
HLAVNÍ PROGRAM: 14.00 –15.00 hod. – Dance Rebels KIDS a JUNIOR, taneční soubor JARÁŠEK, Gymnastický oddíl ZŠ Horní Bečva

15.00 –16.00 hod. – Akordeonový orchestr BELLOWSBAND  /  16.00 –17.00 hod. – Soutěž v pojídání haferových knedlíků, 

taneční skupina GROUP NINE  /  17.30 –18.30 hod. – HORŇANÉ  /  18.45 hod. – GROUP NINE  /  19.00 –20.00 hod. – VESELÁ BÍDA

20.30–21.30 hod. – ŠAJTAR  /  21.40 –22.30 hod. – ohňová show BOCA FUEGO  /  21.30 hod. – BESMART 39

DOPROVODNÝ PROGRAM: skákací hrad / malování na obličej / hry a soutěže pro děti i dospělé

Hornobečvanský

ZPRAVODAJ
                / ČERVEN 2017 /                                       / www.hornibecva.cz/zpravodaj /                                             / cena: 3,- Kč /
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PROSTRANSTVI PRED ZAKLADNI SKOLOU NA HORNI BECVE. 

HORŇANÉ

VESELÁ BÍDA
BOCA FUEGO

BESMART 39
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Je ztracený každý den našeho života, 

kdy jsme se nezasmáli.“

Blahopřání

Za všechny společně prožité chvíle,
tatínku, maminko, děkujem vřele.
Za Vaši lásku, práci a veliké oběti,

přijměte hlubokou úctu a vděk od dětí.

Dne 5. června 2017 vzpomeneme 

dvanácté smutné výročí úmrtí 

pana Jana KŘENKA

a dne 14. července 2017 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí 

paní Anastázie KŘENKOVÉ

S láskou a úctou vzpomínají 

děti s rodinami, sourozenci s rodinami,

 ostatní příbuzní a známí.

Vzpomínky

Dne 4. června 2017 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí

pana Václava BÁRTKA

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, 

těžké je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít. 

Dne 12. června 2017 si připomeneme  

druhé smutné výročí úmrtí 

paní Ilony CVERNOVÉ 

S láskou vzpomínají manžel Josef,  

dcery s rodinami a syn Eda.

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea 
tito naši spoluobčané:

Oldřich CVERNA 

Marie MARŠÁLKOVÁ

Oldřiška NĚMCOVÁ

Veronika ONDRUCHOVÁ

Františka BAMBUŠKOVÁ

Milada HAJDOVÁ 

Jan KYŠÁK

Hedvika JANÍČKOVÁ

Eliška JINDROVÁ

Jan MALINA

Vlasta KYŠÁKOVÁ

25 let manželství – stříbrnou svatbu oslaví:

Jiří a Alena HALAMÍČKOVI

Mezi uvedenými jubilanty 

je také nejstarší občanka obce Horní  Bečva 

paní Františka BAMBUŠKOVÁ, 

která dne 13. června 2017 oslaví životní jubileum 97 let.

V den jejich narozenin osobně gratuluje starosta obce 

společně s matrikářkou.

Jménem obce přejeme paní Františce Bambuškové 

pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

Všem červnovým oslavencům 
i manželskému páru přejeme do dalších let hodně lásky, 

štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Od ledna 2017 je nově upravena první návštěva jubilanta 

až při dovršení věku 80 let a výše, tzn., že jubilantům, kteří oslaví 

v letošním roce 80 let, 81 let, 82 let a každý další rok svého život-

ního jubilea, přijde v den narozenin jubilanta (příp. dle domluvy 

i v jiný den), poblahopřát dvojice členů komise Sboru pro občan-

ské záležitosti Horní Bečva (SPOZ) s dárkovým balíčkem a kytkou.

Tito jubilanti jsou v daném měsíci ve zpravodaji jmenovitě uve-

deni.

Pokud si jubilant návštěvu nepřeje, stačí zavolat na tel. číslo 

571 115 817, evidence obyvatel OÚ Horní Bečva.

Jubilantům, kteří oslaví v roce 2017 životní jubileum 60 let, 

70 let a 75 let se osobně gratulovat nechodí, těmto jubilantům 

je zasíláno blahopřání na adresu trvalého pobytu.
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Už Tě neprobudí ranní sluníčko ani krásný den,

na Bečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen.

Prázdná jsou místa, kde není Tvůj hlas,

však vzpomínky zůstanou v nás.

Dne 29. června by se dožil 50 let náš bratr, strýc, švagr

Oldřich FRIDRICH

S láskou a úctou  vzpomínají 

sestry Marie a Anežka s rodinami,

sestra Dana,

bratr Antonín s rodinou.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA ČERVEN 2017

 1. 5. 7:30  za živou a zemřelou rodinu Mitášovu, Facovu, Fárkovu, 

Chudějovu a duše v očistci

 1. 6. 7:30  za zemřelé Bohuslava a Marii Kretkovy, Viktorii 

a Jindřicha Bělůnkovy a celou živou a zemřelou rodinu

 2. 6 7:30  za zemřelou Jindřišku Poláchovou, manžela, 

vnuka Jeníka, rodiče a sourozence

 3. 6. 7:30 za zemřelé staříčky Plůcnarovy a rodinu Křenkovu

 4. 6. 10:00  za zemřelého Jana Solanského, rodiče, bratry 

a zemřelou rodinu

 5. 6.  7:30 na úmysl dárce

 6. 6. 7:30  za zemřelou Františku Randovou, manžela, 

sourozence a rodiče z obou stran

 7. 6. 7:30  za zemřelou Marii a Františka Němce, vnuka Jendu 

a tři zetě

 8. 6.  7:30  za zemřelého Josefa Solanského, jeho manželku 

Ludmilu, rodiče z obou stran a duše v očistci

 9. 6. 7:30 za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci

 10. 6. 7:30  za zemřelého Pavla Vašuta, manželku, syna Miroslava, 

dvě dcery a zetě

 11. 6.  10:00  za zemřelého Rudolfa a Marii Kantorovy, zetě Františka, 

jeho rodiče a duše v očistci

 12. 6. 7:30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, 

syna Miroslava a rodiče z obou stran

 13. 6. 7:30 na dobrý úmysl

 14. 6. 7:30  za zemřelou Vítu a Ivana Racovy a živé rodiny 

z obou stran

 15. 6.  8:00  za zemřelého Ondřeje Křištofa, dvě manželky, 

dva syny a dva zetě

  17:00 za zemřelého Josefa Machálka, otce Josefa, 

                                osm dětí a duše v očistci

 16. 6. 7:30  za zemřelého Josefa a Františku Křištofovy 

a rodiče z obou stran

 17. 6. 7:30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 18. 6. 10:00  za zemřelého manžela Jana Petřeka, syna Jiřího 

a rodiče Veselé a Petřekovy

 19. 6.  7:30 na jistý úmysl

 20. 6.  7:30  za zemřelého Miroslava Hrstku, otce Františka Románka, 

Radušku Hrstkovou a duše v očistci

 21. 6.  7:30 za zemřelé rodiče Bernatské a za zemřelé děti a zetě

 22. 6.  7:30  na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii 

za dožití 75 let

 23. 6.  7:30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 24. 6.  7:30  za zemřelého Jana Blinku, syna, dědečka 

a duše v očistci

 25. 6. 10:00  za zemřelého Petra Ondrucha, sourozence, 

rodiče z obou stran, zetě Pavla a vnuka Radima

 26. 6. 7:30 na úmysl dárce

 27. 6. 7:30 za duše v očistci

 28. 6.  7:30 za zemřelou Martu Bobkovou a Marii Šulistovou

 29. 6.  8:00  za zemřelého Cyrila a Emilii Macečkovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

 30. 6.  7:30  za zemřelou Annu, Veroniku, Anežku Holčákovy, 

rodiče a sourozence

Kdo Tě měl rád, v dobrém nezapomene.

