Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

Titulní fotografie: Dana Křenková

/ ÚNOR 2019/

číslo 2 / ročník XXXVI

10. ročník halového turnaje údolí Želva cup

/ cena: 3 Kč /

/sobota 2. 2. od 9:00 hod./

Spolek Ohlá klika vás zve na Bečvanské maskování

/sobota 9. 2. od 19:30 hod./

Výbor Klubu důchodců Horní Bečva zve své členy na Výroční členskou schůzi

/pátek 15. 2. od 14:00 hod./

9. reprezentační ples na Starých časech
Srdečně vás zveme na Valašský bál
Začátek předprodeje vstupenek na divadelní představení Doktor v nesnázích
21. ročník pěvecké soutěže pro žáky 1. stupně Bečvanský skřivánek
Končinový hasičský bál, srdečně zve SDH Horní Bečva

/pátek 15. 2. od 19:00 hod./
/sobota 16. 2. od 19:00 hod./
/středa 20. 2. od 8:00 hod./
/pátek 22. 2. od 16:00 hod./
/sobota 2. 3. od 19:00 hod./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“
Pablo Picasso

Blahopřání
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten nezemřel…
Dne 7. února 2019 vzpomeneme
první výročí úmrtí
pana Karla MARTINÁKA
S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten nezemřel.

Jindřiška KŘENKOVÁ

Marie SOLANSKÁ

Jiřina ONDRUCHOVÁ

Edeltraut MARTINÁKOVÁ

Jarmila PARMOVÁ

Zdeňka SKÝPALOVÁ

Dne 8. února 2019 uplyne
dvacet jedna let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek

Anastazie SARAVOVÁ

Jaroslava CVERNOVÁ

pana Jan PROROK

Bedřich ONDRUCH

S láskou vzpomínají dcery Irena
a Renata a syn Jan s rodinami.

Irena KANTOROVÁ
Anežka HANULIAKOVÁ
Ludmila ZÁVORKOVÁ
Zdenka HODAŇOVÁ

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen,
kytičku květů na hrob dát
a potichu vzpomínat.

Vlasta PROKOPOVÁ
Karel MALINA
Jana SOLÁNSKÁ

Dne 9. února 2019 vzpomeneme
dvacáté výročí úmrtí

Veronika VAŠUTOVÁ

paní Františky MUŽNÉ
V měsíci únoru 2019 oslaví jubilejní sňatek
25 let manželství - stříbrnou svatbu:

S láskou a úctou vzpomínají manžel
a dcery Ludmila a Jarmila s rodinami.

manželé Ing. Jaroslav a Marcela PODEŠVOVI
55 let manželství – smaragdovou svatbu:
manželé Tomáš a Drahomíra ONDRUCHOVI

Všem únorovým oslavencům i stříbrnému
a smaragdovému manželskému páru přejeme
do dalších let hodně lásky, štěstí, rodinné pohody
a především pevné zdraví.

Vzpomínky
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel
a žije v našich srdcích dál.
Dne 5. února 2019 vzpomínáme
patnácté výročí úmrtí
pana Štěpána KRETKA
Vzpomíná manželka,
děti, vnoučata a pravnoučata.

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál…
Dne 11. února 2019
si připomeneme osmé výročí
ode dne, kdy nás navždy opustil
pan Pavol KUREK
S láskou vzpomínají manželka Jarka,
dcera Eva, syn Pavel
a vnoučata Simonka, Kubík a Tomášek.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.
Dne 17. února 2019 si připomeneme
smutné desáté výročí úmrtí
pana Josefa BLINKY
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
tři dcery a syn s rodinami.

únor 2019 / 3 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Vzpomínky

Koho jsme milovali,
na toho nikdy nezapomeneme,
ten ve vzpomínkách žije stále s námi.

Maminky nikdy neumírají,
jenom usínají,
aby se probouzely každé ráno
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 12. února 2019 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
maminky a babičky

Dne 17. února 2019 vzpomeneme
šesté smutné výročí úmrtí naší maminky

paní Květoslavy KADOVÉ

paní Růženy ONDRUCHOVÉ

a dne 17. února 2019 vzpomeneme
dvacáté smutné výročí úmrtí tatínka a dědečka

S láskou vzpomínají
dcera Martina s rodinou,
dcera Michaela,
syn David a rodiče.

pana Jiřího KADY
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ÚNOR 2019
1. 2. 7:30

za zemřelé rodiče a syna

2. 2. 7:30

na úmysl dárce

3. 2. 10:00

za zemřelé Marii a Františku Mužátkovy

4. 2. 7:30

za zemřelou rodinu

5. 2. 7:30

za duše v očistci

6. 2. 7:30

na dobrý úmysl

7. 2. 7:30

za zemřelé rodiče a děti

8. 2. 7:30

na poděkování Pánu Bohu při příležitosti
padesátého pátého výročí manželství

9. 2. 7:30

za zemřelé rodiče Josefa a Anežku Mládenkovy,
rodiče z obou stran a sourozence

10. 2. 10:00

za zemřelého Jana Petřeka, syna Jiřího
a rodiče z obou stran

11. 2. 7:30

za zemřelé rodiče a syna

12. 2. 7:30

za zemřelé Květoslavu Kadovou, Jiřího Kadu
a rodiče z obou stran

13. 2. 7:30

na dobrý úmysl

14. 2. 7:30

za zemřelého Valentina Ondrucha, manželku,
osm dětí a vnuka Václava

15. 2. 7:30

na jistý úmysl

16. 2. 7:30

za zemřelé Annu a Jaroslava Blinkovy
a rodiče z obou stran

17. 2. 10:00

za zemřelé Vlastimilu a Josefa Chovancovy
a rodiče z obou stran

18. 2. 7:30

na dobrý úmysl

19. 2. 7:30

na jistý úmysl

20. 2. 7:30

za zemřelého Oldřicha Kociána a syna Oldřicha

21. 2. 7:30

za zemřelé dobrodince

22. 2. 7:30

za zemřelou Martu Machálkovou
a rodiče z obou stran

23. 2. 7:30

za zemřelou dceru Hanku Mičolovou,
manžela Zdeňka Valu, rodiče Fárkovy,
sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

24. 2. 10:00

za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy,
živou rodinu a duše v očistci

25. 2. 7:30

za zemřelé rodiče a děti

26. 2. 7:30

na úmysl dárce

27. 2. 7:30

za duše v očistci

28. 2. 7:30

za zemřelé rodiče, dva syny a dceru
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Právní poradenství pro občany Horní Bečvy
Obec Horní Bečva připravila se spolupracující právní kanceláří projekt
právních konzultací pro občany naší obce – ZDARMA!!!
Důvodem tohoto projektu je poskytnout občanům základní servis a pomoc
při orientaci v českém právním řádu, který je nejen pro laiky velice složitý a nepřehledný.
Právní poradenství bude probíhat vždy poslední středu v měsíci od 16 do 17 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu. První konzultace tedy proběhne ve středu 30. 1. 2019 v 16. hod.
Předmětem „pro bono“ konzultací je základní právní poradenství týkající se řešení
různých problémů a situací, které mohou v životě nastat. V rámci těchto bezplatných konzultací
nebude možné případné právní zastupování a ani příprava různých dokumentů.
Toto si může zájemce o konkrétní právní služby sjednat přímo s právní kanceláří.
Spolupracující právní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout poradenství z důvodu střetu zájmů.
Rudolf Bernát – starosta

Placení komunálního odpadu na rok 2019 – poplatek se nemění
Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů
sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení místního poplatku za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 5/2015.

1. Sazba místního poplatku pro fyzické osoby
s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:
I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob
pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. sjízdnost
komunikací).

Místní poplatek činí ................................................... 500,- Kč
II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných nádob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky.
V zimním období je odvoz omezen.

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

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

2. Sazba místního poplatku pro fyzické osoby
mající ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci:
Místní poplatek činí ................................................... 500,- Kč

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Úhradu poplatku můžete provést následovně:
- poštovní poukázkou
- v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva
- převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,
variabilní symbol ........... u rod. domů 11337 + číslo popisné
............................................ u rekr. chat 21337 + číslo evidenční
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 lze najít na stránkách
www.hornibecva.cz.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme, že občané vlastnící psa staršího 3 měsíců jsou
povinni zaplatit poplatek ze psů
v termínu do 31. března běžného
roku. Sazba poplatku činí 100,- Kč
za psa s výjimkou některých případů uvedených ve vyhlášce
č. 02/2018 o místních poplatcích.

Svoz tříděného odpadu
pátek 22. února 2019
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Statistické údaje evidované matrikou a evidencí obyvatel
Evidence obyvatel - pohyb obyvatel v obci Horní Bečva v roce 2018
Stav obyvatel k 01. 01. 2018 ................................................................... 2 456

Osoby zemřelé v roce 2018

Přihlášení k trvalému pobytu ................................................................... + 50
Odhlášení z trvalého pobytu......................................................................- 47

1. Jiřinka Juříčková

14. Veronika Ondruchová

Narození........................................................................................................... + 24

2. Jaroslav Pecha

15. Jitka Chovancová

Úmrtí ...................................................................................................................- 26

3. Karel Martinák

16. Antonín Kretek

Celkem obyvatel k 31. 12. 2018 ............................................ 2 457

4. Eva Křištofová

17. Oldřich Vašut

V obci Horní Bečva je k 01. 01. 2019 celkem 2457 obyvatel.
Dospělých osob je 2023. Z těchto dospělých osob je 1001 mužů
a 1022 žen. Mladistvých od 15 do 18 let je 71 osob, z toho 34 chlapců
a 37 dívek. Dětí do 15 let je 363 osob, z toho 191 chlapců a 172 dívek.
Průměrný věk obyvatel v obci je 43,5 let.

