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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

Vzpomínky
Poděkování
Dne 13. 7. 2017 jsme se rozloučili s panem Květoslavem Mikešem.
Rodina děkuje za projevenou soustrast a květinové dary.

Blahopřání
Čas běží, vzpomínky zůstávají…

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Božena ONDRUCHOVÁ
Františka MALINOVÁ
Irena JUŘÍKOVÁ
Vlasta ONDRUCHOVÁ
MUDr. Zdenka TYPOVSKÁ
Milada BOLFOVÁ
Věroslava SEDLÁČKOVÁ
Anna MALINOVÁ
Vlasta FÁRKOVÁ

Božena KŘENKOVÁ
Zdenka VAŠKOVÁ
Josef RŮČKA

55 let manželství – smaragdovou svatbu oslaví:
Oldřich a Jaroslava FOJTÁŠKOVI

Dne 7. srpna 2017 uplyne
patnáct let od úmrtí našeho syna,
bratra a strýce
pana Josefa SARAVY
S láskou vzpomínají
maminka a sestra s rodinou.
Vzpomeňte s námi.

Tak, jak Ti zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 11. srpna 2017
vzpomeneme nedožitých 55 let
smutného výročí úmrtí naší dcery
Janičky ZETOCHOVÉ
S láskou vzpomínají maminka
a bratr Josef.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 8. srpna 2017 se dožívá
naše maminka, babička a prababička
paní Františka ONDRUCHOVÁ
sedmdesáti sedmi let.
Do dalších let ji hodně zdraví
a životní pohody přejí děti s rodinami,
pravnučka Anička posílá pusu.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají…
Dne 14. srpna 2017 uplyne
deset let od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Františky ONDRUCHOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Manželský slib po padesáti letech společného života
obnovili v měsíci červenci 2017
Mgr. Jaromír a Mgr. Miroslava ŠPANIHELOVI,
kteří si dne 8. července1967 řekli své ANO a slaví tak zlatou svatbu.

Manželskému páru blahopřál místostarosta obce pan Svatopluk Divín
a matrikářka paní Jana Poláchová, kdy jubilejní sňatek manželé
Španihelovi stvrdili svým podpisem v pamětní knize obce Horní Bečva.
Zlatému manželskému páru děkujeme za pozvání a vřelé přijetí.
Přejeme jim hlavně pevné zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu
a ještě hodně společně prožitých let v kruhu svých nejbližších.

Roky letí jak labuť divá, jen bolest a vzpomínka zůstává živá.
Jak krásný byl život, jak krásný byl celý svět.
Pak Tvoje kroky dozněly, umlkl hlas,
a nám, Renečku, po Tobě zůstaly jen vzpomínky a žal.
Dne 30. srpna 2017 uplyne 15 smutných let,
kdy nás náhle opustil náš syn a bratr
pan René VANĚK

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

Děkujeme všem, kdo si s námi na něho vzpomene.
Zarmoucená rodina.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA SRPEN 2017
1. 8.

7:30

za zemřelého Rudolfa a Ludmilu Jurečkovy
a jejich syna Josefa

2. 8.

7:30

za zemřelou Marii Vašutovou, sestry Moniku, Annu
a jejich manžely, bratra Josefa a rodiče

3. 8.

7:30

na úmysl dárce

4. 8.

7:30

za zemřelé rodiče Anežku a Jana Plucnarovy,
dvě snachy a vnučku Evu

5. 8.

7:30

za zemřelého Bohuslava Mazáče, zemřelou rodinu,
Amalii Lušovskou

6. 8. 10:00

za zemřelé Anežku a Jindřicha Kantorovy, děti,
zetě Bedřicha Chovance a staříčky Kubáňovy

7. 8.

7:30

na jistý úmysl

8. 8.

7:30

za zemřelého Julia Solanského, zetě Rudolfa Fárka,
za rodiče a sourozence z obou stran a celou zemřelou
rodinu

9. 8.

7:30

za zemřelého Antonína Mikudu, sourozence,
rodiče z obou stran a všechny věrné zemřelé

10. 8.

7:30

za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy
a syna Františka

11. 8.

7:30

za zemřelou Štěpánku a Jaroslava Pavlicovy,
syny Josefa, Jaroslava a všechny věrné zemřelé

12. 8.