Dne 26. června 2017 vzpomeneme 

jedenáct let od úmrtí

pana Pavla ŠEBESTY 

S láskou vzpomínají manželka, 

dcery Petra a Pavla s rodinami.

Odešla tiše, jak osud si přál.

V naších srdcích však zůstává dál.

Dne 26. června 2017 uplynou 2 roky,

kdy nás opustila naše maminka

paní Marta VAŇKOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn a dcery s rodinami.

Krásná léta s Tebou prožitá

nezapomeneme do konce života.

Dne 22. června 2017 uplyne 16 let,

kdy nás navždy opustil

pan Petr ONDRUCH 

S láskou vzpomínají manželka, 

synové a dcery, zeti a vnoučata.
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         INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ČEZ Distribuce a.s. 
Oznámení o plánovaném přerušení 

dodávky elektřiny
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: 07. 06. 2017 od 07:00 do 18:00 hod. 

v lokalitě Horní Bečva na těchto odběrných místech: 

č.p.:/č.orient.: 268, 386, 445, 499, 644, 646, 9014/295, 

9018/309, 9021/198

dne: 19. 06. 2017 od 07:00 do 18:00 hod. na těchto 

odběrných místech: č.p.:/č.orient.: 268, 386, 445, 

499, 644, 646, 9014/295, 9018/309, 9021/198

dne: 09. 06. 2017 od 08:00 do 16:00 hod.

v lokalitě Horní Bečva - Mečůvka na těchto odběrných 

místech: č.p.:/č.orient. bez ulic: 80, 99/99, 100, 100/183, 

358, 362, 384, 386, 492, 492/552, 515, 515/582, 517, 

518, 518/490, 560, 712, 889, 923, 926

Děkujeme za pochopení.

zelená 7. a 19. 6. 2017 

od 07:00 do 18:00 hod.

červená 7. 06. 2017 

od 08:00 do 16:00 hod.

Kompostování II
Kompostéry o objemech 1000, 1400 a 2000 l

pro zájemce o kompostování zdarma
Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání 

s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologic-

kou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad 

tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, 

který končí v popelnicích a následně na drahých skládkách, rozhodli 

jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom zájemcům opět poskytli zcela ZDARMA kvalitní 

domácí kompostér, který bude zakoupen z  fi nančních prostředků 

z EU. Dle podmínek poskytovatele dotace Vám bude tento kompostér 

bezúplatně zapůjčen na dobu 5  let, po uplynutí této lhůty se stane 

Vašim majetkem.

Před několika málo dny byl Státním fondem životního prostředí 

podpořen projekt několika obcí Mikroregionu Rožnovsko na nákup 

kompostérů do domácností. Žádost o dotaci na realizaci tohoto pro-

jektu z  Operačního programu Životní prostředí byla podána v  listo-

padu  2016. Distribuce kompostérů se předpokládá po ukončení 

výběrového řízení, tj. během léta 2017.

Obec Horní Bečva v  rámci druhé etapy již od loňska eviduje bez-

mála 300 zájemců o domácí kompostér. Je nám proto líto, že projekt 

nabral časový skluz a kompostéry nelze distribuovat již nyní na jaře, 

nicméně celý projekt má svůj časový harmonogram, který je plně

v  gesci poskytovatele dotace. O  konkrétních termínech spojených

s výdejem Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

V souvislosti s tímto projektem nezbývá než upozornit občany, kteří 

odkládají biologicky rozložitelný odpad na veřejná prostranství (pře-

devším v oblasti „U Valašky“ podél cyklostezky), aby tak nečinili, neboť 

se tímto vystavují pokutě, případně vleklému správnímu řízení s orgá-

ny ochrany životního prostředí za nelegální skládkování.

 Rudolf Bernát, starosta obce Horní Bečva

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x 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. zástavky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle 

aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule 

na točně u p. Hrstky.

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 30. června 2017

Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je mož-

né v  době provozní doby odevzdat vytříděný odpad  – plasty včetně 

nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.
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Dostavba cyklostezky v obci Horní Bečva 
– přidělení dotace

Obec Horní Bečva v  souladu se svým rozvojovým dokumentem 

Plán rozvoje 2016-2017 a usneseními zastupitelstva obce Horní Beč-

va intenzivně usilovala o poskytnutí dotace na dostavbu cyklostezky. 

Předmětem žádosti o dotaci byl projekt zahájený v  roce 2014, který 

řešil dostavbu dvou úseků cyklostezky. Tyto zbylé dva úseky nebyly 

z  důvodu nedořešených majetkových poměrů a  vztahů realizovány 

v průběhu výstavby cyklostezky Bečva v roce 2010. Projekt dostavby 

navazuje na stávající cyklostezku a umožní občanům a návštěvníkům 

obce průjezd Horní Bečvou, aniž by museli křižovat frekventovanou 

silnici I/35.

Po mnohých peripetiích a složitých jednáních se nám podařilo získat 

dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy výše dotace činí 

85 % způsobilých výdajů, což v současnosti činní max. 12.293.000 Kč.

Projekčnímu týmu se během složitých jednání podařilo poskytovatele 

dotace (Statní fond dopravní infrastruktury) přesvědčit o přínosu to-

hoto projektu nejen pro bezpečnost všech uživatelů, ale i o přínosu

na opravu doplňkové infrastruktury funkčně spjaté s budovanou cy-

klostezkou, která vznikla při budování komunikace I/35 v sedmdesá-

tých letech, a která se později dostala do péče obce.

V nejbližších dnech začneme připravovat výběrové řízení na zhoto-

vitele a nejpozději v září bychom chtěli začít realizaci dvou chybějících 

úseků. Pevně věříme, že dostavbou úseku od „staré pošty“ po kostel

a úseku kolem Valašky přispějeme k zlepšení tváře Horní Bečvy a hlav-

ně ke zvýšení bezpečnosti všech cyklistů a chodců.

 Rudolf Bernát, starosta obce Horní Bečva

Nabídka pro občany obce Horní Bečva
Obec Horní Bečva v průběhu měsíce května a června začne, respek-

tive již začala, s  opravou zpevněných ploch veřejných prostranství. 