5. Stanislav Polách

18. Hedvika Janíčková

6. František Sedláček

19. Františka Ondruchová

7. Josef Cverna

20. Jiří Mikuda

8. Božena Vojkůvková

21. Stanislav Martinák

Nejstarším občanem obce Horní Bečva je paní Veronika Fiurášková, která v květnu 2019 oslaví 97 let. Druhým nejstarším občanem
je paní Marie Šilbachová, která v červenci 2019 oslaví 96 let. Dalšími nejstaršími občany obce je paní Jenovefa Cabáková, Oldřiška
Křenková a Ludmila Kyšáková, které v roce 2019 oslaví 95 let.

9. Jaroslav Juříček

22. Vladislav Malina

10. Vladimír Baroš

23. Marta Švecová

11. Ivan Bambušek

24. Josef Vaníček

12. Květoslava Hanáková

25. Anežka Holčáková

13. Božena Ondruchová

26. Jan Klepáč

Dle evidence obyvatel OÚ Horní Bečva se v roce 2018 narodilo
celkem 24 dětí, z toho 10 chlapců a 14 děvčat.
Manželství uzavřelo 17 občanů, rozvedeno bylo 11 občanů
a zemřelo 26 občanů naší obce, z toho 15 mužů a 11 žen.

Přehled počtu obyvatel v obci Horní Bečva
v letech 2000 – 2018 v obdobích po pěti letech:
K 01. 01. 2000 ..............................................................................2405 obyvatel
K 01. 01. 2005 ..............................................................................2422 obyvatel
K 01. 01. 2010 ..............................................................................2456 obyvatel
K 01. 01. 2015 ..............................................................................2428 obyvatel
K 01. 01. 2016 ..............................................................................2428 obyvatel

Jubilejní sňatky v roce 2018
25 let manželství – stříbrnou svatbu oslavily čtyři manželské páry
50 let manželství – zlatou svatbu oslavily tři manželské páry
55 let manželství – smaragdovou svatbu oslavily tři manželské páry
60 let manželství – diamantovou svatbu oslavil jeden manželský pár
V roce 2018 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:
- 3x vítání občánků

K 01. 01. 2017 ..............................................................................2453 obyvatel

- rozloučení žáků deváté třídy se Základní školou T. G. Masaryka
Horní Bečva - nazvané poslední zvonění

K 01. 01. 2018 ..............................................................................2456 obyvatel

- zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění

K 01. 01. 2019 ..............................................................................2457 obyvatel

Matrika – matriční události v roce 2018
U matričního úřadu Horní Bečva bylo v obci Horní Bečva uzavřeno 23 manželství z toho 2 církevní a zemřelo v obci Horní Bečva 16 osob (z toho 8 mužů a 8 žen).

Děti narozené v roce 2018
1. Brigita Bělunková

13. Alex Tibor Héderváry

2. Mikoláš Svoboda

14. Nikol Stanečková

3. Sofie Elisabeth Třetinová

15. Alice Bártková

4. Viktor Kovář

16. Stela Danihelová

5. David Matušík

17. Jan Strnadel

6. Ondřej Roman

18. Adam Kulišťák

7. Tereza Pešáková

19. Inka Ludvíková

8. Vivien Lušovská

20. Ronja Ludvíková

9. Eva Halouzková

21. Kristián Pokorný

10. Gabriela Vašutová

22. Jan Ondruch

11. Klára Veselková

23. Josefína Solánská

12. Klára Vašutová

24. Vincent Grenar

Činnost komise
Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ):
Komise Sboru pro občanské záležitosti působí v naší obci již řadu
let, v současné době má tato komise 12 členů. Předsedkyní je paní
Jana Poláchová.
Členové této komise navštěvují jubilanty, kteří slaví 80 let, 81 let
a každý další rok svého životního jubilea v den jejich narozenin
(příp. dle domluvy i v jiný den) s jejich souhlasem. Pokud by si jubilant návštěvu nepřál, sdělí tuto skutečnost Obecnímu úřadu Horní
Bečva. V roce 2018 bylo osobně blahopřáno 118 jubilantům.
Jubilantům, kteří slaví životní jubileum 60 let, 70 let a 75 let, se
osobně gratulovat nechodí, je jim zasíláno blahopřání na adresu trvalého pobytu. V roce 2018 bylo zasláno 111 blahopřání.
Každoročně v prosinci na Mikuláše navštěvují členové komise
SPOZ občany obce Horní Bečva s Mikulášským balíčkem v Domovech pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Pržno
a Karolinka. V roce 2018 byl mikulášský balíček předán 10 seniorům
a návštěvy v domovech důchodců se zúčastnili: Svatopluk Divín, místostarosta, Jana Poláchová a Jitka Petřeková.
Smutečním řečníkem je i nadále paní Anna Křenková a paní
Magda Jeníčková, obě bydlí v obci Horní Bečva.
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI
Anna Ekberg

O ČERTECH, MEDVĚDECH, MYŠKÁCH
A VŠECH MÝCH PŘÁTELÍCH
Jiří Kahoun
Nejkrásnější pohádkové příběhy jednoho z nejoblíbenějších vypravěčů Jiřího Kahouha doprovází krásné a výpravné ilustrace Lucie Dvořákové
v novém reprezentativním výboru toho nejlepšího z autorovy tvorby pro děti.

Dánský milostný thriller od autorského dua
bestselleru Ztracená, píšící pod pseudonymem
Anna Ekberg.
Napínavý thriller o úkladné, dokonale naplánované vraždě. Dramatický příběh o majetnictví ve vztahu, o vášni, sexu a tajemstvích
druhých. Pravdivá sonda do manželství, kde je
i přes vnější dojem vše nakřivo.

PLANETA ETK-017
Daniel Šmíd

VESELÍ
Radka Třeštíková

MV budoucnosti vzdálené stovky let je život
na naší planetě ponurý a šedivý. Vytratilo se
slušné chování a lidé si už neváží ani sebe navzájem ani přírody. Země chřadne a jedinou nadějí
na záchranu je Kodex, který všem zase ukáže,
jak se k sobě chovat. Kodex ale není na naší planetě. Osmiletá Helenka a její bratr Viktor se vydávají na tajnou misi do hlubokého vesmíru, aby
Kodex přivezli. Jejich cesta ale není jednoduchá.

Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě
možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat.
Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě.
Protože doma jsou odpovědi.
Nová kniha s autobiografickými prvky se jmenuje Veselí podle Třeštíkové rodného Veselí
nad Moravou.

BELETRIE
MANŽEL NA OBJEDNÁVKU
Catherine McKenzie
Je tu nová Bridget Jonesová a jmenuje se Anna!
Anna Blytheová si na svůj život nemůže stěžovat.
Má skvělou práci v redakci časopisu, úžasnou
nejlepší kamarádku a právě se jí podařilo sehnat
nakladatele pro svoji knižní prvotinu. Potíž je
v tom, že si neustále vybírá nevhodné muže…
VĚŠTĚNÍ Z KRAJKY
Barry Brunonia
Strhující a překvapivě vypointovaný román o novodobém honu na čarodějnice. Towner Whitneyová se narodila v americkém městě Salem,
které neblaze proslulo čarodějnickými procesy v 17. století. Na konci 20. století by se mohlo
zdát, že doba slepých vášní a hořících hranic je
dávno pryč. Jenže není… Towner je z rodu Whitneyů a ovládá magickou schopnost věštit z krajky. Když se dozví, že zmizela její milovaná prateta Eva, musí překonat
sama sebe, vrátit se do Salemu a napřít všechny síly k tomu, aby odhalila,
co se vlastně stalo. Jak zjistí ona i čtenáři, tajemství dlí hlouběji, než by
kdokoliv čekal, a při jeho odhalování půjde o všechno…
NEJLEPŠÍ VÍKEND
Patrik Hartl
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta
a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho.
Doufají, že se jim to během nového roku podaří,
mohlo by, protože času na to budou mít dost.
Kromě ranních a večerních hodin pracovních
dnů mají k dispozici padesát dva víkendů, deset
státních svátků a čtyři týdny dovolené. To je dohromady šest tisíc sedm
set šedesát hodin volna, během kterých se dá změnit téměř cokoli.

