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Přírodní zahrada /str. 11/
Cvičení pro děti
Lednicko-Valtický areál, zvou důchodci Horní Bečvy
Uspávání broučků aneb lampiónový průvod
Pozvánka do divadla - MAYDAY, Divadlo DEVÍTKA Ostrava
PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU - Asijský týden
Podzimní / zimní BAZÁREK dětského oblečení
Divadelní představení Vím, že víš, že vím… předprodej vstupenek
Divadelní představení Lháři předprodej vstupenek

/každé pondělí od 15:00 do 17:00/
/čtvrtek 12. 10./
/pátek 13. 10. v 17:00 hod./
/sobota 14. 10. v 17:00 hod./
/sobota 21. 10. v 17:00 hod./
/od pondělí 23. 10. do čtvrtku 26. 10. /
/od pondělí 16. 10./
/od středy 1. 11./
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

Motto:

„Život není utrpení ani blaho.
Život je prázdné plátno a člověk musí být velmi dovedný.“
Osho

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Anežka VAŇKOVÁ
Marie SOLANSKÁ

Nic z toho dobrého a krásného cos učinila se neztratí,
všechno zůstane …

Josef MUŽNÝ

Dne 28. srpna 2017 jsme si připomněli
druhé smutné výročí úmrtí naší maminky a babičky
paní Boženy MARTINÁKOVÉ

Ludvík BOBEK
Božena FÁRKOVÁ

Dne 31. srpna by se dožila životního jubilea osmdesáti let.

V měsíci říjnu oslaví:
55 let manželství – smaragdovou svatbu
manželé Karel a Vě
Věra
ěra MALINOVI
60 let manželství – diamantovou svatbu
manželé Richard a Božena
žena KŘIŠTOFOVI

Zároveň by s manželem
Ondřejem MARTINÁKEM oslavili šedesát let
společného života – diamantovou svatbu.
S láskou vzpomínají
děti, vnoučata a sourozenci s rodinami.

Všem říjnovým oslavencům,
smaragdovému a diamantovému manželskému páru
přejeme do dalších let
hodně lásky, zdraví a životní pohody.

V neznámý svět jste odešla spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.
Dne 27. října 2017 jsme vzpomněli patnácté výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní Miroslavy SAMEŠOVÉ

ZLATÁ SVATBA

S láskou vzpomínají Marie, Karel, Pavel, Petr,
Sonička s rodinami a všichni, co Vás, maminko, měli rádi.

Manželský slib po padesáti letech společného života
obnovili v měsíci září 2017
manželé Miroslav a Františka MACEČKOVI,
kteří si dne 23. září 1967 řekli své ANO a slaví tak zlatou svatbu.
Manželskému páru blahopřál starosta obce pan Rudolf Bernát
a matrikářka paní Jana Poláchová.,
kdy jubilejní sňatek manželé Macečkovi 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.

Dne 31. října 2017 uplyne rok,
co nás navždy opustil
pan Ladislav PERDOCH
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a její rodina.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ŘÍJEN 2017
1. 10.

10:00

za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky
a celou zemřelou rodinu

2. 10.

7:30

na úmysl dárce

3. 10.

7:30

za zemřelou Vladimíru Bernátkovou a živou
a zemřelou rodinu Bělunkovu

4. 10.

7:30

za zemřelého Františka Machálka, manželku Kristýnu,
osm dětí, čtyři vnuky a celou zemřelou rodinu

5. 10.

7:30

za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny,
dceru Zdenku a dvě snachy

6. 10.

7:30

za zemřelé rodiče Bohumila a Anastázii Juříkovy,
syna Bohumila a jeho manželku Anežku Juříkovou,
syna Oldřicha, dceru Marii, vnuky Radka a Milana a
duše v očistci

7. 10.

7:30

za zemřelého Josefa Bartka, manželku, tři zetě,
jejich sourozence a duše v očistci

8. 10.

10:00

za zemřelé rodiče Veselé, bratry, manžela a syna

9. 10.

7:30

za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy,
sourozence a rodiče z obou stran

10. 10.

7:30

11. 10.

17. 10.

7:30

za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců,
Janu Závorkovou, syna Josefa, rodiče
a duše v očistci

18. 10.

7:30

na úmysl dárce

19. 10.

7:30

za zemřelého Josefa Malinu, manželku, rodiče,
sourozence, syna, snachu, zetě a tři vnuky

20. 10.

7:30

za zemřelou Františku a Arnošta Ryšicovy, syna
Arnošta a zetě Bruna Vašíčka a staříčky Ryšicovy

21. 10.

7:30

za zemřelého Jaroslava a Boženu Maléřovy
a duše v očistci

22. 10. 10:00

za zemřelé rodiče Chovancovy, čtyři syny, zetě,
snachu a živou rodinu

23. 10.

7:30

na dobrý úmysl

24. 10.