Byla zahájena výměna dlažby před budovou Jednoty a hasičské zbroj-

nice. V červnu začne oprava ploch před kulturním domem a následně 

i oprava chodníku k Valašce. V září bude zahájena dostavba dvou etap 

cyklostezky.

Tyto investiční akce sebou přinášejí kromě zlepšení dosavadního 

stavu také množství materiálu, který lze ještě využít pro drobné sta-

vební akce. Jedná se především o betonovou dlažbu, případně o be-

tonové obrubníky.

Myslíme si, že by bylo škoda tento materiál nechat likvidovat

na skládce, když je zde možnost dalšího využití.

Z  tohoto důvodu nabízíme zájemcům z  řad občanů či vlastníků 

nemovitostí tento materiál za symbolickou cenu 3 Kč/kus dlažba od 

Jednoty a dlažba z chodníků 30 x 30 za 5 Kč/kus. Zájemci o materiál 

mohou kontaktovat Služby HB, s. r. o., kde je možno si domluvit odběr 

tohoto materiálu.  Rudolf Bernát - starosta

Dočasné krátkodobé 
uzavření pošty

Tímto Vás informujeme o dočasném 

krátkodobém uzavření pošty 756 57 Horní Bečva. 

K dočasnému uzavření provozovny 

dojde z důvodu rekonstrukce budovy 

ze strany pronajímatele prostorů pro poštu. 

Uzavření pošty 
od 26. 6.2017 do 28. 6.2017.

23. 6. 2017 (pátek) – provoz pošty omezen 

na dopolední provoz

24. 6. – 28. 6. 2017 (sobota - středa) 
rekonstrukce 

29. 6. 2017 plně obnoven provoz pošty
 Veškeré zásilky, PK, důchody uložené 

na poště Horní Bečva budou v pátek 

po uzavření pošty převedeny na poštu 

Prostřední Bečva. Následně po otevření pošty 

bude vše převedeno zpět.

Veřejnost bude dále informována vývěskou 

a infokampaní České pošty.

 Bankomat v tyto dny bude 
vyprázdněn a mimo provoz!

Upozorňujeme občany, 
že z technických důvodů nepřijímáme

objednávky 
na sečení a mulčování trávy.

Služby HB s.r.o. 
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KNIHOVNA

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PÍSKU, Ladislav Beran

V každém městě, a dokonce i v každé obci žijí 

tací, kteří stojí na druhé straně zákona a ze svých 

hříchů se pak zpovídají před soudem. A právě 

o nich pojednává další povídková kniha bývalého 

kriminalisty Ladislava Berana. Jednotlivé příběhy 

nás uvádějí do každodenní práce písecké pátračky 

na sklonku první republiky. Autor vychází ze sku-

tečných případů a suchou řeč archivních protokolů 

převádí do čtivé formy.

AMERIKÁNA, Adichieová Chimamanda Ngozi

Silný příběh o lásce, rasových otázkách a identi-

tě Ifemelu a Obinze, dva mladí lidé z Lagosu, se do 

sebe zamilují. Jejich vlast Nigérie trpí pod nadvlá-

dou vojenské diktatury a každý, kdo může, se snaží 

uprchnout. Sebejistá Ifemelu se vydává do Ameriky, 

kde zakouší porážky i vítězství, nachází a ztrácí další 

lásky, to vše pod tlakem něčeho, nad čím doma ni-

kdy nepřemýšlela — rasové otázky. Obinze, kterého 

Amerika, ovlivněná útoky jedenáctého září, nepřijme, se pouští do ne-

bezpečného, ilegálního života v Londýně. O třináct let později je Obinze 

bohatý muž v čerstvě demokratické Nigérii a Ifemelu úspěšná blogerka. 

Najdou po tolika letech a změnách odvahu znovu se setkat tváří v tvář?

UTAJENÁ LÉTA, Hannay Barbara

Když Lucy Hunterová náhodně objeví plechovou 

krabici plnou starých papírů, fotografií a dopisů, začí-

ná se víc dozvídat o životě dědečka Harryho za dru-

hé světové války. Zaujme ji vybledlý obrázek krásné 

mladé ženy s podpisem „George“ a balíček dopisů 

převázaný stužkou. Konečně nějaké vodítko k od-

halení rodinné historie, o které všichni až dosud zá-

hadně mlčí… Lucyin příběh je plný zármutku, lásky 

a hrdinství odehrávající se v krásné divoké australské buši, ale i na jižním 

skalnatém pobřeží Anglie, zasahující do současnosti, ale i do minulosti.

Knihy pro děti
KOČKOPES KVÍDO,

Miloš Kratochvíl, Markéta Vydrová

„Ani psa, ani kočku! Nechci mít plný dům chlupů!“ 

oznámila rozhodně maminka Humplíková dceři 

Týně. „A na papouška taky zapomeň! Naučí se mluvit 

a vyžvaní tetě, že ji pomlouváme,“ přidal třetí zákaz 

tatínek. A tak se sedmiletá Týna Humplíková roz-

hodla, že si psa, kočku a papouška aspoň nakreslí. 

Moc se jí ale nepovedli. Zmuchlala obrázky do jedné koule a vyhodila 

ji do koše. V koši to zašustilo, ozval se zvuk, jako by někdo škrábal dráp-

kem a z koule se jako z vajíčka vybatolil podivný strakáč. Vypadal napůl 

jako pes, napůl jako kočka a barevný byl jako papoušek…

ZMÁŤA A ZÁHADA, Reittu Ninka

Zmáťa, žlutočerné kotě z početné rodiny Čičáko-

vých, je snílek, věčně ztracený ve své fantazii. A jed-

nou, cestou na prázdniny k babičce, se ztratí doo-

pravdy! Ocitne se úplně sám v nesprávném vlaku. 

Naštěstí stejným vlakem cestuje i někdo další - Zá-

hada. Záhada se se Zmáťou okamžitě skamarádí 

a slíbí mu, že ho doveze domů. Ale nejdřív ho naučí lítat a chytat svět-

lušky ocasem a… Zkrátka, nejprve spolu prožijí pořádné dobrodružství.

Nové knihy

Vernisáž v knihovně
aneb „Jak se čtou obrazy“

V pátek 5. května 2017 byla zahájena v knihovně vernisáž prací výtvar-

ného kurzu. Instalované obrazy dodaly zákoutím knihovny nový barev-

ný kabát a kvintet Josefa Blinky slavnostní atmosféru. Poté se úvodního 

slova ujala paní Mgr. Růžičková, která vyzvala pana starostu a přítomné 

hosty, aby svou vlastní kresbou přispěli k vytvoření velké koláže. Ve stej-

ném obrázkovém duchu byla tvořena i návštěvní kniha. Přestože dospělí 

prokázali nemalou dávku kreativity, byli fantazií a množstvím obrázků 

jednoznačně převálcováni dětmi.