JACOBOVA OBHAJOBA
William Landay
Andy Barber je respektovaným žalobcem
v kanceláři okresního návladního. Zvrat v jeho
dvacetileté kariéře – a nejen v ní – přinese případ vraždy čtrnáctiletého chlapce, jehož vyšetřování se Andy sám ujme. Brzy po zahájení
vyšetřování se totiž objeví důkazy, které s vraždou spojují jeho syna Jacoba. Dosavadní život
rodiny se ze dne na den obrátí vzhůru nohama,
Andy a jeho žena Laurie prožívají jednu z nejhorších nočních můr, která může rodiče potkat: jejich dítě je obžalováno
z těžkého zločinu…
OHNÍČKY VŠUDE KOLEM
Celeste Ng
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají lidé na to, aby měli všechno přesně
podle šablony – stejné trávníky, stejné domy,
a také aby žili stejné životy. Elena Richardsonová ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské rodinky devadesátých let
naprosto dokonale. Richardsonovi, kteří mají
čtyři děti, pronajmou byt nekonformní chudé
fotografce Mie s dospívající dcerou. Tyhle dvě
rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale od začátku víme, že se jejich
odlišné světy střetnou a povede to ke katastrofě…
DRAMA BÍLÉ HORY
Dušan Uhlíř
Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad
ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce
1620 už nebyly tím, co předtím. Kniha od předního českého historika
předkládá přehledná fakta i zajímavosti o jedné z nejvýznamnějších bitev v naší historii. Zjistíte, jaké byly její příčiny i důsledky, jací aktéři stáli
v jejím pozadí i co rozhodlo o jejím výsledku na bitevním poli.
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KNIHOVNA

ROK 2018 V KNIHOVNĚ A INFORMAČNÍM CENTRU
Rok 2018 skončil a my jsme bilancovali. Půjčovanost se oproti roku
2017 zvedla u dospělých čtenářů přibližně o 20%. Naopak dětští čtenáři
ubývají a v kategorii od 12 do 15 let téměř nejsou. Tento trend je společný všem knihovnám v regionu. Naší knihovně se daří s tímto problémem
bojovat alespoň v kategorii nejmenších do 9 let, kde čtenářů přibývá.
Doufáme, že tento trend bude pokračovat. Snažíme se k tomu přispět
vhodným výběrem nakupovaných knih. Většinu nových knih financuje
Obec Horní Bečva, ale část pochází z darů anebo využíváme grant České
knihovny, který je ve výši 7 000 Kč.

Součástí knihovny je i turistické informační centrum. To znamená,
že kromě knihovnické práce a podílení se na organizaci různých kulturních akcí, se ještě věnujeme turistům a jejich dotazům na okolí a různé
zajímavosti.
Turistický ruch v naší obci roste a myslím si, že roste i zájem o služby
turistického informačního centra. Snažíme se podávat ucelené informace o našem kraji a pomáhat s programem na dovolené pro jednotlivce
i pro celé rodiny za jakéhokoliv počasí. K naší práci patří zároveň příprava
materiálu o Horní Bečvě, jako jsou letáky, pohlednice apod.

Návštěvnost místní knihovny v uplynulých letech:

Návštěvnost Informační centra Horní Bečva podle měsíců:

2017

2018

2017

2018

Počet čtenářů za rok ............................................................ 2 008 .............2 503

leden ............................................................................................. 11 .................... 33

Počet návštěvníků mladších 15 let .................................... 496 ................ 534

únor ............................................................................................... 83 .................... 56

Počet výpůjček beletrie dosp. ......................................... 3 509 .............4 765

březen ......................................................................................... 137 .................... 53

Počet výpůjček naučná dosp. ............................................. 342 ................ 626

duben ........................................................................................... 31 .................... 87

Počet výpůjček beletrie dětské .......................................... 747 .............1 230

květen ........................................................................................... 52 .................... 95

Počet výpůjček naučné literatury dětské ........................ 134 ................ 239

červen ......................................................................................... 113 ................. 406

Deset nejpůčovanějších titulů v roce 2018:
1. ................................................................................ Alena Mornštajnová, Hana
2. ....................................................... Robert Bryndza, Do posledního dechu
3. ............................................................................... Radka Třeštíková, Bábovky
4. ............................................................ Táňa Keleová-Vasilková, Vůně života
5. ..................................................................... Stefan Ahnhem, Oběť bez tváře
6. ................................................................... Kim Hooper, Lidé, kteří mě znali
7. ............................................................................. Fredrik Backman, Medvědín
8. ................................................................................ Katja Kettu, Porodní bába
9. ........................................................................ Chancellorová Bryn, Sycamora
10. ...................................................................... Anders de la Motte, Konec léta
Knihovna slouží také jako zázemí pro přípravu místního zpravodaje,
který vychází periodicky každý měsíc. Tento tisk je evidovaný pod ministerstvem kultury České republiky. K archivaci se pravidelně zasílá každé
vydané číslo např. do Národní knihovny ČR, knihovny Národního muzea
v Praze nebo do Parlamentní knihovny či Krajské knihovny F. B. ve Zlíně.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY!

Otevírací doba knihovny v pátek
pouze do 15:00 hod!
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
zavřeno
8:00 - 11:30

12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00 !!!

červenec .................................................................................... 531 ................. 617
srpen ........................................................................................... 531 ................. 654
září ............................................................................................... 233 ................. 336
říjen ................................................................................................ 38 .................... 76
listopad ........................................................................................ 41 .................... 30
prosinec ....................................................................................... 27 .................... 35
celkem .................................................................................... 1 828 .............. 2 478
Spolupracujeme s knihovnami a informačními centry v našem regionu a sbíráme tak informace o turistických, kulturních a sportovních akcích v naší obci i v jejím blízkém okolí a předáváme je dál - návštěvníkům
informačního centra, místním hotelům a rekreačním zařízením, uveřejňujeme je v místním zpravodaji.
/JB/

PO ŠKAREDÉM, DYCKY PĚKNĚ…
Několik zim jsme čekali na sníh a marně. Dětem nezbylo než uronit
slzu, že Martin nepřijel na bílém koni, Vánoce nebyly bílé a ani leden
nestál za nic. Letos jsme si užili vrchovatě sněhu už v lednu a to různého - od prašanu přes mokrý až po zmrzlý. Dokonce jsem zaznamenala i stříň. Pro neznalé jde o sníh se zmrzlou krustou na povrchu,
která někdy udrží i dospělého. Ale s přívalem sněhu přišly i problémy.
Každodenní vyhazování cest a chodníků, kdy svaly umdlévaly a mnozí
z nás museli s „houserem“ vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Přišla
na řadu i nerudovská otázka: „Kam s ním?“ Chceme mít vyhrnutou cestu, ale sníh by neměl skončit na našem plotu, vstupu a pod. A po tom
všem přišlo ještě náledí. Člověk nevěděl kam šlápnout, aby neskončil
na zemi.
Nejčastějším tématem všech rozhovorů bylo počasí a jaké je to
s ním hrozné. Taky jsem tomu podléhala, ale pak jsem se rozhodla nerozčilovat se nad něčím co neovlivním. Sníh nikdo z nás neplánoval,
nikdo ho neobjednal, dokonce ani obec ne a musíme se s ním poprat.
Vždyť podobné zimy bývaly. Počasí nezměníme, ale naši náladu ano.
Vzpomněla jsem si na jedno staré valašské moudro, které lze použít
skoro na každou situaci: „Po škaredém, dycky pěkně…“
Tak si říkám, že bychom si měli víc užít ten čas čekání na to pěkné.
/JB/
Vždyť život je krátký!
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z kronikářské práce Anny Stodůlkové
4. část

Pověsti I.
Zní to až neuvěřitelně, ale důvod, proč
Anna Stodůlková zaznamenala hornobečvanské pověsti, byl velmi prozaický:
v čtyřistastránkovém čtvrtém svazku
Pamětní knihy obce Horní Bečvy z let
1971-1973 zůstalo volných necelých
třicet stránek a kronikářka se rozhodla
je vyplnit zápisy místních pověstí. Sama
je začala sbírat, jak v úvodu k nim předeslala:
„Pro následujících pár záznamů jsem
si úmyslně vyhledala nejstarší pamětníky, poslední valašské mohykány té dávné
doby, narozené koncem minulého století,
lidi prosté i od přírody nadané, inteligentní,
s bohatstvím životních zkušeností a dobrou pamětí. Mějme na zřeteli, že v těch dobách šlo zde o lidi, kteří neuměli psát ani
číst, snad jedinci byli výjimkou, a nacházeli se víceméně na samotách a kotárech,
v roklinách mezi lesy, bez jakékoliv pomoci
v nemocích, závislí na přírodě, co jim ona
dá a co nedá, ponejvíce trápení hladem
a jakoby nepsaným právem silnějšího.
Život jedince měl snad v těch dobách velmi malou cenu: zda člověk žil a byl, anebo
se ztratil a nebyl, na tom prý vůbec nezáleželo. Zaznamenané příhody pochází z dřívějších dob, snad jen ojediněle z pozdější
doby. Dle výkladu pamětníků jde o pověsti

