. 1. ve 20:00 ZÁHADA SILVER LAKE
Hypnotický a zábavný thriller bezmála lynchovského ražení je poháněn stejně tak
ústřední obsedantní figurou, jako vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami a nesčetnými popkulturními referencemi, jež dohromady skládají jakousi
tajnou historii L.A. Film, který je zároveň subversivní hříčkou i netradiční poctou
éře klasického Hollywoodu.
USA, 2018 | film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 90 Kč

 Od pátku 18. 1. do neděle 20. 1. v 18:00
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak.
Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu
ta pravá Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství a zábavy.
USA, Indie, 2018 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč
 Od pátku 18. 1. do neděle 20. 1. ve 20:00 SKLENĚNÝ
Z filmu Vyvolený se vracejí hvězdy Bruce Willis v roli Davida Dunna a Samuel L.
Jackson jako Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy,
který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity,
jež v sobě ukrývá. A právě narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi
sleduje v novém thrilleru David Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené
schopnosti.
USA, 2019 | film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč
 Od pondělí 21. 1. do středy 23. 1. v 18:00
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
Dva mladí přátelé naleznou magickou knihu, která dokáže oživit břichomluveckou figurku. Tou není nikdo jiný než Slappy a v nové strašidelné komedii
podle knihy R. L. Stina způsobí během Halloweenu neuvěřitelnou spoušť.
USA, 2018 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč
 Od pondělí 21. 1. do středy 23. 1. ve 20:00 KURSK
K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského
námořnictva. 12. srpna otřesou trupem mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Začíná zoufalý
boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny…
Belgie, Lucembursko, 2018 | film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 120 Kč
 Od čtvrtka 24. 1. do neděle 27. 1. v 18:00 PSÍ DOMOV
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od
svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu
a Bella se rozhodne vrátit se domů…
USA, 2019 | Český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč
 Od čtvrtka 24. 1. do neděle 27. 1. ve 20:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, získá Albus Brumbál svého bývalého
studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále
více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita,
dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
Velká Británie, USA, 2018 | český dabing • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 120 Kč
 Od pondělí 28. 1. do středy 30. 1. v 17:30 BOHEMIAN RHAPSODY
Velká Británie, USA, 2018 | hfilm s titulky • nevhodné pro děti do 12 let
• vstupné 120 Kč
 Od pondělí 28. 1. do středy 30. 1. ve 20:00 SLOŽKA 64
Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek na opuštěném ostrově
s děsivou scénou nalezenou za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu?
Dosud nejvydařenější thriller ze série Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho
Adler-Olsena se v Dánsku stal nejúspěšnějším domácím filmem všech dob.
Dánsko, 2018 | Film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč
 Od čtvrtka 31. 1. do neděle 3. 2. v 18:00 OVEČKY A VLCI
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je
až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí,
aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist.
Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce…
Rusko, 2018 | český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč
 Od čtvrtka 31. 1. do neděle 3. 2. ve 20:00 ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako
rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece
zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.
ČR, 2019 | hrají Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová | režie M. Horský
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč
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POZVÁNKY

AKCE LEDEN 2019
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU
PONDĚLÍ 7. 1.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
ČTVRTEK 10. 1.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.

Srdečně Vás zveme
na přednášku

Radky Dvořákové
o reflexní terapii,
kterou se zabývá více než 10 let.
Dozvíte se vše o této metodě, jak funguje,
jaké jsou její základní principy.
O její kombinaci s bylinnou léčbou,
s vitamíny a minerály.
A hlavně to, jak snadno si můžete pomoct sami,
když Vás něco bolí.

Sokolovna Horní Bečva

čtvrtek 17. ledna 2019
v 17 hodin
Paní Radka Dvořáková
je autorkou knihy
„REFLEXNÍ TERAPIE
JAKO SAMOPOMOC
aneb Kam sáhnout,
když mě něco bolí.“

SOBOTA 12. 1.
2. TURNAJ PŘÍPRAVEK V HALOVÉ KOPANÉ
7,30 – 12,00 HALA SPŠIEŘ ROŽNOV
2.turnaj série halových turnajů v kopané roč.nar. 2012-2013
PONDĚLÍ 21. 1.

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
ČTVRTEK 24. 1.

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 25. 1.

POHÁDKOVÝ PÁTEK
Zimní radovánky s Radkem a Aťou
hraje Divadlo Maringotka
17.00 hodin – sál SVČ
Sáňky, boby, stavění sněhuláka, ale také koulování
patří k zimním radovánkám.
Součástí vystoupení bude improvizace s dětmi
formou narativní pantomimy.