7:30

13. 8. 10:00

za zemřelou rodinu Janíčkovu a Fárkovu
za zemřelého Jana Zetochu
k nedožitým 55. narozeninám a živou rodinu

14. 8.

7:30

za zemřelou Rozalii, Josefa a Františka Mikulkovy

15. 8.

8:00

za zemřelou Marii a Michala Kysučanovy, dcery Alžbětu
a Anastazii, syna Oldřicha, snachu Františku a tři vnuky

17:00

za zemřelé rodiče Kantorovy, tři dcery, tři syny,
zetě Vladimíra a jeho syna Vladimíra

16. 8.

7:30

za zemřelé Františku a Metoděje Ondruchovy,
jejich syna Oldřicha, manželku, vnuka Martina,
staříčky Hatlapatkovy a rodiče Ondryášovy

17. 8.

7:30

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

18. 8.

7:30

za zemřelého Metoděje Solanského, bratra Karla,
rodiče a duše v očistci

19. 8.

7:30

za zemřelou Františku Bartkovou, manžela,
rodiče z obou stran a čtyři vnuky

20. 8. 10:00

za zemřelou Annu Hoferkovou, manžela Oldřicha,
rodiče z obou stran a duše v očistci

21. 8.

7:30

za zemřelé rodiče Jana a Annu Janíčkovy, syna Michala
a celou rodinu Janíčkovu a Martinákovu

22. 8.

7:30

za zemřelou Martu Mackovou a živou a zemřelou rodinu
Mackovu a Stavinohovu

23. 8.

7:30

za zemřelé příbuzné

24. 8.

7:30

za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, čtyři děti,
snachu a rodiče z obou stran

25. 8.

7:30

za duše v očistci

26. 8.

7:30

za zemřelého Pátera Františka Hučína a jeho rodiče

27. 8. 10:00

za zemřelého René Vaňka k 15. výročí úmrtí

28. 8.

7:30

na úmysl dárce

29. 8.

7:30

na jistý úmysl

30. 8.

7:30

za zemřelé příbuzné

31. 8.

7:30

za zemřelou Josefu a Jana Kubáňovy, jejich rodiče
a zemřelé děti

KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
SBĚRATEL ZTRACENÝCH VĚCÍ, Hoganová Ruth
Sběratel ztracených věcí je příběh o spisovateli
na odpočinku Anthonym Peardewovi, jenž před čtyřiceti lety ztratil vzácný dárek, který mu na památku
věnovala jeho snoubenka Therese. Tím, že upomínku ztratil, porušil jediný slib, který si na něm kdy vyžádala. Téhož dne pak Therese nečekaně zemřela.
Anthony se snaží odčinit svou vinu tak, že zachraňuje věci, jež jiní lidé ztratili, a píše o nich příběhy.
Teď, na sklonku života, se však bojí, že neudělal dost, a přenechá své asistentce Lauře dokončení úkolu, který si předsevzal a který před ní do té
doby tajil. Dokáže Laura dokončit to, co Anthony začal, a najít způsob,
jak mu pomoci znovu se shledat s jeho ztracenou láskou…?
POSVÁTNÉ LŽI MINNOW BLYOVÉ,
Oakes Stephanie
Působivý příběh o nebezpečí slepé víry - a síle
víry v sebe sama. Keviniáni připravili sedmnáctiletou Minnow o všechno: o dvanáct let života, o její
rodinu, o schopnost důvěřovat. A když se vzepřela,
vzali jí i ruce. Teď je jejich Prorok mrtvý a celá keviniánská osada spálená na popel. Detektivovi z FBI
je zřejmé, že o tom Minnow něco ví - ale ona mlčí.
Hrůzné okolnosti ji dovedly do věznice pro mladistvé, kde objevuje nový
svět. Učí se číst, nadávat i přemýšlet sama za sebe. Zjišťuje, že kovové
mříže nejsou nic proti svazujícím pravidlům její sekty. A že pokud se dokáže rozloučit s děsivým tajemstvím své minulosti, může mít opravdovou svobodu, o níž vždycky snila.
PREDÁTOR, Predátor
Za smrt manželky Hectora Crosse jsou zodpovědní dva muži: jeden z nich je mrtvý, ten druhý je psychopat Johnny Congo. Čeká v cele smrti na popravu,
ta se kvapem blíží. Už jednou utekl, tak proč by se
mu to nepodařilo znovu? Jeho jediným cílem je zničit úhlavního nepřítele. Ale nestačí ho jen obyčejně
zabít, Cross musí trpět…