7:30

na úmysl dárce

25. 10.

7:30

za jistou rodinu

26. 10.

7:30

za zemřelého Květoslava Mikeše, syna Stanislava,
rodiče Jana a Markétu Mikešovy, rodiče Júliuse
a Vlastu Křenkovy a syna Františka

na dobrý úmysl

27. 10.

7:30

7:30

za zemřelého Miroslava Janíčka k nedožitým
šedesátinám

za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy,
dvě dcery, zetě a duše v očistci

28. 10.

7:30

12. 10.

7:30

za duše v očistci

za zemřelé rodiče Františka a Veroniku Kantorovy
z Prostřední Bečvy

13. 10.

7:30

na úmysl dárce

29. 10. 10:00

14. 10.

7:30

za zemřelého Rudolfa a Amálii Trebulovy,
dceru Emílii, rodiče a celou zemřelou rodinu

za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran
a duše v očistci

30. 10.

7:30

na dobrý úmysl

15. 10. 10:00

za zemřelého Antonína Pastorka a rodiče z obou stran

31. 10.

7:30

16. 10.

za zemřelého Arnošta Kubáně a Barboru Bordovskou

za zemřelého Jaromíra Machálka a rodiče
z obou stran

7:30

VÝZVA
Pro připravovanou publikaci o obci Horní Bečva sháním staré fotografie
nebo pohlednice obce a jejího okolí.
Kontaktujte mne prosím na: jurajdamartin8@gmail.com nebo tel.: 731 378 442.
Děkuji. Martin Jurajda
Ukázka použití fotografií: STARÉ A NOVÉ ČASY NA HORNÍ BEČVĚ
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.

Volby se na území České republiky konají ve dvou
dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017.
Volební místností v obci Horní Bečva je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva, Horní Bečva č. p. 550.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena
do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná
informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič
měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu,
magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který
hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu
a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic,
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává
pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí
je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí
či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch
vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může
volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.

HLASOVACÍ LÍSTKY

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí
a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Obnova katastrálního operátu
Informujeme občany, že došlo k obnovení katastrálního operátu jeho
přepracováním na digitalizovanou mapu. Obnovený katastrální operát bude k nahlédnutí v budově Obecního úřadu, v zasedací místnosti,
a to ve dnech od 30. října do 10. listopadu 2017 s možností uplatnění námitek k jeho obsahu. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou na místě
přítomni ve dnech 30. - 31. října, 1. - 3. listopadu a 6. - 9. listopadu 2017.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Více informací naleznete na úřední desce.

Přispějte do významného
výzkumu české společnosti
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti
na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti.
Výzkum v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm
osloveno 4 500 náhodně vybraných domácností z celé ČR.
Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN.
Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit poprvé v termínu 19. 9.–10. 11. 2017 a pak znovu v dalších termínech až do
konce listopadu 2017.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům
a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku s tazatelem trvá přibližně 40 minut. Účastníci
výzkumu obdrží malý dárek.

Kompostéry II
Vážení spoluobčané,
přestože jsme usilovali o dodání a výdej kompostérů během
léta a podzimu tohoto roku, bude výdej kompostérů probíhát
až na jaře 2018. Skluz u tohoto společného projektu obcí Mikroregionu Rožnovsko je zapříčiněn v prodlevě ve vyhodnocení
žádosti o dotaci a také a především nedostatečnou výrobní kapacitou výrobců. Do prvního výběrového řízení, ve kterém byl
termín dodání září 2017 se z důvodu nedostatečných skladových zásob nikdo nepřihlásil. Následně bylo realizováno druhé
výběrové řízení, do kterého se přihlásily 4 firmy a po vyhodnocení byla z vítěznou uzavřena kupní smlouva s termínem dodání
na jaře 2018.
Blížší informace k výdeji kompostérů Vám budou s předstihem sděleny.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: pátek 27. října 2017

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: 13. 10. 2017
od: 07:30 hod. - do: 19:00 hod.
v lokalitě: Horní Bečva
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic:
/30, 22, 180, 181, 182, 429, 430, 463, 521, 521/500,
538, 538/551, 582/196, 582/582, 602/144, 641, 690,
692, 761, 762, 790, 790/21, 790/489, 809, 863, 965, 9080/20,
9083/23

dne: 20. 10. 2017
od: 07:30 hod. - do: 19:00 hod.
v lokalitě: Bučkové
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic:
/30, 5, 18, 18/60, 18/62, 22, 95, 143, 143/40, 143/128, 143/129,
143/238, 169, 172, 173, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 185/4, 186, 187, 188, 188/132, 198, 198/198, 200, 201,
202, 248, 288, 291/291, 292/292, 293, 298,
329, 340, 340/239, 341/341, 345, 368, 369, 374,
397/397, 405, 412, 412/323, 415, 415/583, 429, 430,
435, 461, 463, 464/464, 496, 498, 521, 521/500,
526/526, 538, 538/551, 573, 575/575, 582, 582/196, 582/582,
590, 595/190, 595/595, 602/144, 608, 614,
617, 618, 626, 641, 647/381, 647/647, 690, 691, 692,
708, 727, 761, 762, 790, 790/21, 790/489, 809, 814,
836, 863, 883, 911, 920, 965, 993, 998, 1006,
9080/20, 9083/23, 9093/269