Od vernisáže knihovnu zdobí stále nová a nová díla. Velmi mě těší, 

že výtvarný kurz probíhá právě v těchto prostorách. Nadšení výtvarníci  

získali klidné útočiště a knihovna na oplátku živější a barevnější atmosfé-

ru. Přeji všem stálou inspiraci, hravost a odvahu k tvoření nových obrazů.
 |DV|
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Osudový rok 1948 přinesl postupný zánik 

Klubu českých turistů. Společně s  dalšími 

zrušenými tělovýchovnými a sportovními or-

ganizacemi byl sloučen do Čsl. obce sokolské 

(později Čsl. svazu tělesné výchovy). Ke sprá-

vě majetku ČSOS bylo v r. 1950 ustaveno so-

kolské družstvo služeb Vzlet, které z majetku 

KČT převzalo i turistickou chatu na Martiná-

ku. Amálie Kubáňová se musela s rodinou vy-

stěhovat, protože ze Vzletu tu dosadili pana 

Marka, záhy pana Řepku s manželkou. Po li-

kvidaci Vzletu v r. 1954 byla chata začleněna 

do státního podniku RaJ (Restaurace a jídel-

ny) Val. Meziříčí. Ale protože její provoz byl 

nerentabilní, bylo rozhodnuto o jejím prode-

ji. Novým vlastníkem se stal n. p. Sláviamotor 

Napajedla, změněný na závod Napajedla o. p. 

ČKD Praha, který si rekonstrukcí chaty vybu-

doval na Martináku vlastní podnikové rekre-

ační středisko. V  jeho blízkosti byl postaven 

i lyžařský vlek.

Středisko však časem sloužilo výlučně jen 

vlastní podnikové rekreaci a náhodně přícho-

zím turistům zůstávalo uzavřeno. A  protože 

tento stav byl dlouhodobě kritizován i obča-

ny Horní Bečvy, byl vedoucí střediska Jaroslav 

Šprňa ještě v r. 1982 předvolán k řešení toho-

to problému na místní národní výbor.

Pro potřeby lesnického provozu byla v le-

tech 1976–1978 vybudována z údolí Mečův-

ky na Martinák nová cesta, která současně 

začala sloužit i  jako přístupová komunikace 

k rekreačnímu objektu. Po r. 1989 bylo stře-

disko na Martiňáku privatizováno a přebudo-

váno v horský hotel Martiňák. V r. 2016 hotel 

Martiňák se změnou vlastníka získal novou 

tvář a s novým obsahem poskytovaných slu-

žeb se snaží oslovit stále náročnější turistic-

kou klientelu.

Máme -li zrekapitulovat letmo přiblíženou 

stopadesátiletou historii Martiňáku od vzni-

ku starého horského Martinákova hostince 

„V lesi“, pak je zřejmé, že vzhledem k jeho po-

loze se už v zakladatelské éře beskydské tu-

ristiky 1884 -1918 vedle Pusteven stal jedním 

z  nejdůležitějších uzlových bodů budované 

turistické infrastruktury a  jedním z  raných 

center českého lyžování v  Beskydech. V  ob-

dobí 1. čsl.  republiky význam chaty vzrostl 

od 30. let, kdy se přímo stala objektem cent-

rálního turistického spolku Klubu čsl. turistů, 

odboru z Ostravy -Přívozu. Tragické politické 

zvraty uvedly Martinák do zvláštní role: jed-

nak se nacházel v  moravské části Beskyd, 

která z  hlavních turistických oblastí zůsta-

la na území Protektorátu a  také v  průběhu 

2. světové války se stal jedním z  nejdůleži-

tějších opěrných bodů protinacistického 

odporu a  odboje. S  dějinami Martináku té-

měř po celou první polovinu 20. století je 

spojena rodina Kubáňova z  Horní a  posléze 

Prostřední Bečvy. Její čtyři příslušníci, z nichž 

tři patřili mezi organizované členy KČST, 

statečně položili své životy v  odboji za svo-

bodu. Následná historie Martiňáku z  let 

1950-1989 a také po roce 1989 zcela přesně 

odráží vývoj, jakým obdobně prošla řada 

turistických a  rekreačních objektů v  Besky-

dech. 

 Karel J. Malina

Prameny a literatura:

Archiv Drahomíry Uhlářové -Kubáňové

(1928-2000). Beskydy. Turistickými stezkami.

Wart, Třinec 2015.

Daněk, R.: Turistické chaty a útulny v Beskydech

před rokem 1938. Ostrava,20, 2001, s. 211-241.

Lubina 1919.

MZA Brno, indikační skici H. Bečva:

http://www.mza.cz/indikacniskici/

Palacký 1919.

Přikryl, J.: 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. 

Ostrava, Profi l 1976.

StOA Vsetín: Archiv obce H. Bečva, i. č. 13;

MNV H. Bečva, i. č. 19, 21, 24, 230;

ONV Val. Mez., i. č. 552, č. p. 364.

ZA Opava, matriky a gruntovní knihy H. Bečvy.

Za obětavou podporu a zprostředkování 
dokumentů z rodinných archivů potomků rodiny 
Kubáňovy patří poděkování Alici Uhlářové, 
Janu Černotovi a Pavlu Černotovi. 

OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z dějin Martináku po roce 1950

Chaloupka Macurových na Martináku čp. 379
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Stejně jako v loňském roce, tak i letos se 4. května 2017 uskutečnil

na Horní Bečvě tradiční běžecký závod Macurův memoriál, který 

pořádala Základní škola Horní Bečva, Obec Horní Bečva a TJ Sokol 

Horní Bečva. I letos nám dělalo velké problémy počasí. Do poslední 

chvíle jsme nevěděli, jestli máme závod přeložit. Ale vyšlo to.

V letošním roce jsme využili obvyklou trať, která vedla kolem 

mateřské školy směrem k základní škole. Závodu se zúčastnilo

110 dětí, 1 dorostenka a 21 dospělých. Jako obvykle se závodu 

zúčastnily i děti ze Základní školy Prostřední Bečva. Těch se letos 

na trať vydalo celkem 25 v kategoriích od 1. až do 5. třídy. Dospělí 

startovali z Martiňáku a jejich trať vedla ke škole. Nejlepší závod-

ník to stihl za sedmnáct minut a nejlepší závodnice za devatenáct 

minut. Jsem moc rád, že letos běželo tolik dospělých a doufám, 

že jich příští rok ještě přibude. Příkladem jim určitě může být i vedení 

obce, kterou reprezentovali pan starosta Rudolf Bernát a místosta-

rosta Svatopluk Divín, jenž okusil tuto trať jako nejstarší závodník.

Po vydechnutí a občerstvení závodníků proběhlo vyhlášení nej-

lepších běžců. Ti si odnesli medaile, diplomy a krásné věcné ceny. 