Knihy pro děti
PIRÁTI Z KARIBIKU 5 - SALAZAROVA POMSTA,
Robin Nixon Pompa
V pátém pokračování úspěšné pirátské série se
znovu setkáte s vašimi oblíbenými hrdiny Jackem
Sparrowem a Willem Turnerem, kteří tentokrát
musejí spojit síly proti démonickému pirátovi Salazarovi. Tomu se podařilo uprchnout ze zajetí v Ďábelském trojúhelníku a nyní má spadeno na všechny piráty v Karibiku. Jackovi a Willovi zbývá jediná
naděje: zmocnit se Poseidonova trojzubce, s jehož
pomocí lze ovládat síly moře.
MY FIRST BOOK ABOUT ME, angličtina, učebnice
Tato barevně ilustrovaná kniha zábavným způsobem seznamuje děti s jejich světem a světem kolem
nich. Dozví se o rozdílech mezi lidmi (o různé barvě
pleti, vlasů, očí…) o různých emocích, pocitech, které lidé cítí. Seznámí se s různými typy rodin, s informacemi o svých nejbližších i o sobě samém.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Mikrojesle – volná místa
Dne 1. července 2017 byl zahájen provoz mikrojeslí v obci Horní
Bečva. Během prázdnin se předpokládá, že provoz bude probíhat
v jakési zkušební fázi, kdy budeme hledat optimální mechanismy
fungování této služby.
V současnosti mají mikrojesle volné kapacity, jak co do počtu umístěných dětí, tak se stále hledá chůva na poloviční úvazek. Z tohoto důvodu
stále přijímáme přihlášky pro umístění dětí do 4 let. Doporučujeme zaslat přihlášku i v případě, že uvažujete dítě do tohoto zařízení umisťovat
jen občas nebo až v průběhu roku. Podáním přihlášky se k ničemu nezavazujete, naopak budete mít možnost v případě, že nebudete mít hlídání, zde dítě na potřebnou dobu umístit. Dítě zde bude pod dohledem
odborně způsobilé chůvy.

Obecní úřad upozorňuje
na zákaz volného pobíhání psů.

Více informací Vám poskytne:
Lubomír Sušila, telefon: 727 808 057,
email: susila@masroznovsko.cz

Každý majitel psa je povinen řádně zajistit svého psa tak,
aby zabránil jeho volnému pobíhání a poškozování
nových zahradních úprav veřejného prostranství.

Mikrojesle se nacházejí v přízemí školní jídelny
v bývalých prostorách pro externí strávníky.

Obecní úřad děkuje za pochopení této výzvy.

ČEZ Distribuce a.s.
Oznámení o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25,
odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu
s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/,
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 08.08.2017
od: 07:30 hod - do: 17:00 hod.
v lokalitě: Horní Bečva
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic:
121, 421/81, 421/403, 458, 616, 9023/68, 9024/75,
9029/80, 9031/55, 9033/292, 9035/63, 9036/64
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní
povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat
plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění,
ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven
pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným
přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových
stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně
také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Děkujeme za pochopení.

Zákaz vstupu se psy platí i do areálu dětského hřiště.

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l
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
Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; na parkovišti
za nákup. střediskem Jednota; u aut. zastávky Valaška; na Přehradě vedle
aut. zastávky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule
na točně u p. Hrstky.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části
motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.
a veškerý velkoobjemový odpad. Do popelnic je zakázáno odkládat nebezpečný odpad!

Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: pátek 25. srpna 2017
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.

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
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Jak si zařídit třídění v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína? Nezoufejte.
Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý
a v souladu s Vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. od nových
domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete přepravní krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě na požádání dají. Ty si můžete
popsat barevným popisovačem nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek,
ve kterých jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud máte více prostoru
a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle
na odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte
pytle v barvách, na které jste zvyklí z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které
distribuuje prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit i v obchodě nebo na internetu. Pokud pak
můžete do třídících nádob více investovat, můžete už si dnes poříditi
moderní koše na třídění, které jsou zabudované v kuchyňské lince. Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu
to nejvíc vyhovuje.