dne: 26. 10. 2017
od: 07:30 hod. - do: 17:30 hod.
v lokalitě: Radličky
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic:
106, 108, 108/342, 110, 112, 112/114, 113, 116, 117, 118,
125, 127, 129, 130, 131, 132, 275, 276, 279, 281, 283, 283/558,
284, 305, 305/143, 370/372, 371/371, 379, 460, 486, 486/486,
539/505, 551/51, 551/437, 551/551, 554, 571/560, 571/571,
919, 987, 9027/109, 9028/415, 9999
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.
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Před prvním představením se opravilo zázemí pro herce, především šatna a sociálky. V šatně se dodělávala elektroinstalace a přívod vody, musela
se dovybavit nábytkem. Sociálky pak prošly kompletní rekonstrukcí.
Postupně bude nutné investovat do celé elektroinstalace včetně
osvětlení sálu, které je už v dnešní době dost nevyhovující. A myslím,
že postupně se bude zlepšovat i zázemí pro diváky. Nejde však vše hned.

NA SLOVÍČKO …

… s Jiřinou Bernátovou
Po delší době jsem se vrátila k mým oblíbeným rozhovorům. Tentokrát mou prosbu o něj vyslyšela Jiřina Bernátová, která je nejen předsedkyní TJ Sokol Kněhyně, ale i máma dvou dětí, manželka našeho
pana starosty a v neposlední řadě organizátorka profesionálních divadelních představení, která se mohou pyšnit zvučnými jmény. Právě
prknům, která znamenají svět, bych chtěla následující řádky věnovat.
Jak vznikl nápad, pozvat na Horní Bečvu
pražské profesionální divadlo?
Já jsem roky pracovala z domu, do toho jsem ještě stihla dvě mateřské
dovolené a tím se okruh veřejnosti dost uzavřel. Člověk byl většinu času
doma, a i když jsem komunikovala s kolegy z práce, byli pro mě vlastně
virtuální. Začal mi chybět jednak kontakt s veřejností a taky větší svoboda
udělat věci po svém. Divadlo mi tedy přišlo, jako dobrá protiváha.
Samotným impulsem byl pak rozhovor s paní Simonou Stašovou, kdy
vyprávěla, jak jezdí na zájezdy s divadlem, třeba jen o dvou hercích. Hned
jsem prolustrovala web, zjistila potřebné kontakty a oslovila agenturu. Dalším pozitivním bodem k mému rozhodnutí byl sál v bývalém kině, který
agentuře naprosto dostačoval.
Takže kolotoč organizování mohl začít.
Co to v tuto chvíli znamenalo pro tebe?
Pro mě to byla především jakási vzpruha z toho domácího stereotypu.
Když pracujete z domu, někdy se vám nedaří a víte, že ne úplně všechno
můžete ovlivnit sami, je moc fajn se od toho odpoutat, začít dělat to, co vás
baví a organizovat si věci po svém.
Agentura okamžitě komunikovala, nabídli mi nějaká představení a já začala propočítávat a plánovat.
Taky je pro mě důležité, že jsem se seznámila s lidmi, kteří mi podali pomocnou ruku a viděli vše stejně pozitivně, jako já.
Bylo složité sem taková zvučná jména dostat?
Zpočátku jsem z toho měla obavu a říkala jsem si, jestli to pro ně bude
vůbec zajímavé. Taky mě zajímalo, když se řekne Horní Bečva, jestli jim to
něco řekne. A byla jsem příjemně překvapena. Vůbec s tím nebyl žádný
problém, spíš bych řekla, že je to teď takový trend, dělat divadelní zájezdy
a navštěvovat nejrůznější místa po republice.
Co technické požadavky, byly vysoké? Musel se sál před prvním
představením nějak rekonstruovat a vylepšovat?
Příjemně mě překvapilo, že většinou byli samotní herci z našeho sálu
nadšení. Máme velkou výhodu, že sál je opravdu divadelní, pódium je
veliké a akustika perfektní. Agentura má samozřejmě nějaké požadavky,
ale myslím, že jsou zvyklí na daleko horší zázemí, než můžeme nabídnout
my. Navíc jsou opravdu vstřícní a ochotní slevit z některých požadavků.
Např. samostatná šatna pro každého herce je málokde možná. A když to
vezmu celkově, na to, jaká zvučná jména sem jezdí, jsou úplně nenároční.
Vždy byli moc rádi za dobrý vdolek a nějakou tu slivovičku, a jestli mají
jednu společnou šatnu, nebo ne, nikdo z nich neřešil.