Při vyhlašování panovala skvělá atmosféra. Chtěl bych moc podě-

kovat sponzorům (ZŠ Horní Bečva, Obec Horní Bečva, TJ Sokol Hor-

ní Bečva) za poskytnuté ceny pro závodníky a fanouškům za hlasité 

povzbuzování. Mgr. Zbyněk Kocurek

Výsledková listina „Macurův memoriál“
Dívky 1. – 2. třída Chlapci 1. – 2. třída

1.  Žitníková Radka PB 1.  Prorok Lukáš

2.  Fiurášková Vendula PB 2.  Vardžák Štěpán PB

3.  Závorková Anička 3.  Vašut Jiří

Dívky 3. – 4. třída Chlapci 3. – 4. třída

1.  Valová Vanessa 1.  Polášek David PB

2.  Jurečková Michaela PB 2.  Riegel Tomáš

3.  Cabáková Ivana PB 3.  Macura Lukáš PB

Dívky 5. – 6. třída Chlapci 5. – 6. třída

1.  Podešvová Zuzana 1.  Lejska Adam

2.  Kačmariková Barbora 2.  Žitník Petr PB

3.  Mazůrková Viktorie 3.  Vašut Marek

Dívky 7. – 8. třída Chlapci 7. – 8. třída

1.  Žitníková Radka 1.  Macura Jakub

2.  Mikudová Aneta 2.  Rybár Samuel

3.  Petřeková Denisa 3.  Kubáň Pavel

Dívky 9. třída Chlapci 9. třída

1.  Barabášová Tereza 1.  Mužátko Pavel

2.  Pšenicová Veronika 2.  Maceček Aleš

3.  Martináková Adéla 3.  Vojkůvka Radim

Dorost – dívky   1.  Kubáňová Karolína

Dospělí – ženy Dospělí – muži

1.  Miranová Petra 1.  Ondruch Stanislav

2.  Farníková Petra 2.  Žitník Radek

3.  Fárková Markéta 3.  Křenek Martin

3.  Bordovská Jitka

Macurův memoriál 2017

Dorost – dívky   1.  Kubáňová Karolína
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Projekt VedoMOSTY - ukažme, co víme

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Ve školním roce 2016/2017 pokračoval projekt VedoMOSTY - ukažme, 

co víme. 

První setkání proběhlo v Lietavské Lúčke 24. dubna 2017. Tady si změ-

řili své síly žáci ve stolním tenise. Žáci 6., 7. a 8. třídy psali testy z anglic-

kého jazyka a matematiky. Setkání se zúčastnilo 20 žáků z Horní Bečvy 

(z toho 6 žáků hrálo stolní tenis).

Druhé setkání bylo 11. 5. 2017  na Horní Bečvě. Žáci 6., 7. a 8. tříd si 

změřili své znalosti z přírodopisu a fyziky. Součástí setkání byl i turnaj 

v minikopané. Turnaje se zúčastnilo 8 žáků z Lietavské Lúčky, 18  žáků 

z Horní Bečvy a 9 žáků ze ZŠ Hutisko Solanec. 

Všichni účastníci dostali svačinu a oběd. Při závěrečném vyhodnocení 

testů i turnaje předal Mgr. Jan Děcký, ředitel školy, vítězným týmům ceny 

a diplomy, vítězná družstva v kopané obdržela pohár. 

 Mgr. Jan Děcký, ředitel školy

VÝSLEDKY TESTŮ 

  Třída  Horní Bečva Lietavská Lúčka 

 Fyzika Přírodopis Fyzika Přírodopis

  6. 56 46 48 48

  7.  17 62 20 64

  8. 54 52,5 54 50

TURNAJ V MINIKOPANÉ - VÝSLEDKY

1. místo  ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva – tým A 

2. místo ZŠ Hutisko Solanec 

3. místo ZŠ Lietavská Lúčka 

4. místo ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva – tým B 

Dívky 1. – 2. třída

1.  Žitníková Radka PB

2.  Fiurášková Vendula PB

3.  Závorková Anička

Dívky 7. – 8. třída

1.  Žitníková Radka

2.  Mikudová Aneta

3.  Petřeková Denisa

Dívky 3. – 4. třída

1.  Valová Vanessa

2.  Jurečková Michaela PB

3.  Cabáková Ivana PB

Dívky 9. třída

1.  Barabášová Tereza

2.  Pšenicová Veronika

3.  Martináková Adéla

Dívky 5. – 6. třída

1.  Podešvová Zuzana

2.  Kačmariková Barbora

3.  Mazůrková Viktorie

Dospělí – ženy

1.  Miranová Petra

2.  Farníková Petra

3.  Fárková Markéta

3.  Bordovská Jitka

Chlapci 5. – 6. třída

1.  Lejska Adam

2.  Žitník Petr PB

3.  Vašut Marek

Dospělí – muži

1.  Ondruch Stanislav

2.  Žitník Radek

3.  Křenek Martin

Chlapci 3. – 4. třída

1.  Polášek David PB

2.  Riegel Tomáš

3.  Macura Lukáš PB

Chlapci 9. třída

1.  Mužátko Pavel

2.  Maceček Aleš

3.  Vojkůvka Radim

Chlapci 1. – 2. třída

1.  Prorok Lukáš

2.  Vardžák Štěpán PB

3.  Vašut Jiří

Chlapci 7. – 8. třída

1.  Macura Jakub

2.  Rybár Samuel

3.  Kubáň Pavel
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Výbor KD Horní Bečva se schází jednou měsíčně, plánuje a koordi-

nuje činnost svých 75 členů.

V lednu proběhla výroční členská schůze, v únoru se vypravil turis-

tický kroužek na lyžařský vlek U Sachovy studánky (20 turistů), v břez-

nu se 10 turistek zúčastnilo túry k  lyžařskému vleku Mečová. Dne 

25.  března se členky KD byly podívat na pěknou akci v  rožnovském 

kině, kde se uskutečnilo Zpívání pro radost – Setkání 7 pěveckých sbo-

rů. Zpívaly zde dětské sbory i dospělí. Program zakončila Rosénka – vý-

borný pěvecký sbor Klubu seniorů Rožnov p/R. Předposlední březno-

vý den členky turistického kroužku šly kolem rekreačních středisek, 

zastávka byla na hotelu Duo a v pergole u naší členky Lidky Hajné.

Dne 11. května uspořádal rožnovský Klub seniorů Den matek v kině, 

kterého se zúčastnily i naše členky. Tentýž den se turistický kroužek vy-

pravil na túru k pomníku na Kladnaté, kde pravidelně chodíme každý 

rok a klademe květiny k uctění památky padlých partyzánů a Kamily 

Tkáčové. Cesta k pomníku byla krkolomná, protože se tu opravuje ces-

ta a těží dřevo. Asi 1 km dlouhý úsek byl plný „krkošek“ a bláta. Počasí 

nám letos přálo, bylo nádherně slunečno.

O den později v pátek 12. května se v Motorestu Bečvan slavil Den 

matek. 57 přítomných přivítala a  celým podvečerem nás provázela 

naše předsedkyně Jana Pospíšilová. Oslavu pozdravil i místostarosta 

Horní Bečvy Svatopluk Divín. Pohovořil o  roli matky, babičky a  pra-

babičky v  naší společnosti. Velmi pěkným vystoupením se předsta-

vily děti z naší mateřské školy pod vedením učitelek Radky Bolckové 

a Jany Kurkové. Pásmo říkanek, básniček, písniček a tanečků se nám 

všem moc líbilo. Po vystoupení následovalo občerstvení a předání růží 

všem přítomným ženám ke Dni matek, které věnovala ČSSD prostřed-

nictvím svého člena Josefa Hatlapatky. Oslava se všem líbila a za rok se 

budeme znovu těšit na tuto velmi zdařilou akci.