Tašky na třídění odpadu ZDARMA - nabídka pro občany Horní Bečvy
Obec Horní Bečva dlouhodobě usiluje o zkvalitnění nakládání s odpady, které spočívá především v kvalitním třídění domovního odpadu.
Abychom vám tuto činnost ulehčili, nabízíme Vám sadu tašek na tříděný odpad zdarma. Tašky si můžete vyzvednout na podatelně OÚ, bližší
informace v přiloženém letáku.
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Básník Jaroslav Seifert na Horní Bečvě
„Tam u vás, milí, věřte mi,
člověk se octne v světě jiném,
i studánky tam voní vínem,
kámen je cítit růžemi.“
Z Pozdravu do Frenštátu, podzim 1949.
Nezastavitelně ubíhající čas pohlcuje leckteré skutečnosti do úplného zapomenutí,
a tak nás možná překvapí, že jeden z velikánů
české literatury 20. století a od r. 1984 jediný
český nositel Nobelovy ceny za literaturu pobyl několikrát na soukromé návštěvě v naší
obci. Na Horní Bečvu ho na své letní sídlo pozval a přivedl přátelsky mu nakloněný Felix
Kučera (1892-1980), bývalý poslanec Národního shromáždění za Čsl. sociálně demokratickou stranu (1935-1939).
Jaroslav Seifert (1901-1986) ve 20. letech
začínal jako proletářský básník, člen KSČ a redaktor komunistických tiskovin. Potřeboval
jen krátkou dobu ke zmoudření. V r. 1929 se
důsledně rozchází s revolucí a byl vyloučen
z komunistické strany. A tehdy u něho současně dochází k proměně ve velkého básníka
originální moderní poezie. Vstoupil do sociálně demokratické strany a jako levicový novinář působil v sociálně demokratickém tisku
až do r. 1949. Patrně na této půdě se i společně seznámili s poslancem Kučerou. Seifert
poprvé na Horní Bečvu zavítal v červnu 1949.
V dopise Pavlu Parmovi napsal: „Minulého
týdne jsem byl v Rožnově a na Bečvě. Měl jsem
namířeno k Vám, ale můj průvodce a pak čas,
který mě nutil přijeti včas k lékaři do Luhačovic,
mi v tom zabránili. V Horní Bečvě jsem byl dočista okouzlen!“
Ovšem mnohem více osob a přátelských
kontaktů spojovaly básníka s Frenštátem.
Od léta 1949 do léta 1955 tam pravidelně
pobýval zpravidla o prázdninách i se svou
rodinou. Nejčastěji bydlel na náměstí u mladého knihkupce, bibliofila a vydavatele Pavla
Parmy (1922-2001). V těch letech vznikl Frenštátu věnovaný celý cyklus básní Frenštátské
písně a koledy.
Rok 1949 byl v životě básníka přelomový.
Následkem vážných zdravotních problémů
nastoupil do invalidního důchodu a nemalé
omezení ho pronásledovalo i v dalších letech, kdy od operace páteře v r. 1958 byl už
po celý svůj život odkázán chodit jen o francouzských holích. V roce 1949 Seifertovi
předčasně zemřel jeho nejbližší přítel básník
Fr. Halas a zároveň vůči němu i poezii začíná
velmi nepřátelská doba. Po vydání jeho básnické skladby Píseň o Viktorce (1950) byla
proti němu vedena tisková kampaň. V letech,
kdy nejčastěji jezdil do Frenštátu, nemohl ani
publikovat. Parma tehdy jeho básně vydával
jako soukromé bibliofilské tisky a novoročenky a jsou to jejich jakási pořizovaná samizdatová vydání.

Jaroslav Seifert (druhý zleva) při návštěvě na Horní Bečvě v doprovodu Felixe Kučery (první zleva) a dalších přátel.

„Byl včera u mne, Kristus vece,
i jeden lyrik. Nevinně
teď musí trpět. O víně
už nesmí psát, a píše přece.
Ten okusil už bezpočet vín
a teď má z toho zánět ledvin.
Však nejen psát má zakázáno,
on ani víno nesmí pít,
a tak je vlastně dvakrát bit;
a pil tak rád! No, nevídáno.
Teď pijí jeho kamarádi
a on si to pak vynahradí.
…

Nebyl to jen Seifert, kdo z umělců literátů,
výtvarníků i hudebníků ve 30. a 40. letech
pobýval na Horní Bečvě nebo v jejím blízkém okolí. Měli bychom znát tehdejší a současnou tvář a ducha naší krajiny a hledat
odpovědi na otázku, čím tyto lidi a mnohé
další dokázala okouzlit, že se pro ně stávala
tak silným magnetem.
Karel J. Malina

Prameny:
Archiv rodiny Kučerů; KNĚZEK, L.: Ve Frenštátě
mají rádi poezii. Doplněk, Brno 2003.