Kolik představení už proběhlo, a na které z nich vzpomínáš nejraději?
Máme za sebou šest představení, z toho jedno se hrálo dvakrát v jeden
den, takže v podstatě sedm.
Na které nejraději vzpomínám? No těžko říct, rozhodně ty první jsem si
divácky moc neužila. Byla jsem dost nervózní a pořád jsem sledovala přestávku a myslela na to, co všechno se musí odemknout a co zase zamknout.
Zkrátka, aby vše proběhlo tak jak má. Takže první představení jsem si užila, až když diváci odcházeli a bylo na nich patrné, že jsou spokojení. To už
ze mě vše opadlo. (Smích).
O divadelním zážitku můžu mluvit až u představení „Příbuzné si nevybíráme“, které už jsem si opravdu vychutnala.
Co zájem diváků? Roste?
Mě především těší, že zájem je opravdu veliký a musím říct, že prozatím se všechna představení vyprodala především díky Bečvanům. Zkoušeli
jsme zařadit i letní představení z čehož jsem já měla trochu obavu, ale nakonec se podařilo sál téměř vyprodat. Takže mám obrovskou radost z toho,
že ten zájem je, a že si lidé udělají čas i v horkých letních dnech. Prozatím
chodí opravdu místní a lidí z okolních měst a vzdálenějších vesnic bylo
vždy minimum.
Pojďme chvíli k samotným lístkům a vstupenkám.
Plánuješ např. předplatné, nebo permanentky na celou sezónu?
No upřímně, uvažovala jsem nad tím, ale toto zatím nemá nějaký jasný
rámec. Dívala jsem se i po okolních vesnicích a městech, ale prozatím mi
žádný systém úplně nevyhovoval. Ty větší a profesionální divadla k nám
jezdí vlastně něco málo přes rok a já jsem do této doby ani příliš dopředu
nevěděla kolik a jaká představení budou. Uvidíme do budoucna, jak bude
spolupráce pokračovat a pak se tím jistě budu více zabývat. Nejdříve bych
to však viděla v příští divadelní sezóně.
Jak je to s financováním takového divadla?
Tak rozdíl ceny je docela velký. Záleží na tom, jestli je to představení přes
agenturu i divadlo, tam pak cena dost naroste na DPH. Snažím se cenu držet co nejníž, ale třeba u následujících představení jsem byla nucena cenu
právě kvůli této skutečnosti navýšit. Srovnávala jsem cenu i přímo v pražských divadlech a mají tam lístky ještě o něco dražší.
Ještě bych ráda uvedla, že všichni lidé, kteří mi s organizací pomáhají,
včetně mě samotné si představení vždy platíme a na každé z nich si mohu
dovolit tak nanejvýš dva volňásky. Výjimkou jsou tanečníci ze skupiny
Group Nine, kteří předávají hercům kytice a tak mají představení zdarma.
Ale jinak se vše musí zaplatit a částky jsou opravdu nemalé.
Na jaká jména a představení můžeš do budoucna nalákat?
Tak nyní v listopadu nás čekají hned dvě představení se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. Přijedou výhradně kvůli nám a potěší nás hned
dva dny po sobě a to 8. a 9. 11. (středa, čtvrtek) v představení „Vím, že víš,
že vím“. Jedná se o hořkosladkou komedii, podle stejnojmenného filmu,
který si matně pamatuji z televize před mnoha lety.
Co nějaký divadelní sen do budoucna, prozradíš něco?
Samozřejmě jeden takový mám. Oslovila jsem divadlo Járy Cimrmana,
na které se však déle čeká, tak uvidíme, jak vše dopadne.
Jinak mým prvním snem bylo zkusit jedno představení, jen tak jestli
bude zájem a třeba se vyprodá. Ten jsem si splnila. Potom jsem pokročila
k dalšímu, udělat dvě představení v jeden den, taky se mi to splnilo. Takže
já si teď vlastně plním sny po takových krůčcích. Myslím, že v této oblasti si
musí člověk dávat stále větší cíle a jít a stoupat po pomyslných schodech.
Jaké jsou tvé plány do budoucna, co se dobrovolných a podobných
bohulibých činností týče?
Mým snem je teď především změnit práci. Deset let jsem pracovala
z domu a teď už bych ráda změnu. V současné době jsem ještě zkoušela
dělat průzkum zájmu o angličtinu, tak uvidím, jak vše dopadne. Ráda bych
malinkou přispěla k vzdělávání v této oblasti.
Moc děkuji za příjemný rozhovor a přeji stále hodně schodů.
|TB|
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KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
VŠICHNI ŽIJEM‘ V BLÁZINCI
Renata Červenková, Radkin Honzák
„Všichni žijem’ v blázinci“, tvrdí renomovaný
psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák,
muž vzdělaný a také
vtipný, který už padesát
let naslouchá lidským
strastem. V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.
Co nám to přinese?
MUŽ, KTERÝ HLEDAL SVŮJ STÍN
David Lagercrantz
Pátý díl série Milénium Lisbeth Salanderová si odpykává kratší
trest v ženské věznici
Flodberga a snaží se vyhnout konfliktu se spoluvězeňkyněmi. David
Lagercrantz splétá napínavý příběh o zneužívání moci, otázkách
cti a o stínech Lisbetina dětství, které ji stále
pronásledují.
ZTRACENÝ SLIB, Kate Morton
Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových, se připravuje na tradiční osla-