a příhody, které se udály, podepřené snad
mnohým svědectvím… Záznamy pochází
z vícero místních částí našeho katastru.“
Zásluhou kronikářky tak vznikl dokument místní ústní lidové slovesnosti v podobě 21 pověstí, které žánrově
představují téměř výlučně pověsti démonologické, vycházející ze zážitku setkání s nadpřirozenými silami. Právě tyto
pověsti patří mezi nejstarší a nejrozšířenější druhy folklórního vyprávění. Uspořádala je do tří tematických celků vždy
s předcházejícím úvodem. První část
obsahuje šest pověstí o basrmantoch
(vodnících), ve druhé najdeme tři pověsti o světlonoších a pět pověstí o dalších
strašidlech (Měgán, Měchura, Slibka,
Záhubenča, Mocný Kysučan) a poslední okruh třetí zahrnuje sedm pověstí
na téma Duchové. Avšak všechny pověsti, snad jen kromě jediné, Anna Stodůlková nezaznamenávala tak, jak je slyšela, ale jejich obsah převyprávěla nebo
rozvedla vlastními slovy ve spisovné
češtině. Přitom podstatu pověstí, která
především spočívá v jejich živém vyprávění a tradování, zcela neopustila a často se při nich staví do pozice posluchače
a v textech porůznu lidové vypravěče
ve zkratce uvádí a cituje jejich přímou
autentickou řeč v nářečí alespoň jed-

notlivými výstižnými slovy nebo větami.
V jejím přepisu tak pověsti zcela neztrácejí bezprostřednost živého, mluveného
slova a zůstávají více či méně poutavé.
Pro charakteristiku žánru pověsti je klíčová otázka víry v jejich pravdivost či
pravděpodobnost. Anna Stodůlková ji
neoslabovala, ale naopak se postavila přímo po boku místních vypravěčů
a sama jimi uváděné objektivní ověřitelné skutečnosti patrně nejednou upřesnila či rozvinula. Není důležité, nakolik je
pověst pravdivá, ale nakolik je uvěřitelná. Čím je pověst přesvědčivější, má tím
vyšší uměleckou hodnotu.
Nejprve z druhého okruhu předkládáme první text o světlonoších, který kronikářka uvádí jako vepsaný v originále:
V moci dávných světlonochů.
Bělovlasý kmet vyprávěl: „Ach, dobří
ľudkové, věřte, lebo nevěřte, ale moc sa
nás tu napokúšali světlonoši. Znéslo sa jích
nehdy do luftu aji dva, aji tři, aji šest. Pane
Bože, jak bylo slýchávať: Nedaj sa jím nechať lapnúť do zajaťá. Tí, že umjéli s člověkem pošantročiť a posmýkať. Darmo bylo
mlúviť. To sme sa dycky enom pokrademku z boka okna podivovali, aji strachem
tvrdli, aby sa jím náhodú nezachcélo až
ke chalupě. My chlapi eště, jak my, ale robčata a děcka ty hrúzú draždžély a fňučély.
Výdíť ven – éch, to ani za živý svět. Ba aji
roráty sa skrze ních pomeškávaly. Tu u nás
sa moc rádi ty sloty luftívali přes Jamu popod chalupú do Grúňa, no a tak dokola.
Jednúc, a to tak zbohdarma, sem též tak
nechťa dopad. To tetce Skulince z druhéj
jizby sa zachcélo na večeřu pojesť krupice.
Mlýnca v chalupě sme nemjéli a tož, volky,
nevolky, musél sem zájdíť tú hrstku zbožá
pomleť povyšéj do chalupy. Vyšel sem si aji
tak dosť za světla. Než sem to ale pomlél
a trošku si poprkotál, už sa ně venku sakramensky zmráklo. A tož, idu si tak, mžugám, mžugám a pravím si: Kýho výra, co
je? Našu chalupu né a né nájdíť. Furt sem
chodil a šel za nečím, ani sem nevěděl,
za čím. Už sa ně aji zazdálo, že vidím naše
okno, šklebík na peci. Idu honem a zaséj to
bylo pryč. Na krupicu si pamatuju, že sem
držel jaksapatří a nerosypál sem ju. Nevím, dokdy by tak vtedováť blúdil, kdyby
tetce to už nebylo divné, kdeže tak dlúho
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zblýňám a nečekali na krupicu. Šli mňa hledať. Daleko
od chalupy nešli, zostali na podsínku, protože sa báli,
enom mňa volali. Dyž na mňa zavolali, v ten raz sem věděl, kde to sem a všecko ze mňa spadlo. Tu vidím, že se
vláčím po pasínku nad chalupú. Co to tý pagáže neumjély.
– Též sem šel raz odkaváťsi, už ani nevím, ale zabýl sem
sa v šenkýši. No, vyléz sem trošku pomátožený, jako jednúc za čas. Neco sem hutnúl. Za to si ňa světlonoši vzali
kapitálně do presu. Nevím po dneško, kde sem všuhde
býl. Dovlék sem sa dom, jak sa už vyšklebovalo, ale hnátámi tak že sem hýbál.“
Nahlédneme-li do Katalogu českých démonologických pověstí (Luffer, Jan. Academia, Praha 2014), zjistíme, že v tomto podání jsou spojeny dva srovnatelné typy obvyklých pověstí. Jednak typ, kdy se člověk
dostává do konfliktu se světélkami, které ho svádějí
z cesty, a potom typ pověsti nevysvětlitelného dění
a mámení, kdy člověka omámí blud a nemůže najít
cestu na známých místech. Lucie Žárská při terénním
průzkumu mezi současnými pamětníky a vypravěči
v sousedních obcích Bílá a Staré Hamry v r. 2010 zaznamenala odděleně oba zmíněné typy pověstí. I tady
a v celém Slezsku se vyskytovala démonická bytost
světlonoše, ale pod názvem fajermon (z něm. Feurmann). Její respondenti vyprávěli také řadu příběhů,
jak jejich blízké „vodilo“. Znamenalo to, že bloudili několik hodin pořád na jednom místě, ze kterého se nemohli dostat dále a trefit domů. Mezi nimi zachytila na
Bílé od Anny Němcové, rodačky z Horní Bečvy, ročník
1935, vyprávění Jak syn Pepík přišel domů bez bot.
Závěrem odcitujme ještě úvod naší kronikářky k pověstem o světlonoších:
„Světlonoši bývali snad u nás nejznámějšími strašidly,
z kterých si nikdo nic nedělal, pokud s nimi neměl co společného a nebáli se jich ani kluci. Vcelku to byla strašidla víceméně sezónní a jejich působnost byla omezena
na krátkou dobu v roce a to hlavně na dobu adventní.
To už se v polích nic nedělávalo a jejich produkce vídávali jen opoždění chodci v pozdějších večerních hodinách,
nebo za skorého rána, když se chodívalo pravidelně
na roráty. V pozdních nočních hodinách nebyli viděni.
Tyto strašidla byly světelné koule, matného světla, nestejné velikosti a nevznikala od nich žádná zář. V Mečůvce se světlonoši zjevovali v místě U Blatného, snášeli se
na cestu k potoku a dále se nesli do Spálenky, kde se ztratili. Jindy se zase přenesli přes Chovančíkovy role, popod
Cabáka na Bambúchov, kde se u studénky chvíli zdrželi
a zhasli. Ale světlonoši byli přes veškeré pokojné soužití
mezi lidmi nepřátelé k těm, kdo si jednou zašprýmoval
a provokoval je. Nesnášeli, aby se na ně hvízdalo, jmenovitě na prstech. V takovém případě, třebaže byl světlonoch daleko, když se na něj hvízdlo, bleskově se objevil
v blízkosti provokatéra. Takový na další už nikdy nečekal
a co nejrychleji utíkal se skrýt do bezpečí. Přesto provokatér nikdy trestu neušel a to zvlášť, když na případ pozapomněl. Tu se stávalo, že když se někde opozdil a otměl,
obyčejně zabloudil a bloudil, chodil dokola, po bahniskách a močálech, stráních a kopcích. Vracíval se domů
k smrti unaven od bláta a špíny. Takto vytrestaný míval
pak nadále k světlonochům náležitý respekt.“
Karel J. Malina
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Tříkrálová sbírka v roce 2019
v Horní Bečvě
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat
finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané
složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování
zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což znamená, že do této
sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 576 osob.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než loni).
Z toho v Horní Bečvě se do pokladniček vybralo 48 959 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity
na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci vnitřních prostor
budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby
pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna
a Centrum sociálně materiální pomoci. Část výtěžku bude použita
na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním
projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým odpadem,
konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami (jednorázové
pleny, plenkové kalhotky apod.).
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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POHÁDKA