Pil mnoho, teď je v nemocnici,
však Bůh mu přece odpustí,
smiluje se mu nad ústy,
jež zpívala vždy nad sklenicí.
O to je menší jeho vina,
že ač pil dost, pil jenom vína!
Pil víno mladé, víno staré,
kořalku nikdy! Vinný keř
je mému srdci bližší, věř,
kořalku nepij, Baltazare.
Keř vína zdobí bránu ráje,
však kořalka, ta od ďábla je.“
Ze Seifertovy frenštátské Romance tříkrálové.
Po letech nepřízně Seifertovou první veřejně vydanou sbírkou byla až v r. 1954 Maminka, do níž básník zahrnul i některé verše věnované frenštátské Parmově rodině.
Problémy s komunistickým režimem měl
básník zvláště v 70. letech coby signatář
Charty 77. Jeho vrcholné básnické dílo vzniklo v 60. a 70. letech, kdy umělecky ohromil
básnickými sbírkami reflexivní lyriky. Jeho
hlavním tématem se stal vlastní život a skrze
jeho zkušenosti se odvíjejí všechna další: čas,
žena, láska a smrt. Nejsou to témata nová,
ale Seifertova témata celoživotní, a přitom
v těchto sbírkách všechna znějí nově.

Jaroslav Seifert na snímku s rybářským prutem
a úlovkem ryb před domem Felixe Kučery na H. Bečvě.
Věnování vepsáno jeho synu Lubomíru Kučerovi.
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UDÁLO SE

Rozloučení žáků

devátých tříd
se základní školou
V pátek dne 30. června 2017 se žáci devátých tříd (9. A, 9. B) rozloučili se Základní školou
T. G. Masaryka v Horní Bečvě a celkem 31 žáků
(17 děvčat a 14 chlapců) z Horní Bečvy a Prostřední Bečvy ukončilo povinnou školní docházku.
Třídní učitelka 9. A třídy Mgr. Dita Gužíková
a třídní učitelka 9. B třídy Mgr. Markéta Fárková
představily žáky svých tříd, kterým místostarosta
obce Horní Bečva pan Svatopluk Divín a místostarosta obce Prostřední Bečva pan Milan Fárek předali vysvědčení.
Žáci se při této slavnostní příležitosti podepsali do pamětní knihy obce Horní Bečva, obdrželi
upomínkové dárky a zvonečky, jako symbol posledního zvonění, kterým si na závěr všichni společně zazvonili.
Přejeme všem žákům i pedagogům hezké
prázdniny, zdraví, pohodu a úspěchy v dalším
školním roce.

INZERCE

Kamionová doprava
a prodej sypkých hmot

vše za příznivé ceny
- dopravíme v jakémkoli množství
- kamenivo, štěrky, písky apod.
- prodej dřevěných pelet nejvyšší kvality

Ing. Zdeněk Kretek, tel.: 604 646 310

Zahrádkáři
Letošní pouť je už za námi, přesto nám dovolte malé poohlédnutí.
Kdo pravidelně navštěvuje areál u zahrádkářů, nemohl si nevšimnout nového vzhledu zahrady.
Jako mladé děvče i ona vyrostla do krásy. Stály za tím dny a hodiny
práce zejména manželů Hatlapatkových, kterým bychom za to všechno chtěli poděkovat. Dnes už takových zapálených lidí pro dobrou věc
není mnoho a my jsme rádi, že takové mezi sebou máme.
Okénko zahrádkářů
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

TJ Sokol Horní Bečva Vás srdečně zve na zelený trávník
ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI  PODZIM 2017
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Začátek

Odj./Srz.

Den

2

Horní Bečva

VKK B

13. 8.

16:30

15:30

neděle

3

Dolní Bečva

Horní Bečva

20. 8.

16:30

15:00

neděle

4

Horní Bečva

Lhotka n. Bečvou

27. 8.

16:30

15:30

neděle

5

Huslenky

Horní Bečva

6

Horní Bečva

Jarcová

10. 9.