vu letního slunovratu.
Šestnáctiletá Alice Edevanová je jako na trní:
nejenže vymyslela dokonalou zápletku pro
svou detektivku, ale je
také až po uši zamilovaná. Jenže než udeří
půlnoc a noční oblohu
rozzáří ohňostroj, utrpí
Edevanovi bolestnou ztrátu, po níž opustí Loeanneth nadobro. O sedmdesát let později je
po jednom nepovedeném případu seržantka
londýnské policie Sadie Sparrowová poslaná
na nucenou dovolenou, a tak odjede ke svému
dědečkovi do Cornwallu. Když uprostřed hlubokého lesa narazí na opuštěný dům a dozví
se o malém chlapci, který beze stopy zmizel,
probudí se v ní profesní ctižádost. Tou dobou
vede Alice Edevanová, nyní stará dáma, život
uspořádaný téměř stejně pečlivě jako detektivky, které ji proslavily. Až jednou začne mladá policistka klást otázky o minulosti její rodiny a probudí zpět k životu složitý propletenec
tajemství, před nimiž Alice celý život utíkala…

Knihy pro děti
FALEŠNÝ POLIBEK, fantasy, Mary E. Pearson
Království Morrigan je plné tradic a příběhů
o dávném světě. Princezna Lia je ale nesnáší.
Svatba s někým, koho nikdy nepotkala? Kvůli
zajištění politického spojenectví? Má všeho
po krk! A tak v den své svatby uteče a usadí se
ve vzdálené vesnici. Tam se seznámí se dvěma

Máte doma betlém,
který je něčím zajímavý?
Je to Vaše rodinná památka?
Sami jste si jej vyřezali, uháčkovali
nebo vytvořili s dětmi a byli byste ochotni
jej zapůjčit na výstavu, která bude součástí
Rozsvícení vánočního stromu
na Horní Bečvě 2017?
Pokud ano, zašlete fotografii betlému na e-mail:
knihovna.becva@seznam.cz
nebo ji přineste do Místní knihovny.
Děkuje knihovnice Denisa Vašková.