 Marie Němcová, foto Dana Křenková

UDÁLO SE

Dne 9. května 2017 se uskutečnil zájezd do polských zahrad. Zúčast-

nili se ho zahrádkáři z Horní Bečvy, Rožnova pod Radhoštěm a ostatní 

zájemci.

Projeli jsme oblastí Těšína a dále kolem jezera Goczalkowice a zám-

ku Pszcznya. Průvodce nám o těchto oblastech velmi poutavě vyprá-

věl. Nejdříve jsme navštívili skleníky, kde byla možnost velmi levně 

nakoupit květiny do truhlíků, zahrad a interiérů. Dále jsme si prohlídli 

okrasné zahrady Kapias, které jsou vzorově osázeny a udržovány. Ma-

jitel hospodaří na 40 hektarech a jeho hlavní činností je prodej strom-

ků, keřů a květin. Součástí areálu je i restaurace. Po prohlídce jsme jeli 

směrem k městu Bílsko -Bělá. Z mnoha zahrad, které se v okolí města 

nachází, jsou nejznámější zahradnictví Kubiczek a Pudelek. Tady nás 

provázely i sněhové vločky, ale to nebránilo prohlídkám a nákupům. 

Posledním plánovaným místem, které jsme navštívili, byly japonské 

zahrady.

Ty charakterizuje harmonie, jednoduchost, asymetrie a  elegance. 

Zahrada vytváří obraz krajiny, skály představují hory, vyvýšeniny kop-

ce, voda rybníky a jezera. Podstatným prvkem je i tekoucí voda – při-

náší do zahrady pohyb a život. Nalezneme zde pásy štěrku, různé bal-

vany a  kameny  – ty symbolizují stálost přírody. Vegetaci dominuje 

zelená barva a  celkový efekt na jaře dotváří kvetoucí azalky, třešně, 

magnólie a pivoňky. Dobře by se tu relaxovalo, ale na to už nám ne-

zbýval čas, snad někdy příště.

Ve všech zahradách byla velká nabídka keřů a květin k prodeji. Kaž-

dý si mohl vybrat, jak stráví svůj čas. Někteří se věnovali více prohlídce, 

jiní nákupům. Postupně si lidé nakoupené květiny ukládali do kufru 

autobusu. Při odjezdu z Polska byl tento prostor zcela zaplněn. Se zá-

jezdem byli všichni velmi spokojeni. Dovezené květiny poslouží k ra-

dosti a dekoraci obydlí a také přispějí ke zkrášlení naší obce.
 R. Macečková

Zájezd do Polska

Co nového v hornobečvanském Klubu důchodců?

Výlet k pomníku na Kladnaté Den matek v Motorestu Bečvan
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Ve dnech 16. a  17.  května zorganizoval 

Klub důchodců Horní Bečva zájezd do Prahy. 

41 účastníků z Horní a Dolní Bečvy, Rožnova 

p/R. a  Hutiska se v  7 hod. vydalo na cestu 

luxusním autobusem CK Valaška do naše-

ho hlavního města. Po poledni jsme dorazili 

do Prahy, kde se nás ujala průvodkyně Dag-

mar Marková. Velmi fundovaně nás provedla 

Pražským hradem okruhem B se vstupy do 

Chrámu Sv. Víta, baziliky Sv. Jiří a Královského 

paláce s Vladislavským sálem. Zlatou uličkou 

jsme prošli na Klárov a dostali jsme se na Sta-

roměstské náměstí, kde jsme zhlédli Orloj. 

V podvečer jsme se ubytovali v prostorném 

nově zrekonstruovaném hostelu  – v  areálu 

Univerzity Karlovy FTVS  – Nový Veleslavín. 

Večer jsme poseděli v restauraci Džbán, kde 

jsme se dobře pobavili u dobrého piva i vína.

Druhý den jsme jeli tunelem Blanka do Tróji 

a  postupně navštívili zoologickou zahradu, 

Trójský zámek a  Botanickou zahradu, kde 

byla kromě překrásně kvetoucích rostlin i vý-

stava exotických motýlů, kteří vylétali z líhní 

přímo mezi návštěvníky expozice. Zoologic-

ká zahrada je obrovským areálem, ve kterém 

jsme obdivovali velké množství různých dru-

hů zvířat v jejich přirozeném prostředí. V jižní 

části jezdí vláček a  lze zde použít i  lanovku. 

Naše hlavní město jsme opustili odpoledne. 

V autobuse panovala dobrá nálada, účastní-

ci zájezdu byli určitě spokojeni, je jen škoda, 

že v autobuse bylo ještě několik volných míst 

a  ti, kteří se nepřihlásili a nejeli s námi, mo-

hou jen litovat. Zájezd byl výsledkem práce 

celého výboru KD Horní Bečva. Po oba dny 

nás doprovázelo velmi pěkné počasí a  to 

také umocnilo naše překrásné dojmy z Prahy. 

Pobyt v  našem hlavním městě se všem líbil 

a společně se budeme těšit na další podobné 

akce Klubu důchodců Horní Bečva.

 Marie Němcová

 Fotky: Dana Křenková a Pavla Petřeková

Co potkalo účastníky dvoudenního zájezdu do Prahy?
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INZERCENABÍDKA PRÁCE

Vykoupím 

sušené hrušky a jablka.

Tel.: 776 58 48 69

Nabídněte, prosím, mamince s malými dětmi 

k dlouhodobému pronájmu nenáročné bydlení 

v rodinném domě či na statku 

v klidném prostředí s trvalým bydlištěm. 

Pracuji z domu, mohu nabídnout drobnou 

výpomoc např. v domácnosti, v hospodářství 

či na zahradě nebo při péči o seniory. 

Děkuji. 

Tel. 724 119 639, 

e-mail: majda-lenka@centrum.cz 

Firma Rudolf Jurajda - ROLF
Prostřední Bečva 396,

756 56 Prostřední Bečva, okr. Vsetín

hledá

svářeče metodou Tig
 

Jednosměnný provoz / v plánu dvousměnný

Pracovněprávní vztah: Plný úvazek

Minimální stupeň vzdělání:

Střední odborné (vyučen)

Doba zaměstnání: od 1. 6. 2017

Mzdové rozpětí: 

od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Dynamicky se rozvíjející rodinná fi rma hledá do své-

ho týmu další kvalitní svářeče metodou Tig. Výhodou 

je praxe v oboru svařování nerezové oceli způsobem 

TIG. Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, 

zodpovědnost, fl exibilita, profesionální konstruktivní 

přístup k práci. Dobrý zdravotní stav nutností. Úřední 

svářečské zkoušky nejsou podmínkou. Práce spočí-

vá ve svařování nerezových nádob, zásobníků, tanků

do potravinářského, teplárenského aj. průmyslu. Pod-

mínky pro práci jsou velmi nadstandardní. Prostory 

pracoviště jsou vytápěné, centrálně i  lokálně odsáva-

né a velmi čisté. Pracovní pomůcky pro 100% ochra-

nu zdraví svářeče jsou samozřejmostí. Možnost práce

i  v  prodloužených směnnách. Možnost nadstandard-

ních vysokých výdělků, dle individuálních schopností 

a  dovedností svářeče. Nadstandardní bonusové pří-

platky, možnost ubytování zdarma v rodinném domu, 

příspěvek na stravu.