16:00

15:00

neděle

7

Krhová

Horní Bečva

16. 9.

15:00

13:30

sobota

8

Horní Bečva

Poličná

24. 9.

15:30

14:30

neděle

9

Zubří B

Horní Bečva

30. 9.

15:00

13:30

sobota

10

Horní Bečva

Střítež

8. 10.

15:00

14:00

neděle

11

Bynina

Horní Bečva

15. 10.

15:00

13:15

neděle

12

Horní Bečva

Choryně

22. 10.

14:30

13:30

neděle

13

Hošťálková

Horní Bečva

28. 10.

14:30

12:30

sobota

1

Val. Bystřice

Horní Bečva

5. 11.

14:00

12:30

neděle

KS, SKUPINA A DOROST 2017  PODZIM
Kolo

Datum

Den

Čas utkání

1

FC Rožnov / H. Bečva

Dolní Lhota

6. 8.

Neděle Horní Bečva

10:00

2

Bystřice p. H.

FC Rožnov / H. Bečva

13. 8.

Neděle

10:00

3

FC Rožnov / H. Bečva

Vigantice

20. 8.

Neděle UT Rožnov

10:00

4

Mladcová

FC Rožnov / H. Bečva

27. 8.

Neděle ÚZD

14:00

5

FC Rožnov / H. Bečva

Lidečko

3. 9.

Neděle Horní Bečva

10:00

6

Vlachovice

FC Rožnov / H. Bečva

10. 9.

Neděle

10:00

7

FC Rožnov / H. Bečva

Fryšták

17. 9.

Neděle Horní Bečva

10:00

8

FC Rožnov / H. Bečva

Újezd

24. 9.

Neděle UT Rožnov

10:00

9

Kelč

FC Rožnov / H. Bečva

1. 10.

Neděle

12:00

10

FC Rožnov / H. Bečva

Chropyně

8. 10.

Neděle UT Rožnov

10:00

11

Velké Karlovice

FC Rožnov / H. Bečva

14. 10.

Sobota

10:00

12

FC Rožnov / H. Bečva

Valašské Klobouky

22. 10.

Neděle UT Rožnov

10:00

13

Holešov

FC Rožnov / H. Bečva

28. 10.

Sobota

10:00

INZERCE

HLEDÁM
PODNÁJEM
NA HORNÍ BEČVĚ.
KONTAKT:

739 316 814
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TAJENKA: NAD ÚDOLÍM POTOKA DÍŽENÁ.
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Program kina
srpen 2017
Telefon: 734 366 060
Objednávka vstupenek
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

Od čtvrtka 3. 8. do středy 9. 8. v 17:30
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
28. století. Valerian a Laureline jsou agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek
v lidských teritoriích. Vydávají se na misi do intergalaktické stanice Alfa. Úchvatné
místo, přezdívané Město tisíce planet, je metropole, kde všechny vesmírné druhy
mezi sebou sdílejí znalosti, objevy a kulturu. Střed města ale skrývá tajemství. Začíná
nemilosrdný závod s časem. V sázce je nejen existence Města tisíce planet, ale i budoucnost celého vesmíru. Francie, USA, 2017. Hrají: D. DeHaan, C. Delevingne.
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 137 minut.
Od čtvrtka 3. 8. do neděle 6. 8. ve 20:00
KŘIŽÁČEK
Malý Jeník, jediný syn rytíře Bořka, se jednoho dne obléká do dětského brnění a utíká z domova. Zoufalý otec se vydává po stopách zmizelého synka. Jako by mu ale
osud nepřál, všude přichází pozdě a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že chlapce viděli. Bořka postupně přemáhá beznaděj, zmatené vědomí se drolí a okolní krajina se
stává krajinou jeho mysli. ČR, 2017. Hrají: K. Roden, A. Bílík, M. John. Režie: V. Kadrnka
Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka filmu 90 minut.
Od pondělí 7. 8. do středy 9. 8. ve 20:00
BABY DRIVER
Mladý řidič, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlepším.
Když se setká s dívkou svých snů, vnímá to jako příležitost opustit život zločince
a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bossem přinucen zúčastnit se akce, která je
předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, láska i svoboda.
Velká Británie, USA, 2017. Hrají: A. Elgort, L. James, K. Spacey. Režie: E. Wright
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 112 minut.
Ve čtvrtek 10 8. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – DRUHÁ STRANA NADĚJE
Stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström zakoupí restauraci na zapomenutém helsinském dvorku a nabídne práci o poznání mladšímu muži v těžké životní
situaci. Jak bývá u filmů Akiho Kaurismäkiho zvykem, lidskost, přátelství a smysl pro
humor probleskují ponurostí a dodávají této hořkosladké komedii příchuť optimismu. Finsko, Německo, 2017. Hrají: S. Kuosmanen, K. Outinen, T. Korpela. Film s titulky.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 98 minut.
Od pátku 11. 8. do neděle 13. 8. v 18:00
JÁ, PADOUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém
dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes. USA, 2017. V originálním znění: S. Carell, K. Wiig, T. Parker.
Režie: K. Balda, P. Coffin. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 96 minut.
Od pátku 11. 8. do neděle 13. 8. ve 20:00
SPIDER-MAN: HOMECOMING
Mladý Peter Parker se začíná sžívat se svou novou identitou pavoučího superhrdiny.
Snaží se vrátit ke svému běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by
Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - a když
se objevuje nový padouch Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně
důležité. USA, 2017. Hrají: T. Holland, R. Downey Jr., M. Keaton. Režie: J. Watts
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka filmu 130 minut.
Od pondělí 14. 8. do středy 16. 8. v 17:30
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci
se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího
se filmového vesmíru studia Marvel. USA, 2017. Hrají: Ch. Pratt, Z. Saldana. Český
dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 90 Kč. Délka filmu 136 minut.
Od pondělí 14. 8. do středy 16. 8. ve 20:00
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během studené války
do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.
USA, 2017. Hrají: Ch. Theron, J. McAvoy, J. Goodman. Režie: D. Leitch
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 115 minut.