záhadnými přitažlivými
muži – princem, kterého si měla vzít, a vrahem s úkolem ji zabít.
Obklopena tajemstvím
a lží Lia odhalí skutečnosti, které otřesou jejím životem.
SIMPSONOVI - NERVY V KÝBLU BUBLIN
komiks, Matt Groening
Komiksová kniha čarodějnických děsuplných příběhů rodiny
Simpsonovy. Kniha je
navíc doplněna kvantem instruktáží a návodů na téma, jak si užít
Halloween.
CHALOUPKA NA VRŠKU
Šárka Váchová, Vladimír Vimr
Život na venkově
v dobách našich předků harmonicky plynul
v souladu s koloběhem
roku. Střídání ročních
období s sebou přinášelo různé zvyky a tradice. Vyprávění o dětech z malé podhorské
vesničky, jak prožívají
jaro, léto, podzim a zimu se všemi radostmi
i povinnostmi, působí v dnešní době trochu
jako z pohádky. Ale jejich příhody jsou tak živé,
že se mohly stát tehdy idnes.
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Kapitoly z dějin Jezerného
Pastevní družstvo Domovina
Pastevní družstvo Domovina v Horní Bečvě - zapsané společenstvo
s ručením obmezeným vzniklo 12. ledna 1928 při ustavující valné
hromadě, konané za přítomnosti 29 členů v hostinci Čeňka Maliny
(dnes Staré časy). Účelem družstva bylo zřídit a udržovat pastviny
pro dobytek svých členů i nečlenů. Družstvo k tomu mělo obstarávat
potřebné budovy a zařízení, zužitkovat píci z pastvin, hlavně spásáním dobytkem, starat se o potřebné plemeníky, opatřit dobytčí váhy,
stroje a také semena a hnojiva ke zlepšování pastvin. Družstvo bylo
založeno patrně na popud Čeňka Maliny, kterého účastníci hromady
zvolili předsedou. S ním i další členové místní Domoviny domkářů
a malorolníků (byla malorolnickou odnoží agrární strany, tehdy zvané Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu), kteří
kandidovali za tuto politickou stranu ve volbách do obecního zastupitelstva v r. 1927, byli zvoleni do prvního představenstva družstva:
Fr. Malina č. p. 1, Pavel Petřek č. p. 3, Jan Vašut č. p. 147, Josef Košárek
č. p. 335 a Michal Holčák. Do dozorčí rady: Fr. Kretek č. p. 6, Fr. Kubiš,
Dominik Holčák, Cyril Jurečka č. p. 96, Jan Vašut č. p. 286, Fr. Frydrych
č. p. 82. Družstvo mělo při založení 46 členů, kteří se zavázali splatit
podíly. Pro zakoupení jednoho družstevního podílu bylo nutné složit 500 Kč a byl splatný nejdéle do šesti měsíců. Každý podílník zároveň ručil dvojnásobným obnosem tohoto podílu. Družstvo získalo
v dražbě pasekářskou usedlost č. p. 430 na Jezerném, kterou začalo
hned od jara využívat ke své činnosti. Z její obytné chalupy byla
v r. 1930 zřízena nouzová turistická chata, z jejíhož příjmu v letní sezónu mohlo družstvo vyplácet svého hospodáře na Jezerném. Hospodáři nebylo podle nájemní smlouvy možné stanovit, kolik dní má
ročně pro družstvo odpracovat, ale byl povinen vykonávat všechny
potřebné práce. Dr. Brada z Pastevní a lukařské jednoty v Rožnově
v r. 1930 přislíbil družstvu podporu v oblasti poradenství a také se
přičinil, že za pomoci rožnovského odboru Klubu čsl. turistů byla
upravena cesta od kostela Hlubokým až na Jezerné. V rámci lesní reformy prováděné Státním pozemkovým úřadem družstvo odkoupilo
v r. 1931 od rožnovského velkostatku lesní oddíl na Grúni o výměře
přes 10 hektarů. Tehdy celkový příjem družstva za rok 1930 činil 25 tis.
a vydání 21 tis. Kč. Pastevné za kus bylo stanoveno ve výši 150 Kč.
Ing. Segeťa z Rožnova sestavil družstvu jeho účetnictví a doporučil
zakoupit dobytčí váhu, protože dosud řádně nekontrolovali přírůstek dobytka. Dozorčí rada byla doplněna novými členy: Julius Malina
(syn Č. Maliny) předsedou, Karel Kubáň místopředsedou, Dominik
Holčák, Jan Vašut č. p. 147, Cyril Jurečka a Michal Polách.
Za předsedy družstva Fr. Maliny a místopředsedy Jana Vašuta
č. p. 286 se na valné hromadě v r. 1932 projevil začínající úpadek
družstva. Nebylo řádně placeno pastevné a ani za produkty, odprodané družstvem. Členové proto přijali rozhodnutí, že po uplynutí
pastevního období nebude dobytek vydán, dokud majitel dobytčete
pastevné nezaplatí. Fr. Fojtášek přednesl, že družstvo začalo upadat
od tragické smrti Č. Maliny v prosinci 1929 a že funkce předsedy by
měla být dána nejvíce činnému členu představenstva Pavlu Petřekovi, což se pak volbami uskutečnilo. Družstvu nepomohla na valné
hromadě v r. 1934 ani účast ředitele hospodářské školy v Rožnově
Emanuela Vencla, poslance NS ČSR za republikánskou stranu, který
zakládání družstva podporoval, zasloužil se v obci o měšťanskou školu a už od r. 1918 byl čestným občanem H. Bečvy. Vyjádřil se, že si
s dr. Máchou z ministerstva zemědělství přijedou prohlédnout pozemky družstva, nakolik postoupilo jejich zlepšení, a že ho požádá
o další uvolnění nějakého obnosu ze subvence, která dosud leží nevyčerpána u zemské rady. Naléhavě vyzýval, aby byly zaplaceny úroky
a splátky z půjčeného obnosu na zakoupení lesa. Členové rozhodli,