Bílá ovečka
napsala Jindřiška Chovancová
Před dávnými věky nebesa byla neklidná, hvězdy, planety a celá
obloha tančily. Skotačily a rozletovaly se do všech stran vesmírem.
Dvě hvězdičky byly do sebe zamilované. Pánbíček jich rád pozoroval, požehnal jim a poslal je na dalekou pouť. Oděl jich do kouzelného pláště, posadil do kočáru na sluneční paprsek a hvězdy
letěly. Kočár doletěl na zem, na veliký kopec Radhošť. Tam dopadl
a v jeho nitru udělal díry, sloje a jeskyně, ve kterých zůstaly hvězdičky v objetí dlouho spát.
Radhošť je hora porostlá jehličnatými a listnatými stromy, plody
jahod, borůvek, malin a hřibů, rozličnými trávami a kvítím. Kopec
dostal jméno od toho, že rád hostí všechny, kteří k němu přijdou
a usídlí se na něm i v jeho okolí. Hvězdičky v jeho nitru spaly dlouho, a když se probudily, byl den. Do jeskyně svítilo sluníčko a lákalo
je ven. Krásná příroda, jaká se jim objevila, byla okouzlující.
Lesy,paseky, skály porostlé mechem, překrásné kvítí, lesní plody, na kterých se hostili motýli, včely, ptáci a zvířata. Hvězdičky
byly šťastné, když viděly tolik krásy a libosti. Kopečky, kopce jsou
barvami úchvatné, měnily se tím, jak foukal vítr. Voda, ten zázrak,
je okouzlila. Pramínky a potůčky vesele skákaly a bublaly, zpívaly
a vydávaly uklidňující zvuky.
Hvězdičky byly šťastné a děkovaly Pánbíčkovi, že takový svět
stvořil a na něho je poslal. Zakrátko se jim narodilo děťátko. Vykoupali ho v čistém pramínku vody a hřáli ho ve své náruči a na teplém
sluníčku. Byl to chlapeček, kterému dali jméno Radegast. Chlapec
rostl do síly a krásy. Toulal se rád po úbočích, údolích, miloval tento svět a přírodu. Rodičům nosil plné náruče květů, jahod, malin
a všelijakých lesních plodů. Láska a štěstí se zabydlely v Radhošti
a v jeho okolí.
Jednou se Radegast zatoulal do pustého lesa, kde pod vývratem
stromu, chvojím a trámy měl chýši a přebýval v ní stařeček Poustevník. Stařeček ještě nikdy neviděl tak pěkně urostlého a sličného
mládence. Pohostil ho ovčím sýrem, napít mu dal žinčice a pozval
ho přisednout k ohni, který hřál příjemně jako sluníčko.
Nedaleko na pažitě se pásla bílá ovečka, která se ke stařečkovi
zatoulala z údolí od bači. Dávala mu mléko, živila ho a dělala mu
společnici, v zimě ho hřála. Mládenec Poustevníkovo vypravování
rád poslouchal. O lidských starostech, lopotě, dřině, ale i o radostech, veselosti, svornosti a lásce. Taky mu vyprávěl o Satanášovi,
který se zabydlel se svými druhy ve špičatém kopci Čertovém mlýně.
K rodičům se Radegast vracel pozdě večer a oni věděli, že synáček přijímá lidské chápání a lidské starosti i zvyky.
Krásná je tato zem, v ní je moje největší zalíbení a mám ji jako
vyvolený chránit, opatrovat a zvelebovat! Tak rozmlouval s otcem
i matkou. A vše v hlubokém klidu, jen jezy a potůčky tiše bublaly
a stromy tiše šuměly. Pánbíček žehnej tvé velebnosti, prosili otec
i matka. Maminka mu hladila tváře i vlasy, než usnul. Otvorem
do jeskyně hledělo hvězdné nebe a linula se zář měsíce.
Když se ráno Radegast probudil, byl silný a dospělý. Kráčel švarný šohaj po úbočí směrem k Poustevníkově chatrči, aby si s ním
popovídal, těšil se, že se znovu něčemu naučí a něčeho nového se
dozví. Jaké bylo šohajovo překvapení, když viděl Poustevníka sedět před chatrčí zamyšleného a smutného. Večer se mu zatoulala
jeho milovaná ovečka a nepřišla na noc domů. Radegast nemeškal
a rozběhl se ze stráně ovečku hledat. Slyšel z dálky nějaké smutné
bečení, přidal do kroku, a co vidí?

Pod úpatím Čertovy hory tancoval Satanáš a nutil ovečku si s ním
hrát. Radegast jasným hlasem Satanáše pokáral a snažil se ovečku
zachránit. Satanášovi se to nelíbilo a skočil na Radegasta a začala
veliká rvačka. Celá hora se houpala a duněla, takže se z vršku hory
Čertova mlýna přihnali dívat všichni čerti. Křičeli a povzbuzovali
Satanáše k boji. Ten byl tak rozzuřený, že Radegasta drápal, kousal,
trhal a křičel. Satanáš při rvačce skočil do ohně a noha bez kopyta
mu začala hořet. Na noze a na celém těle měl Satanáš veliké bolesti, takže bitky zanechal. Radegast vzal ovečku a odnesl ji Poustevníkovi. Ten vida Radegasta tak poraněného, rány mu ošetřil a poradil mu. Za třemi kopci a dolinami je pramen léčivé vody, ta ti vyléčí
všechny šrámy a rány. Jsi dobrý a spravedlivý, a aby ses mohl lépe
a snadněji bránit a taky chránit zdejší lid před zle, nespravedlností,
dám ti kouzelnou sekyru. Ta ti pomůže v každém boji, ale taky při
práci. Mládenec poděkoval a vydal se hledat pramen léčivé vody.
Šel směrem na východ od Radhoště. Ještě nikdy se od svých rodičů
neodloučil na tak dlouhou a vzdálenou pouť.
Šel přes kopce a údolí, potkával pasáčky ovcí a dřevorubce, ženy
při práci na kamenných políčkách. Taky pěkná děvčata při sbírání
jahod a borůvek. Každého pěkně pozdravil, ale s nikým se dlouho
nezdržoval, protože rány a škrábance mu krvácely a bolely ho. Lidé
si mysleli, že ho potrhali vlci nebo medvědi. Proto pospíchal k pramenu léčivé říčky Bečvy. Je to kouzelné, krásné místo pod horou
Vysoká. Umyl si obličej a potom všechny bolístky. Znavený ulehl
pod strom jedle a usnul. Když se probudil, měl u nohou přituleného černého psa, který byl taky potrhaný a chorý a přišoural se
k prameni léčit. Psa pohladil a od té chvíle se pes od Radegasta ani
na chvíli neodloučil.
Na severní straně od hory Vysoké se najednou setmělo, s bouřkou se k pramenu přihnalo několik Satanášů. Nesli svého poraněného a polámaného druha. Vhodili ho do pramenu léčivé vody.
Noha ho bolela a pálila, takže začal skákat a dupat. Až se z pramenu stal močál. Pramen se rozdvojil na dva potůčky. Dolní Bečvu,
ta začala téct přes Bečvy a přes Rožnov a Zašovou do Meziříčí. Tam
se spojila s druhým pramenem, který teče přes Karlovice, Vsetín,
Bystřičku. Prostoru mezi říčkami se říkalo Velká Bečva. To proto,
že tady bývalo hodně kolib, ve kterých přebývali pastýři se stády
oveček, které bečely a bečení se rozléhalo po údolích a kopcích.
Dávní staříci a báje vyprávěli, že mezi Radhoštěm a Beneškami je
země zaslíbená.
Kráse je v ní a Boží klid. Tu má své rolky a chudé chýše pokorný
krásný a tak dobrý lid. Radegast na zpáteční cestě slyšel líbezný
zpěv děvčat, doprovázený tóny píšťal. V horách se hudba pěkně
rozléhá, slyšet je daleko široko.
Pod horou Kyčerou bydlel pasekář, muž jménem Rechtor. Se svojí ženou se zabydlel a usídlil v lesích, když ho zlá vrchnost a kněží
za jeho názory a správné počínání okradli a vyhnali z jeho země.
Z četiny a dřeva si postavili chýši v hustém lese, kde už nebyli pronásledováni. V uzlíčku si přinesli drahocenný poklad, který zakopali pod veliký jasan. Když se jim začali rodit synové, otec každému
vyřezal píšťalu a kolébku. Synů bylo sedm. Byli pracovití, poslušní a laskaví. Od malička se učili každé práci, která v horách byla
potřebná. Rodiče měli z dětí radost. Také je učili lásce k přírodě
a k hudbě. Osmé děťátko povili rodiče holčičku Rozárku. Kromě
krásy dostala od kmotřiček sudiček krásný hlas a moc lásky.
Jak roky šly, děti rostly a přes všechnu klopotu a slotu, dřinu,