Životopisy zasílejte na e -mail: rolf@rolf.cz,

případně volejte telefon:

Zbyněk Jurajda +420 602 740555

TRUBKOVÉ 
LEŠENÍ

Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 14 /   červen 2017

Program kina 
červen 2017

Telefon: 734 366 060

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

Od pondělí 5. 6. do středy 7. 6. v 18:00

ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých 

poloviček. Tito muži mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich své trhliny. 

Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.

ČR, 2017. Hrají: H. Čermák, A. Polívková, P. Liška. Režie: J. Chlumský.

Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 90 minut.

Od pondělí 5. 6. do středy 7. 6. ve 20:00

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí. Bohužel jim 

do dětských her a radostí zasáhne osud. Jednoho dne jim totiž maminka musí 

na kabáty přišít žluté hvězdy. Francie je okupována a nacistická správa přitvrzuje. 

Židům v Paříži už jde o život, a tak tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout 

do dosud neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad všichni zase setkají.

Francie, Kanada, ČR, 2017. Hrají: Ch. Clavier, C. Domboy, P. Bruel. Režie: Ch. Duguay

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 110 minut.

Ve čtvrtek 8. 6. v 18.00

FILMOVÝ KLUB – NAPROSTÍ CIZINCI

Skupina přátel se schází k večeři. Znají se celé roky a také další setkání by se neslo 

v duchu lehkého škorpení a vzpomínek… kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: 

dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i hovor. Kolik toho o sobě nesmíme 

vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Během jediného 

večera se ukáže, že až příliš mnoho. Itálie, 2016. Hrají: G. Battiston, A. Foglietta,

M. Giallini. Režie: P. Genovese. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.

Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč. Délka fi lmu 93 minut.

Od pátku 9. 6. do neděle 11. 6. v 18:00

MIMI ŠÉF

V animované komedii Mimi šéf se seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž 

elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se 

chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho příchodu 

do rodiny zrovna velkou radost nemá…

USA, 2017. V českém znění: Z. Maryška, L. Terš, P. Lněnička. Režie: T. McGrath

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč. Délka fi lmu 97 minut.

Od pátku 9. 6. do neděle 11. 6. ve 20:00

MUMIE

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené 

rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. 

Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná 

Prodigium zastavit?

USA, 2017. Hrají: S. Boutella, T. Cruise, R. Crowe. Režie: A. Kurtzman

Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 115 minut.

Od pondělí 12. 6. do středy 14. 6. 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 nepřá-

telé se stávají spojenci a na pomoc přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího 

se fi lmového vesmíru studia Marvel. USA, 2017. Hrají: Ch. Pratt, Z. Saldana, V. Diesel. 

Režie: J. Gunn Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 100 Kč.

Od pondělí 12. 6. do středy 14. 6. ve 20:00

SMRTIHLAV

Není to jen malý český příběh. Je to velký příběh druhé světové války. Do českých kin 

se chystá další zahraniční fi lm s účastí hollywoodských hvězd, který se věnuje atentá-

tu na Reinharda Heydricha. Film vznikl na základě oceňované knihy HHhH Francouze 

Laurenta Bineta, jejíž pojmenování znamená Himmlers Hirn heisst Heydrich, neboli 

Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Francie, Velká Británie, USA, 2017.

Hrají: R. Pike, J. Clarke, M. Wasikowska. Režie: C. Jimenez

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 119 minut.

Od čtvrtka 15. 6. do neděle 18. 6. v 18:00

AUTA 3

Legendární závoďák Blesk McQueen zjistí, že ho nová generace závodních aut po-

slala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci 

pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství 

a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí 

ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa.

USA, 2017. V originálním znění: O. Wilson, B. Hunt, Ch. Marin. Režie: B. Fee

Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 109 minut.

Od čtvrtka 15. 6. do neděle 18. 6. ve 20:00

WONDER WOMAN

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, 

který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji 

až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním 

konfl iktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, 

že dokáže hrozbu zastavit.

USA, 2017. Hrají: G. Gadot, R. Wright, Ch. Pine. Režie: P. Jenkins

Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 141 minut.

Od pondělí 19. 6. do středy 21. 6. v 18:00

EXTRÉMNÍ RYCHLOST

Dva bratři, zlodějů aut, byli najati na krádež nádherného Bugatti z roku 1937 

a za touto zakázkou směřují na jih Francie. Ale Jacomo Morier, místní zločinecký boss 

a majitel Bugatti, je chytí. Výměnou za své životy budou muset ukrást auto Morierovu 

úhlavnímu nepříteli Maxi Klempovi – a to nejen nějaké auto. Morier chce, aby Klem-

povi ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 250 GTO z roku 1962.

Francie, 2017. Hrají: S. Abkarian, A. de Armas, S. Eastwood. Režie: A. Negret

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka fi lmu 94 minut.

Od pondělí 19. 6. do středy 21. 6. ve 20:00

TRPKÁ ÚRODA

Osudy dvou milenců, vtažených do řádění Josefa Stalina a jeho genocidní politiky 

namířené proti Ukrajině ve třicátých letech minulého století. Zatímco Stalin upevňuje 

ambice komunistů v Kremlu, mladý umělec Jurij se snaží přežít hladovění, věznění 

a mučení, aby svou dětskou lásku Natálku zachránil před programem na vyhladovění 

obyvatelstva, který nakonec zabil miliony Ukrajinců.

Kanada, 2017. Hrají: S. Barks, M. Irons, B. Pepper. Režie: G. Mendeluk

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 90 Kč. Délka fi lmu 104 minut.

Ve čtvrtek 22. 6. v 18:00

FILMOVÝ KLUB – ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

Prudce nekorektní dánská komedie o tom, že najmout si ruského vraha vás vyjde 

levněji než se rozvést. Otázka zní: stojí to za ty následky?

Dánsko, 2017. Hrají: N. Bro, U. Thomsen, M. Lyhne. Režie: O. Bornedal

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 90 Kč, pro členy FK 80 Kč.

Od pátku 23. 6. do neděle 25. 6. v 17:30

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

Červené plavky a plovák stejné barvy. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topi-

li. Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní 

historii. Původní Mitch Buchannon je už sice dávno v důchodu, to ale neznamená, 

že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní 

hlídka je řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci.