Od čtvrtka 17. 8. do neděle 20. 8. v 18:00
EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem
problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním.“
USA, 2017. V originálním znění: T. J. Miller, J. Corden, S. Wright. Režie: A. Leondis
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 97 minut.
Od čtvrtka 17. 8. do neděle 20. 8. ve 20:00 a od pondělí 21. 8. do 23. 8. v 17:30
PO STRNIŠTI BOS
Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák
za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja
a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí. ČR, 2017. Hrají: O. Vetchý,
T. Voříšková, J. Tříska. Režie: J. Svěrák.
Přístupný bez omezení. Vstupné 130 Kč. Délka filmu 111 minut.
Od pondělí 21. 8. do středy 23. 8. ve 20:00
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014. Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let po tragické smrti jejich dcerky do svého domu řádovou
sestru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se stanou terčem aktivit
Annabelle, posedlého výtvoru výrobce panenek.
USA, 2017. Hrají: A. Vela-Bailey, S. Sigman, M. Otto. Režie: D. Sandberg
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 109 minut.
Od čtvrtka 24. 8. do neděle 27. 8. v 18:00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit
starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného
zábavního parku. Kanada, USA, 2017. V originálním znění: W. Arnett, K. Heigl,
G. Iglesias. Režie: C. Brunker.
Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 92 minut.
Od čtvrtka 24. 8. do neděle 27. 8. ve 20:00
TEMNÁ VĚŽ
Ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších světových autorů
Stephena Kinga, se dostává na filmová plátna. Roland, poslední z řádu rytířů, vede
odvěkou bitvu Muemž v černém a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže,
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji,
který rozhodne o osudu všech světů.
USA, 2017. Hrají: M. McConaughey, I. Elba, K. Winnick. Režie: N. Arcel.
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka filmu 91 minut.
Od pondělí 28. 8. do středy 30. 8. v 17:30
ZABIJÁK & BODYGUARD
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí
svědčit u Mezinárodního soudního dvora. Aby se včas dostavili k soudnímu řízení,
musí oba zapomenout na to, že jsou tak trochu jiní a že si možná až příliš lezou
na nervy.
USA, 2017. Hrají: R. Reynolds, S. L. Jackson, G. Oldman. Režie: P. Hughes
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 118 minut.
Od pondělí 28. 8. do středy 30. 8. ve 20:00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Barry Seal se zoufale nudil, a tak se vrhnul po hlavě do dobrodružství, které bylo
natolik šílené, že ho musel napsat sám život. Režisér úspěšného sci-fi Na hraně zítřka
Doug Liman se znovu spojil s Tomem Cruisem a natočili příběh podle skutečné
události, jenž je jedním slovem neskutečný.
USA, 2017. Hrají: T. Cruise, D. Gleeson, J. Mays. Režie: D. Liman
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 114 minut.
Od čtvrtka 31. 8. do neděle 3. 9. v 18:00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek
zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea,
kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen
tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně.
ČR, 2017. Hrají: M. Klásek, H. Štáchová, P. Rychlý. Režie: M. Kotík, I. Jevlannikova
Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 85 minut.
Od čtvrtka 31. 8. do neděle 3. 9. ve 20:00
LOGAN LUCKY
Aby zvrátili rodinné prokletí pokusí se bratři Jimmy a Clyde Loganovi, v novém filmu
režiséra Dannyho parťáků, provést loupež obrovského množství peněz během legendárního závodu Coca-Cola 600 v Severní Karolíně.
USA, 2017. Hrají: Ch. Tatum, A. Driver, D. Craig. Režie: S. Soderbergh
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 119 minut.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V sobotu 12. 8. 2017 ve 20 hodin
se uskuteční v kulturním domě Horní Bečva
představení pražských herců ve francouzské komedii
s kriminální příchutí