že tyto splátky uhradí z výtěžku za lámání kamene v lomu v Kněhyních, který měl najatý Pavel Petřek, a z prodeje dřeva z vlastního lesa.
Valná hromada zároveň zamítla žádosti členů, kteří chtěli za této situace z družstva vystoupit a vrátit své podíly. Předsedou a zároveň
pokladníkem družstva byl zvolen Ondřej Kantor č. p. 396 a místopředsedou Cyril Jurečka. Valná hromada v r. 1935 stanovila pastevné
za kus 100 Kč a pro členy družstva 80 Kč. Rozhodla, aby na Jezerném
byly prodány zásoby slámy a pokáceny staré buky ke zpracování
na palivové dřevo. Současně zjistila, že špatný finanční stav družstva
je způsoben neplacením dluhů dlužníky. Bývalým předním činovníkům představenstva P. Petřekovi a Fr. Malinovi pohrozila soudním
vymáháním jejich dluhů. Podle zprávy z valné hromady v r. 1936 je
oba nadále nespláceli, ostatní drobní dlužníci splátky dodrželi. Členové, zanedbávající pracovní povinnosti vůči družstvu, byli upozorněni,
že na jejich účet budou najati dělníci a nezaplatí-li ani je, bude jejich
dluh odečten z jejich zavedených podílů v družstvu. Podle zprávy
valné hromady bylo v r. 1935 zalučeno 2,5 měřice a rozorány 3 měřice půdy, prohozeny komposty, odvezen kámen, vytrhány pařezy
a veškeré umělé porosty pohnojeny umělými hnojivy. V r. 1937 byli
největší dlužníci žalováni. Družstvo nemohlo platit úrok a úmor z hypotečního a směnečného dluhu, proto Spořitelna města Rožnova na
majetek družstva vedla exekuční dražbu a sama celý majetek družstva koupila. Členové na valné hromadě v r. 1938 rozhodli, aby se
družstvo rozešlo a vstoupilo do likvidace. Za likvidátory byli zvoleni
dosavadní předseda představenstva Jan Vašut č. p. 286 a jednatel Josef Košárek. V likvidačním období se členové sešli k mimořádné valné
hromadě v srpnu 1941 pouze v počtu deseti. Účetní uzávěrka družstva k 30. 6. 1941 a končící ztrátou 14.750 Kč byla schválena. Přijali návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku a dále aby knihy a spisy
družstva byly na 10 let od uveřejnění výmazu družstva v úředním listě
uschovány u Ondřeje Kantora na č. p. 396.
Pastevní družstevnictví, iniciované a podporované agrárnickou
politikou, pokrývalo především chudé horské regiony, a proto mu
i státní orgány věnovaly větší pozornost. Nicméně hospodářská krize
ve 30. letech měla na něho neblahý dopad a je zřejmé, že podobně
jako na Horní Bečvě i v mnoha jiných obcích malá pastevní družstva
Domoviny nepřečkala dobu okupace ve 40. letech a zanikala.
Karel J. Malina

/Příště Kapitoly z dějin Jezerného. Turistické útulny./

Jezerné.
Pohled ze sedla Pod Kotlovou ke Kyvňačkám (vlevo).
V popředí snímku louky a pastviny hornobečvanského pastevního družstva
Domoviny nad Hlubokým.
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UDÁLO SE …

První zvonění žáků 1. třídy základní školy
„My už nejsme malé děti, těšíme se do školy,
dostaneme slabikáře, budem dělat úkoly“.
V pondělí dne 4. září 2017 se dostavili žáci
1. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Horní
Bečvě v doprovodu svých rodičů do obřadní
síně Obecního úřadu Horní Bečva na slavnostní „První zvonění žáků 1. třídy základní školy“,
kteří tímto dnem zahájili povinnou školní docházku. Celkem je v první třídě 27 dětí, z toho
16 chlapců a 11 děvčat a třídní učitelkou je
Mgr. Zuzana Valová. Starosta obce pan Rudolf
Bernát předal dětem pamětní list, dále děti obdržely upomínkové dárky a zvoneček se jménem, jako symbol prvního zvonění, kterým si
na závěr všichni společně zazvonili.
Přejeme žákům, aby se jim ve škole moc líbilo
a rádi do ní chodili.

Zprávičky ze školičky
Zvoní! A to nejen ve škole, ale i u nás ve školce od začátku nového
školního roku opět zvoní. Rozeznít zvonkohru je totiž ranní i odpolední
rituál mnoha dětí (nejen dětí), když projdou brankou opraveného plotu.
Z třídy Medvídků si může na zvonky zahrát 27 dětí, 26 dětí z třídy Zajíčků
a samozřejmě i 21 našich nejmladších dětí z Myšiček. Celkem je to 74 zapsaných dětí ve školním roce 2017/2018. O děti pečují paní učitelky Radka Bolcková, Jarmila Šudáková, Jana Kurková DiS. a Denisa Hrušková.
Do kolektivu mezi nás přibyly učitelky Mgr. Jana Koudelková a Lucie
Slížková. K dispozici máme nově i školní asistentku Lenku Malinovou
– to díky OP VVV (operační program věda-výzkum-vývoj). Tento projekt
nám umožňuje se ve větší míře účastnit vzdělávacích akcí. Zaměřili jsme
se na logopedii, matematické představy, inkluzi a připravujeme odborné přednášky pro rodiče dětí.

dů a dlažeb v přípravnách jídel v prvním patře, rekonstrukce výdejních
oken, byla nainstalována nová světla ve všech třídách, optimalizace vytápění výměnou ventilů, přidání radiátorů ve třídě v přízemí, zakoupení
radiátoru na sušení bot. Šatnu Myšek rozehrály barvami duhy nové šatní
skříňky. Byl zřízen průchod mezi šatnami Myšek a Medvídků. Nečekaně
bylo také nutno řešit vlhnutí zdí severní strany budovy, zda byla náprava
sjednána dostatečně, ukáže čas.
První školní den se prvňáčci již tradičně sešli na Obecním úřadě, aby
slyšeli své, První zvonění“. Děti z třídy Medvídků, pod vedením učitelky
Radky Bolckové, měly připraveny krátký program. Máme za sebou první
reprezentaci naší MŠ. Byly to závody v běhu, které proběhly v Rožnově
p.R. Na závodech, Běh za zdravím“ jsme se bohužel nepostavili na stupně
vítězů, ale zúčastnili se a doběhli všichni. Pro děti je to velká zkušenost.
Stát na startovní čáře mezi cizími, v cizím prostředí a doběhnout do cíle,
je pro některé vítězství nad sebou samým.