USA, 2017. Hrají: D. Hasselhoff , D. Johnson, Z. Efron. Režie: S. Gordon

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 119 minut.

Od pátku 23. 6. do neděle 25. 6. ve 20:00

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Optimus Prime je mrtev a Lidé a Transformers jsou ve válce. Klíč k záchraně lidstva 

je pohřben v tajemné minulosti, ve skryté historii Transformers na Zemi.

USA, 2017. Hrají: M. Wahlberg, A. Hopkins, P. Cullen. Režie: M. Bay

Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 145 minut.

Od pondělí 26. 6. do středy 28. 6. v 17:30

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému 

se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících 

pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se podařilo 

uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého 

piráta - a zejména Jacka. USA, 2017. Hrají: J. Depp, G. Rush, O. Bloom. Režie:

J. Ronning, E. Sandberg. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 100 Kč.

Od pondělí 26. 6. do středy 28. 6. ve 20:00

VETŘELEC: COVENANT

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, 

ve které posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé 

straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá 

nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit.

USA, 2017. Hrají: M. Fassbender, K. Waterston, D. McBride. Režie: R. Scott

Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 122 minut.

Od čtvrtka 29. 6. do neděle 2. 7. v 18:00

JÁ, PADOUCH 3

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém 

dobrodružství. A budou čelit neméně rafi novanému zločinci jménem Baltazar Bratt. 

Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek 

uličnic: Margo, Edith a Agnes. USA, 2017. Český dabing. Vstupné 120 Kč. 
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V pátek 9. 6. 2017 v 19 hodin
se uskuteční v kulturním domě Horní Bečva

představení Divadla Kalich

ve francouzské komedii

PRO TEBE COKOLIV
Obsazení: Jana Paulová, Pavel Zedníček,

David Suchařípa, Ladislav Hampl, Simona Lewandowská,

Pavla Vojáčková, Kristián Kašpar

Zárukou dobré zábavy pod režisérskou taktovkou Petra Kracíka

je vtipně koncipovaný, odlehčený scénář s věčně aktuálním

tématem partnerských i rodičovských vztahů.

Hra Pro tebe cokoliv měla pražskou premiéře

1. prosince 2016 na prknech Divadla Kalich.

Tuto hru z pera ředitele prestižního pařížského divadla

Théâtre de la Porte Saint Martin Jean Robert-Charriera objevila v Paříži

herečka Jana Paulová, díky níž se tato česká verze zrodila.

Cena vstupného je 420,- Kč.

Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249.

Rezervace platí 2 dny!

Na představení srdečně zve TJ Sokol Kněhyně

za podpory Obce Horní Bečva.

Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p. R.

Tel : 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz , www.svcroznov.cz

FACEBOOK:  Středisko volného času Rožnov p. R.

PÁTEK 2. 6.

STREET DANCE SHOW – UKONČENÍ SEZÓNY 2016/2017

7.00 – 19.00 hodin – Janíkova stodola, Rožnov p. R.

Ukončení sezóny taneční skupiny Heart2Beat & Static Breakers. 

Dopolení představení pro školy a odpolední představení 

pro veřejnost. Děti vystoupí s choreografi emi, které se naučily 

během 2. pololetí této sezóny. Zahájení odpoledního 

představení je v 16:00 hodin a cena vstupenky činí 70Kč.

PÁTEK 2. 6.

PREZENTACE TANEČNÍ SKUPINY H2BSB

19.00 – 21.00 hodin – Vystoupení – akce Skútr sraz 

– Ranč Bučiska – Rožnov pod Radhoštěm

SOBOTA 3. 6.

PREZENTACE TANEČNÍ SKUPINY H2BSB

7.00 – 20.00 hodin – Taneční soutěž – O Pohár Primátora Mesta 

Považská Bystrica

STŘEDA 7. 6.

BAVÍME SE S PODSKALÁČKEM - závěrečná schůzka

15.00 - 17.00 - SVČ Rožnov pod Radhoštěm

PÁTEK 9. 6.

ROZHÝBEJME ROŽNOV

15.00 hodin - Rožnovský park, náměstí T. G. M. Rožnov p. R.

Tradiční sportovní akce, kde si můžete vyzkoušet různé sporty, 

jako např. lukostřelbu, nízké lanové aktivity, bumpreball, 

basketbal, in-line bruslení. Pro děti je připravené i závěrečný 

závod na kolech, koloběžkách, odrážedlech a in-line bruslí. 

NEDĚLE 18. 6.

LADIES DANCE

18.00 – 20.00 hodin – Taneční sál H2BSB – SVČ Rožnov p. R.

STŘEDA 21. 6.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

16.00 hodin - Rožnovský park u altánku

Sportovní akce, kde si můžou zaběhat děti i dospělí. 

Dětské běhy na trase 300m, 600m, 1000m budou probíhat 

od 16.00 hodin. Běh pro dospělé na trase 5km bude probíhat 

od 18.00 hodin. 

PÁTEK 23. 6.

MINITRIATLON

12.30 -  Krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm

15.00 -  Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Třetí  závod seriálu Běháme, šlapeme a plaveme se SVČ Rožnov. 

Po závodě následuje vyhlášení celého seriálu.

AKCE ČERVEN 2017
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Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy 

v Horní Bečvě týden před poutí 

v pátek 16. června 2017. 

Sejdeme se ve 14,00 na Předpouťovém 

volejbalovém turnaji smíšených družstev. 

V týmu hrají 3 ženy a 3 muži.

Přihlášky zasílejte nejraději ihned nebo 

nejpozději do 11. června 2017 na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz

Těšíme se na vás!

Občerstvení zajištěno.

PŘEDPOUŤOVÝ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ

KULTURNĚ – SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE

Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci 

s Klubem seniorů v Rožnově p/R. pořádají 

kulturně – sportovní odpoledne spojené 

se smažením vaječiny, hudbou k tanci a poslechu, 

soutěžemi v bowlingu a pétanque, 

které se koná v úterý 

6. června 2017 v areálu Retasa 

naproti Zavadilce od 14 hodin. 

Akce je přístupná všem zájemcům. 

Jednotné vstupné je 35 Kč na osobu, které zahrnuje 

občerstvení a startovné v soutěžích. 

Všichni jste srdečně zváni.

 Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY - 3. ročník
Jóga v denním životě Ostrava, z. s. vás zve na oslavu 3. ročníku Mezinárodního dne jógy

v pátek 23. června 2017 od 16.00 hodin. Společně si zacvičíme v malé tělocvičně ZŠ TGM.

Po cvičení bude v knihovně následovat kratičká přednáška fyzioterapeutky a cvičitelky jógy Soni Konečné z Rehabilitačního ústavu v Hrabyni,

která povede cvičení na židli, jež je méně náročné a je možno jej cvičit až do pozdního věku.

Na závěr je připraveno malé pohoštění. Takto oslavíme zároveň 11. ročník cvičení jógy na Horní Bečvě

Cvičení i občerstvení je zdarma.

Na vaši účast se těší cvičitelé Karel Ondruch a Anna Valová 