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
která na Valašsku nechybí, byli šťastní a spokojení. Chovali několik
oveček, vykáceli stromy a na jejich místě měli malé políčko. Radegast se psem poslouchal a pozoroval chasu, která ho přitahovala
písněmi a veselostí. Přátelsky je pozdravil a dali se do vzájemného vyprávění. Dozvěděl se o osudu rodičů Rechtorových a taky
o zlých lidech, kteří jim škodili a vyštvali je z rodného kraje. Zlí,
ale i dobří lidé jsou všude, i tady na horách. Zlé lidi navádějí Satanáši a čerti k zlým myšlením. Dobří lidé si navzájem pomáhají
a poskytují si dobré rady a veselou mysl.
Maminka chlapce volala k obědu, divila se, že u stolu sedělo osm
šohajů a jedli z jedné mísy. Radegasta málem nepoznala, byl podobný jejich synům. Musel jim vyprávět, kde přebývá a kým vlastně je. Rozárka se mu líbila, nemohl se na ni vynadívat, jak ovečky
pásla na pažitě, jak dělala sýr a předla nitě, jak pěkně zpívala a trhala kvítí. Radegastovi ubíhal s kamarády čas. U hodných lidí mu
bylo dobře a taky se od nich učil různé práce a zvyky. Káceli stromy, dělali ohrady, pracovali na poli. Ale i zpívali, tancovali a hráli
na píšťaly.
Jednou z rána uviděl Radegast na Radhošti zář, to ho volali rodiče. Rozloučil se a spěchal přes kopce, údolí, paseky, potůčky,
až dorazil na starý vrch divných bájí, lysé hory, s řídkou trávou, kolem jedle zulámané.
Rodiče našel šedivé, vyhaslé stařečky, kteří starostí o Radegasta
skomírali a hynuli. Vyprávěl jim o životě a starostech lidí na Valké
Bečvě a taky o zápase se Satanášem, o léčivé vodě, ale i o radosti,
lásce, pokoře a dobrotě lidí, kteří tady žijí. Hvězdář na Radegasta
hodil plášť s maskou, která měla dvě hlavy nad sebou, čtyři oči,
osm rohů a vlnité vlasy. Pás stahoval jeho bedra a uprostřed prsou svítilo malé slunce. Plášť byl protkávaný zázračným kamením.
Do jedné ruky mu maminka dala roh hojnosti, z kterého nikdy
neubývalo živobytí. V druhé ruce svíral sekyru od poustevníka.
Na ramenou mu seděl bystrý pták, který ho upozorňoval na každé
nebezpečí. Plášť tě bude chránit před veškerým zlem a pomáhat ti
bude v boji s démony a zlými lidmi. Pokud ho budeš nosit, nikdo
ti neublíží. Braň lidi, kterým je ubližováno, a pomáhej jim v bídě
a nesnázích. Až ho nebudeš potřebovat, odlož ho do radhošťské
sloje, ve které i my budeme navěky pochováni.
Tak se stalo. Hvězdáři a Hvězdičce vyhasly jiskry života a v tichosti se propadli do nitra Radhoště.
Radegast ve strnulosti a překvapení několik dnů zůstal na místě
a smutnil. V kouzelném plášti a masce vypadal ukrutně škaredě.
Kráčel statným krokem k Pustevnám vyplakat se ze svého hoře
k vetchému stařečkovi Poustevníkovi.
Od té doby měli Valaši svého vládce a ochránce, který chránil lid
i přírodu před vším zlým a nenechal je zmírat hladem a ni v žádném boji. Když se Satanáši odvážili přepadnout některou osadu
a škodit pastýřům, tu Radegast byl v čele přepadených chudáků
i se svým věrným černým psem a kouzelnou sekyrou, která sama
stínala hlavy zloduchům, satanům a zlodějům. V cizích zemích
řádil mor a hlad, ale Radegast pracovitému lidu poskytl z rohu
hojnosti zrníčko potravy, aby přežili a nezemřeli hladem. Chodil
po horách a úbočích, ochraňoval lid, léčivé byliny a vodní prameny. Těšil se, když slyšel hrát a zpívat mladou chasu. Přicházíval
a veselil se s ní. Koliby a malé usedlosti byly po celém kraji. V Karlovicích, na Rožnovsku, Beneškách, na Meziříčí. Ale nejveseleji bylo
na Bečvách pod Kyčerů. Tam chodíval nejčastěji, zazpívat si, zatancovat s kamarády. Zalíbení měl v Rozárce, která ho měla ráda i přesto, že vypadal škaredě a hrozivě. Děvčata a lidé, kteří ho neznali,
se ho báli a utíkali před ním. Když uslyšeli jeho hlas a zpěv, bylo
po strachu a ostýchání. Každý ho miloval a měl rád. Když vzal Rozárku při tancování pod svůj plášť, bylo její štěstí dovršeno. Byl to
laskavý a krásný člověk. Čas plynul, bratři Rozárky odcházeli za svými vyvolenými ženami do všech koutů Velké Bečvy. Otec Rozárky
Rechtor i jeho žena stárli, sil jim ubývalo, vlasy i oči zbělely. Synové
je pochovali pod veliký jasan, kde před mnoha lety zakopali taky
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svůj poklad. Pokladem byly listiny a rodokmen, který jim stvrzoval
původ, totožnost a jméno Rechtora a panství v Olomouci, o které je zemská vrchnost a kněží připravili. Synové Rechtora si našli
ženy v okolí Velké Bečvy a založili si rodiny.Kolem rodiny vznikaly
osady a ty se rozrostly ve vesnice a městečka. Za prvních dnů a let
panování synů Rechtorových v osadách a městech byl všechen
lid upokojen, každý mohl chodit po horách bez obav o své zdraví
a bezpečí ve dne i v noci, nikdo nikoho nezastavoval ani neokrádal.
Z Kyčery se už neozývaly píšťaly, jenom jemný zpěv Rozárčin,
která tam zůstala sama. Jen Radegast za ní chodíval, pomáhal
jí, pracoval s ní na poli a těšil ji ve smutku ze ztráty rodičů. Našli
v sobě zalíbení. Pánbíček a všichni dobří lidé jejich lásce přáli. I stalo se, že při letním slunovratu, kdy příroda je nejkrásnější a nejlíbeznější, Rozárka s Radegastem seděli pod jasanem a těšili se pohledem na zázraky přírody, kvítí, krajkové lesy, naslouchali zpěvu
ptáků a bublání vody.
Letní slunovrat je tajemný, bájný čas, plný kouzel a čárů. Tu vzal
Radegast Rozárku do náručí, přitulil ji k sobě, kouzelný plášť se mu
svezl z ramen a maska spadla z hlavy. V náručí švarného junáka
spočívala líbezná dívenka vypadající jako lesní víla. Na hlavě měla
bílý věneček, bílé šaty, jemné jakoby utkané z pavučiny, zdůrazňovaly její ztepilou postavu. Tu zesílil vítr. Od Radhoště na slunečním
paprsku letěl bílý okřídlený kůň i s krásným kočárem.
Sličný bohatýr posadil Rozárku do kočáru vedle sebe. Přehodili
přes sebe kouzelný plášť a letěli přes hory, údolí a potůčky na Radhošť. Ocitli se ve sluji, která byla plná zlata, kouzelných zvonících
rampouchů a drahých kamenů. Štěstím a láskou se jim točila hlava.
Vzali se za ruce a vyšli z jeskyně. Venku je uvítalo sluníčko a pěkný
den. Plášť, maska, kočár a poklady se s rachotem propadly do nitra
Radhoště.
Kráčeli spolu horami a lesy za staříčkem Poustevníkem. Požehnal
jim na společnou cestu, popřál lásku, štěstí, zdraví, pokoru a boží
požehnání. Sdělil jim, že kouzelný plášť a masku už nebudou potřebovat. Kdyby snad někdy se probudilo velké zlo, z nitra Radhoště se vynoří plášť s maskou, kterou si oděje některý u jejich synů
nebo pravnuků, a zjedná znovu pořádek, klid a mír mezi Radochem a Benechem na Velké Bečvě.
Od té doby tu panuje klid, mír a pohoda. Voda léčí lidi i zvířata,
kteří tu přebývají. Příroda rozdává všem plnou náruč krásy, štěstí,
mír a Boží klid.

/ 12 / únor 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

UDÁLO SE

Lednová bílá zima v mateřské školce
Ještě v čase vánočním jsme si s kolegyněmi říkaly, zdali nám
začátkem ledna napadne nějaký sníh, máme totiž lyžařský výcvik
s předškoláky. O to víc jsme byly všechny mile překvapeny, když se
krásně začátkem roku rozchumelilo… ale že to bude nakonec takový
„mazec“, tak to snad nikdo nečekal.
Naše děti byly ale nadšené. Sněhové radovánky na každém kroku,
co víc si přát .
V období od 7. do 11. ledna, jsme každé ráno odjížděli mikrobusem
od MŠ do SKI Areálu U Sachovy studánky na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK.
Výcvik je určen pro děti předškolního věku. Z celkového počtu 22
předškoláků, nakonec jezdilo 19 dětí pod dozorem dvou p. učitelek.
Samotný výcvik probíhal pod vedením zkušených instruktorů. Děti
byly po počáteční zkušební jízdě rozděleny do tří družstev a každé
družstvo mělo výukový program přizpůsobený svým schopnostem.
Ti nejzdatnější jezdili již od počátku na velkém vleku a sjezdovce.
Ostatní děti jezdily na levé straně sjezdovky u malého vleku. V čase
přestávky se děti nasvačily a zahřály teplým čajem v příjemném
prostředí Valašské koliby, která je součástí SKI areálu. Poslední
den lyžařského výcviku si děti užily ZÁVODY VE SJEZDU KOPCE
s vyhýbáním a zdoláváním překážek. Všechny děti kopec zdárně
sjely, každý podle svého a ve svém čase… ti nejzdatnější stáli pak
na stupni vítězů a potleskem všech dětí i zúčastněných rodičů, jsme
výcvik ukončili. Po celou dobu výcviku nám paní ZIMA ukázala
mnoho svých tváří - sněžilo, foukalo, bylo zamračeno i mrazivo a také
na nás vykouklo několikrát sluníčko . Příští rok se těšíme na další
pohodovou spolupráci se SKI Areálem a hlavně lyžařskou školou
Mount. SCHOOL pod vedením pana Hendrycha a jeho instruktorů.
Prostřednictvím NADAČNÍHO FONDU ALBERT k nám do MŠ
zavítala lektorka „ZDRAVÉ PĚTKY“. Tato sympatická a usměvavá
paní vedla s dětmi program o správné a zdravé výživě. Formou her,
soutěží a zábavné ochutnávky ovoce a zeleniny, si snad některé děti
uvědomily, jak důležité je vybírat si, co jíme… my, učitelky, je v tom
budeme nadále podporovat.