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha.
Jenže policii taky.
Autorem hry je Alain Reynaud-Fourton francouzský spisovatel a dramatik,
autor divácky oblíbených komedií. Režie se ujal Jan Novák, režisér úspěšné komedie
Příbuzné si nevybíráme, kterou jsme uváděli v březnu tohoto roku.
Obsazení: Václav Vydra, Jan Šťastný nebo Svatopluk Skopal, Jana Malá
nebo Jana Boušková nebo M. Peňázová, M. Zahálka nebo M. Davídek,
L. Zahradnická nebo B. Šťastná, F. Skopal nebo M. Zahálka ml.
Předprodej vstupenek probíhá v knihovně Horní Bečvy.
Cena vstupného je 360 Kč a 420 Kč. Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249.

Rezervace platí 2 dny! Již zakoupené vstupenky nelze vrátit!
Nečekejte s nákupem, může se stát, že představení bude brzy vyprodáno.
Na představení srdečně zve
TJ Sokol Kněhyně za podpory Obce Horní Bečva.

Myslivecký spolek Hubert Bečvy
zve srdečně všechny příznivce myslivosti,
přírody a dobré zábavy na tradiční

Dne 5. 8. 2017 od 17.00 hod.
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Hudba: Horňané
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy, gril. speciality,
pečené kančí se zelím, pivo, alko i nealko nápoje
Vstupné 50,-Kč

Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.

/ 12 / srpen 2017

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Klub důchodců Horní Bečva zve své členy a další zájemce
na jednodenní kulturně-poznávací zájezd

do lednicko -valtickÉho

areÁlu

Termín zájezdu: čtvrtek 12. října 2017
PROGRAM ZÁJEZDU A PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
• Horní Bečva: 5:45 přistavení autobusu na AZ Hotel Valaška, další nástupní místa po trase do Rožnova.
• Rožnov p/R.: 6:20 AZ U Loany
• Lednice: 9:00 -12:45, 10:00 -10:45 prohlídka zámku, pak rozchod - oběd atd.
• 13:00 -13:45 - Tři Grácie - empírový zámeček
• 14:00 -14:45 - Kolonáda na vrchu Rajstna
• Valtice: 15:00 -16:30 pěšky do vinných sklepů (3 min. MHD BUS)
• 16:45 -17:15 Rendez-vous (Dianin chrám)
• 21:00 -22:00 Horní Bečva příjezd
Vstupy: Zámek Lednice, prohlídka I. okruh: cena 180 Kč, senior nad 65 let 130 Kč,
Dianin chrám - dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, Kolonáda - dospělí 25 Kč, děti 15 Kč.
Cena: 500 Kč /osoba, zahrnuje dopravu lux. busem, průvodce, nezahrnuje vstupy.
Upozornění: Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete od 1. srpna 2017 v trafice na Horní Bečvě, telefon: 777 045 484.
Bez zaplacení budete vedeni jako náhradníci. Pokud zrušíte svou účast bez zajištění náhradníka, vaše platba propadá.
Vedoucí zájezdu: Jana Pospíšilová, mobil: 605 214 717, e-mail: jana.pospisilova496@seznam.cz
Srdečně vás zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

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