Více informací o akcích najdete

na www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz
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Kalendář akcí obce Horní Bečva
/LEDEN - ČERVEN 2019/
12. 1. /

SOBOTA / OD 17:30 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

BŘEZEN KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU

– sv(j)et kolem – Jižní Amerika na kole

Klikaři a přátelé Ohlé kliky Vás obrazem a zvukem
přenesou do různých koutů světa.

Zveme vás na přednášku Michala a Zuzky o jejich putování
na kole po celé Jižní Americe. Vstupné dobrovolné.

15. 1. /

ÚTERÝ / 20:00 / SOKOLOVNA

Vstupné dobrovolné. www.ohlaklika.com

16. 3. /

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Místní knihovna Horní Bečva a divadélko ROLO
vás srdečně zvou na loutkové představení.
Vhodné pro děti od tří do osmi let. Vstupné dobrovolné.

Taneční kurz pro manželské a přátelské páry.

17. 1. /

20. 1. /

ČTVRTEK / 17:00 / SOKOLOVNA

22. 3. /

PÁTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

REFLEXNÍ TERAPIE S RADKOU DVOŘÁKOVOU

DOKTOR V NESNÁZÍCH, Laurent Ruquier

Místní knihovna Vás srdečně zve na přednášku o reflexní terapii. Dozvíte se vše o této metodě, jak funguje, jaké jsou její
základní principy. O její kombinaci s bylinnou léčbou, s vitamíny a minerály. A hlavně to, jak snadno si můžete pomoct
sami, když Vás něco bolí. Vstupné dobrovolné.

Agentura Familie uvede situační komedii o průměrném
plastickém chirurgovi, který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Osoby a obsazení: Karel Zima, Ivana Korolová / Anna
Stropnická, Kateřina Seidlová, Dana Morávková / Miluše
Bittnerová, Zuzana Mixová / Magda Weigertová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková
Předprodej vstupenek v Místní knihovně.

NEDĚLE / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

HORSKÁ DRÁHA, Eric Assous

6. 4. /

SOBOTA / 09:00 /

Divadlo Bolka Polívky uvede komorní hru pro jednu
herečku a jednoho herce.
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková.
Režie: Petr Halberstadt, překlad: Alexander Jerie.
Předprodej vstupenek v Místní knihovně.
Cena vstupného: 480,- Kč.

25. 1. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ
Spolek Ohlá Klika s vedením obcí Horní a Prostřední Bečvy
pořádá při příležitosti Dne Země společný bečvanský úklid.

26. 4. /

PÁTEK / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

SPORTOVNÍ PLES

Divadlo CHAOS z Valašské Bystřice pro Vás připravilo
novou komedii, jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou. Režie - Helena Křenková.
Obsazení hry: Šárka Deáková, Veronika Fröhlichová,
Lucie Nováková, Josef Šturma, Jan Závorka.
Předprodej vstupenek v Místní knihovně.

TJ SOKOL Horní Bečva Vás srdečně zve na tradiční
Ples sportovců. K tanci a poslechu zahraje DUO GASPARY.

15.2. /

PÁTEK / 19:00 / RESTAURACE STARÉ ČASY

9. REPREZENTAČNÍ PLES na Starých časech

3. 5. /

PÁTEK

Teší se na setkání s Vámi penzion a restaurace Staré časy.
Přivítá Vás kapela RIVIERAS.

16.2. /

MACURŮV MEMORIÁL 2019
V pátek 3. května 2019 proběhne již tradiční běžecký závod
na počest hrdinského činu Jaroslava Macury.

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

VALAŠSKÝ BÁL
Srdečně Vás zveme na Valašský bál. O zábavu sa postará
soubor HAFERKA a zahraje cimbálová muzika SOLÁŇ.

29. 6. /

SOBOTA / 15:00 / CENTRUM OBCE

PŘEDPOUŤOVÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Tradiční sousedské posezení s bohatým kulturním programem pro děti i dospělé.

2. 3. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

HASIČSKÝ KONČINOVÝ BÁL
SDH Horní Bečva Vás srdečně ze na Končinový bál.
K tanci a poslechu zahraje GRACIA MUSIC. Bohatá tombola.

30. 6. /

NEDĚLE

HORNOBEČVANSKÁ POUŤ
Změna programu vyhrazena.
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