Radostnou atmosféru vneslo k nám do MŠ také divadlo
BUBLANINA, s představením „Psí starosti“.
Od 17. ledna, každý čtvrtek, až do konce měsíce února, budeme
nadále využívat naši saunu k SAUNOVÁNÍ DĚTÍ.
A na závěr bychom chtěli poděkovat RELAX HOTELU VALAŠKA
na Horní Bečvě. Děkujeme za hračky a plastový nábytek pro děti.
Po jeho vyřazení z dětského koutku jej rádi využijeme v budově MŠ
nebo na naší školní zahradě.
Paní ZIMA ještě nějaký čas bude vládnout a naše děti se budou
moci radovat z její bílé nadílky… věříme, že snad i ostatní lidé naší
krásné obce sněhovou nadílku zvládnou ve zdraví, s nadhledem
a pokud to půjde, s úsměvem na tváři .
Za kolektiv MŠ Jarmila Šudáková
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ HORNÍ BEČVA

POZVÁNKA
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná v pátek 15. února 2019
v malém sále Motorestu Bečvan od 14,00 hod.
HLAVNÍ BODY PROGRAMU:
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti KD za rok 2018
3. Zpráva o hospodaření v roce 2018
4. Stav členské základny – informace o výběru členských příspěvků
5. Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2019
6. Činnost turistického oddílu při KD
7. Diskuze, návrhy, připomínky a dotazy
8. Závěr schůze – různé, občerstvení

Těšíme se na Vaši hojnou účast

Hornobečvanští senioři ani v zimě nezahálejí, pořádají a účastní se
různých akcí. Začátkem prosince se sešli na velmi vydařené Mikulášské
nadílce v Motorestu Bečvan.
Koncem roku se členové Klubu důchodců schází již po několikáté,
aby se rozloučili se starým rokem. Nejinak tomu bylo i vloni – 27. 12. 2018
navštívilo 16 našich členek nově zrestaurovanou Valašku. Při dobrém
občerstvení se zavzpomínalo na rok 2018 a připomněly se vydařené
akce: turistické vycházky, výroční členská schůze, sběr obnošeného
šatstva, Den matek, smažení vaječiny na Retasu, nákupní zájezd
do Polska, zájezd do Moravského Krasu a na Brněnskou přehradu, zájezd
na Konopiště a návštěva Čapího hnízda, účast na Dni Zlínského kraje,
úklid okolí naší přehrady, Senior cup v pétanque Luhačovice, Valašení
na Kohútce a další. Nálada na Valašce byla výborná. Následovalo
rozloučení se starým rokem, všichni jsme si popřáli vše dobré, hlavně
zdraví do roku nastávajícího.
1. ledna 2019 uspořádal turistický kroužek při KD již tradiční novoroční
výšlap k lyžařskému vleku Mečová do hospůdky u Zdeňka Macečka
v Mečůvce. Opět se zde posedělo ve velmi příjemném prostředí
při dobrém občerstvení. I když nám počasí moc nepřálo, cesta byla
ledovatá, nic nám to neubralo na dobré náladě.
A co nás čeká v nejbližší době? 15. února bude Výroční členská schůze
členů našeho Klubu důchodců. Všechny srdečně zveme na 14. hodinu
do Motorestu Bečvan.
Za výbor Klubu důchodců Marie Němcová
foto: Dana Křenková
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Běžecká stopa - areál Mšadla
Jak jste si možná někteří všimli, začala
se na Horní Bečvě udržovat běžecká stopa.
Již v prosinci jsme zahájili upravování trasy
v lokalitě Mšadla u Sachovy studánky
s napojením na svážnici Hlavatá - Přehrada
a dále pak na hřebenovku Soláň - Třeštík.
Bohužel vzhledem k lednovým přívalům
sněhu není svážnice a ani napojení na hřeben
z důvodu velkého počtu popadaných stromů
v současnosti upravována.
Na zmíněném běžeckém okruhu je stopa
najetá na stráních Mšadel v délce cca 3,6 km.
Stopa je upravovaná skútrem, což není ideální,
zvlášť když je velké množství čerstvého
sněhu. Ale nějak se začít musí a nadšení nám
rozhodně nechybí.

Jak se na okruh dostat? Nejlépe je
zaparkovat na parkovišti u pramene Sachova
studánka a pak pokračovat po cestě naproti
cca 200 m směrem k Vysoké přes mostek
(podél značky sněhové řetězy).
Běžecká stopa se nachází na pravé straně
nad chatami, je označená informační cedulí.
Pokud jsou dobré podmínky je možno z ní
pokračovat až na hřeben.
Pevně věříme, že se nám podaří rok od roku
nabídku stop zlepšovat ke spokojenosti
občanů i návštěvníků obce.
Aktuální informace naleznete na:
www.hornibecva.cz/bilastopa/aktuality/
www.facebook.com/bilastopa.hornibecva/
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POZVÁNKY
AKCE ÚNOR 2019
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
PONDĚLÍ 4. 2. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin – SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
ČTVRTEK 7. 2. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 8. 2. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
PLES OBCHODNÍ AKADEMIE VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ
18.30 – 20.30 hodin – Valašské Meziřičí
ČTVRTEK 12. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL
12:00 hodin – ZŠ Horní Bečva ve spolupráci s družinou.
Na děti čekají hry, soutěže, maškarní rej.
PÁTEK 15. 2. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
PLES SŠIEŘ 18.00 – 20.00 hodin – Hotel Eroplán
SOBOTA 16. 2. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
SPORTOVNÍ PLES 18.00 – 20.00 hodin – Dolní Bečva
PONDĚLÍ 18. 2. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Keramické tvoření pro malé i velké.
STŘEDA 20. 2. ZÁVODY VE ŠPLHU O TYČI
14.00 hod – ZŠ 5. KVĚTEN
Tradiční a dlouhodobě pořádaná akce SVČ.
ČTVRTEK 21. 2. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
ČTVRTEK 21. 2. OKRSKOVÉ KOLO RECITACE
13:00 - 17:00 hodin – ZŠ Videčská
Recitační soutěž dětí, která navazuje na školní kola.
Děti mohou prezentovat své umělecké nadání.
PATEK 22. 2. ROŽNOVSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
9:00-11:00
Schůzka členů Rožnovského parlamentu v prostorách SVČ
PÁTEK 22. 2. POHÁDKOVÝ PÁTEK – Tři medvědi
17.00 hodin – sál SVČ – hraje Divadlo Maringotka
Jak malá Máša zabloudila v lese a našla domeček,
ve kterém bydlí medvědí rodina – velký táta medvěd,
menší medvědice a nejmenší Mišutka.

Výbor Českého zahrádkářského svazu
Horní Bečva
srdečně zve širokou veřejnost
na odbornou přednášku

PĚSTOVÁNÍ HRUŠNÍ
NA MALÝCH ZAHRADÁCH
Kdy a kde:
Neděle 17. 3. 2019 ve 14 hodin
Velký sál penzionu Staré časy
Přednáší: p. Jiří Martiš,
člen představenstva Územního sdružení ČZS Vsetín.

Poutavý a přehledný výklad
je pro lepší představu doplněn promítáním.
Závěrem bude možnost odborných dotazů
z oblasti sadařství a zahradničení.

Více informací o akcích najdete

na www.svcroznov.cz

Těšíme se na Vaši účast.

FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
Tel : 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz

Vstupné dobrovolné.
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INZERCE

POPTÁVKA
NA PRONÁJEM
Mladý manželský pár
hledá pronájem
chalupy / malého domku
na Horní Bečvě či okolí
k celoročnímu užívání.
Cena max. do 7 500 Kč
+ údržba nemovitosti.
Nekuřáci,
zvíře nemáme,
topení na tuhá paliva
nám nevadí.

Tel.:
737 816 338

Ve dnech
od 25. 2. do 6. 3. 2019 bude

KADEŘNICTVÍ
v budově penzionu Staré časy

ZAVŘENO!

NABÍZÍM PROVEDENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

- úklid
- mytí oken
- možnost nákupu
- úklid kancelářských prostor
Další informace na tel. 774 663 660,
Lucie Bordovská

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Program kina PANORAMA / únor 2019 /
Telefon: 734 36 60 60, www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz
 TICHO PŘED BOUŘÍ /od pondělí 4. 2. do středy 6. 2. v 18:00/
Thriller plný zvratů a vášní má vedle napínavého příběhu, dusné atmosféry
a hereckého obsazení další lákadlo. Tím je jeho tvůrce. Režisér Mark Knight totiž
napsal například thrillery Špína Londýna či Východní přísliby.
USA, 2019 | hrají M. McConaughey, A. Hathaway, J. Clarke | režie M. Knight.
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 106 minut
 ÚNIKOVÁ HRA /od pondělí 4. 2. do středy 6. 2. ve 20:00/
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu
zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje…
a začíná boj o přežití. USA, 2019 | hrají T. Russell | režie A. Robitel
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 100 minut
 ŽENY V BĚHU /v sobotu 9. a v neděli 10. 2. v 18:00/
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 • 93 minut
 BOHEMIAN RHAPSODY /v sobotu 9. a v neděli 10. 2. ve 20:00/
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 | hrají R. Malek, J. Mazzello, G. Lee | režie
B. Singer. Film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 134 minut
 KINO PRO DĚTI – POHÁDKY Z HOR /v neděli 10. 2. v 16:00/
Pohádky o Rákosníčkovi, loupežníku Rumcajsovi, O Křemílkovi s Vochomůrkou,
O hajném Robátkovi, zvířátkách pana Krpce nebo Krkonošské pohádky.
přístupné bez omezení • vstupné 20 Kč • 72 minut
 NARUŠITEL /v úterý 12. 2. a ve středu 13. 2. v 18:00/
Čtveřice kamarádů a jejich mentor spolu létají v armádě dvacet let. Pak se
ale začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a
hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel,
následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, když nutí k přistání
ty, kdo se na západ vydávají v letadlech. Teď se o stejně útěk musí pokusit i on.
ČR, 2019 | hrají P. Neškudla, J. Dvořák, P. Kostka | režie D. Balda
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 90 minut
 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ /v úterý 12. 2. a ve středu 13. 2. ve 20:00/
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže
dopadnout dobře. Na tři Oscary nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ve snímku
Marie, královna skotská, ukazuje, kudy vede cesta na popraviště.
Velká Británie, USA, 2018 | hrají S. Ronan, M. Robbie, G. Pearce | režie J. Rourke
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 • 124 minut
 FILMOVÝ KLUB – FAVORITKA /ve čtvrtek 14. 2. v 18:00/
Na královském dvoře nešťastné a slabé britské panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její přízeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci,
ale především její dvě společnice, Lady Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy
se v dramatu plném černého humoru nezastaví před ničím.
Irsko, Velká Británie 2018 | hrají R. Weisz, O. Colman, E. Stone | režie Y. Lanthimos
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč, členové FK 110 Kč
 LEGO PŘÍBĚH 2 /od pátku 15. 2. do neděle 17. 2. v 18:00/
V pokračování úspěšného animovaného filmu se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu
svého milovaného města. USA, Austrálie, 2019
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 107 minut
 NEDOTKNUTELNÍ /od pátku 15. 2. do neděle 17. 2. ve 20:00/
Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze jen těžko představit rozdílnější
dvojici. Na jedné straně Phillip, vzdělaný sběratel umění, renesanční člověk s
vybraným vkusem, který je po nehodě upoutaný na vozík. Na druhé straně černošský mladík z předměstí. Díky energii a bezprostřednosti by mu měl patřit svět,
ale jako čerstvě propuštěný vězeň nemá šanci získat práci a zjišťuje, že svět o něj
ani trošku nestojí. Setkají se spíš omylem…USA, 2018 | hrají B. Cranston, K. Hart, N.
Kidman | režie N. Burger. Film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120
Kč • 125 minut

 LÉTO S GENTLEMANEM /od pondělí 18. 2. do středy 20. 2. v 18:00/
Anna s manželem jsou svoji už věčnost a manželství sklouzlo do stereotypu.
Muž svůj čas dělí mezi karban v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek.
Anna si každé léto zpříjemňuje setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce.
Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman,
který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku…
ČR, 2019 | hrají A. Antalová, J. Hanzlík, I. Bareš | režie J. Adamec
přístupné bez omezení • vstupné 130 Kč • 98 minut
 POTOMEK /od pondělí 18. 2. do středy 20. 2. ve 20:00/
Ve stejnou dobu kdy přišel na svět Miles, se na jiném místě odehrála tragédie.
Dvě zdánlivě nesouvisející události se za několik let propojí děsivým způsobem.
Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné
a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce
ovládá nějaká nadpřirozená síla. USA, Hong Kong, 2019 | hrají T. Schilling,
B. Allen, C. Feore | režie N. McCarthy
Film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 92 minut
 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 /od čtvrtka 21. 2. do neděle 24. 2. v 18:00/
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat
Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
USA, 2019 | v českém znění M. Ruml, T. Taberyová, S. Postlerová | režie D. DeBlois
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 104 minut
 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL /od čtvrtka 21. 2. do neděle 24. 2. ve 20:00/
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem.
Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná
jména světové kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla
a zrození bojovnice. USA, Kanada, 2019 | hrají R. Salazar, J. Connelly, Ch. Waltz |
režie R. Rodriguez
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 130 Kč • 122 minut
 NA STŘEŠE /od pondělí 25. 2. do středy 27. 2. v 18:00/
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož
našel ukrytého na střeše svého domu. Soužití nevraživého pána, rozzlobeného
na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá východisko
ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení.
ČR, 2019 | hrají A. Švehlík, D. A. Tran, M. Bartalos | režie J. Mádl
nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 97 minut
 MRAZIVÁ POMSTA /od pondělí 25. 2. do středy 27. 2. ve 20:00/
Ve strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru, hraje Liam Neeson
Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou je obrácen
vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne
pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho touha
po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu.
Velká Británie, 2019 | hrají L. Neeson, L. Dern, E. Rossum | režie H. P. Moland
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč • 118 minut
 CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
/ve čtvrtek 28. 2., v sobotu 2. 3. a v neděli 3. 3. v 18:00/
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé,
David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich k tomu
má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí
neodjeli někam na druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské
komedie vás opět zaručeně rozesměje.
Francie, 2019 | hrají Ch. Clavier, E. Fontan, F. Bel | režie P. de Chauveron
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 98 minut
 BOHEMIAN RHAPSODY
/ve čtvrtek 28. 2., v sobotu 2. 3. a v neděli 3. 3. ve 20:00/
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 | hrají R. Malek, J. Mazzello, G. Lee | režie B. Singer
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 134 minut
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POZVÁNKY
Srdečně vás zveme do divadla

v pátek 22. března v 19 hodin
Kulturní dům Horní Bečva

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Laurent Ruquier
Agentura Familie uvede situační komedii
o průměrném plastickém chirurgovi,
který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Hrají:
Karel Zima,
Ivana Korolová / Anna Stropnická,
Magda Weigertová / Zuzana Mixová,
Dana Morávková / Miluška Bittnerová,
Anna Kulovaná / Patricie Solaříková,
Kateřina Seidlová.
Předprodej vstupenek v Místní knihovně Horní Bečva
od středy 20. února 2019, cena: 420,- Kč.
Vstupenky možno rezervovat na tel.: 571 645 249.
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Kalendář akcí obce Horní Bečva
/ÚNOR - ČERVEN 2019/
9. 2. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

15. 2. /

22. 3. /

PÁTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

BEČVANSKÉ MASKOVÁNÍ

DOKTOR V NESNÁZÍCH, Laurent Ruquier

Spolek Ohlá klika vás zve na další - dvanáctý ročník maškarního
plesu pro dospělé a děti nad 18let!

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 Horní Bečva
od středy 20. února 2019, cena: 420,- Kč.

PÁTEK / 19:00 / RESTAURACE STARÉ ČASY

9. REPREZENTAČNÍ PLES na Starých časech
Teší se na setkání s vámi penzion a restaurace Staré časy.
Přivítá vás kapela RIVIERAS.

16. 2. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

13. 4. /

SOBOTA / 09:00 /

BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ

VALAŠSKÝ BÁL

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

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

22. 2. /

PÁTEK / 16:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

26. 4. /

PÁTEK / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

BEČVANSKÝ SKŘIVÁNEK

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 od středy 3. dubna 2019 v Místní
knihovně Horní Bečva, cena 80,- Kč.

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva
vás zve na 21. ročník pěvecké soutěže Bečvanský skřivánek.
Soutěž je určena pro žáky 1. stupně.

2. 3. /

SOBOTA / 19:00 / SOKOLOVNA

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

BŘEZEN

3. 5. /

PÁTEK

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

KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU
Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obrazem a zvukem
přenesou do různých koutů světa.

11. - 13. 3. /

23. 5. /

HORSKÁ DRÁHA, Eric Assous
Původně lednové představení přeložené na tento termín.

SOKOLOVNA

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 Horní Bečva.
Cena vstupného: 480,- Kč.

BAZÁREK
Bečvanské maminky opět pořádají jarní/letní bazárek.

16. 3. /

SOBOTA / 10:00-11:00 / SOKOLOVNA

29. 6. /

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

SOBOTA / NEDĚLE / CENTRUM OBCE

PŘEDPOUŤOVÉ
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

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

BŘEZEN

ČTVRTEK / 19:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

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

KULTURNÍ DŮM HORNÍ BEČVA

BEČVANSKÝ SKŘIVAN
Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva
vás zve na 17. ročník pěvecké soutěže žáků 2. stupně.

30. 6. /

SOBOTA / NEDĚLE / CENTRUM OBCE

HORNOBEČVANSKÁ POUŤ
Změna programu vyhrazena.
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Srdečně Vás zveme na

KONČINOVÝ HASIČSKÝ BÁL,
který se uskuteční

v sobotu 2. března 2019
v Sokolovně Horní Bečva.
K tanci a poslechu zahraje GRACIA MUSIC.
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