O prázdninách od 14. 8. do 31. 8. byla MŠ – třída Zajíčků otevřena
nejen pro děti z Horní Bečvy. V té době se u Medvídků malovala herna i třída, která po studené modré teď krásně kvete jarními barvami.
Nový kabátek má i sauna. Dále proběhla o prázdninách výměna obkla-

V letošním školním roce mají předškoláci opět možnost absolvovat
kurz In – line bruslení, první lekce pod vedením instruktorek ze Střediska volného času probíhala částečně v pozici sed či leh. Po šesti lekcích
budou děti zvládat určitě i slalom, sbírání míčků za jízdy ze země a jiné
pro ně zatím snad ani nepředstavitelné bruslařské kreace.
Za kolektiv MŠ napsala Jana Kurková

Více foto na http://zs-horni-becva.webnode.cz/vzdelavani/akce-ms/
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Senioři navštívili Bratislavu
Ve středu 20. září se členové hornobečvanského Klubu důchodců zúčastnili jednodenního autobusového zájezdu do Bratislavy, který zorganizovali senioři z Dolní Bečvy pod vedením nové předsedkyně Lidky Linhartové. Hlavní město Slovenska nás sice přivítalo nevlídným počasím,
ale nám to nevadilo, protože jsme s výbornou slovenskou průvodkyní
prošli Bratislavský hrad, Staré město a Slavín. Potom jsme se občerstvili a individuálně si prošli další části Bratislavy. Odpoledne nás autobus
odvezl na hrad Děvín, kde mladý průvodce seznámil účastníky zájezdu
s jeho historií, vystoupali jsme úplně nahoru a pokochali se překrásnými
pohledy do okolí. Nejvíce nás uchvátil soutok Dunaje s Moravou. V podvečer byl náš zájezd ukončen dobrou večeří na stylové pirátské lodi v rekreační oblasti Senec na Slunečních jezerech. Na zpáteční cestě domů
jsme si i společně zazpívali, nálada v autobuse byla výborná. Předsedkyně Klubu důchodců Horní Bečva Jana Pospíšilová poděkovala Lidce Linhartové a Jaroslavu Blinkovi za zorganizování zájezdu a vyslovila přání
další spolupráce obou Klubů důchodců.
Zájezd se určitě vydařil a v budoucnu se budeme těšit na podobné
společné akce. 12. října se uskuteční jednodenní autobusový zájezd do
Lednicko – Valtického areálu, který pořádá Klub důchodců Horní Bečva.
Marie Němcová, foto Dana Křenková

Vyhlídková věž - UFO

Na Slavíně

Zbytky paláce Bathoryů na středním hradě

Staré město

Bratislavský hrad

Hrad Děvín - pohled z horního hradu

Soutok řek Dunaje a Moravy

Pirátská loď na Senci
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Přírodní zahrada

Určitě jsme se tímto pojmem někde setkali a víme, jak přírodní zahrada vypadá? Můžeme ji vidět někde u nás v okolí?
V následujícím článku zkusíme najít odpověď.
Nedá se nic dělat, máme tu kapku historie. Po druhé světové válce u nás převládá zahrada zeleninová. Stačí si vzpomenout na slova:
Už máte nasazené, okopané, ohrnuté? Ano, když se potkali sousedé, hlavní tématem hovoru byly brambory. Když přišla návštěva, chloubou rodiny byla zahrádka. Vypěstovat si vlastní zeleninu, znamenalo ušetřit. Nyní
pojem „ušetřit“ znamená navštívit obchodní řetězec Lidl, popřípadě jiné
supermarkety. Tématem hovorů není, jak nám to kvete a roste, ale co kde
mají v akci. Je to ta nejlepší cesta, kterou se ubíráme?
Přichází počátek 21. století a s tím i nové trendy, jak si vytvořit zahradu. Nejvíce to vidíme u nové zástavby. Přednost mají keře a rostliny,
které nevyžadují zvláštní péči. Aby nám nerostlo, co nemá, používá se
pokrývka z kůry. A vůbec největší chloubou se stává pečlivě udržovaný
několikrát ročně sečený trávník, kde bychom marně hledali sedmikrásku.
Samozřejmostí se stává i oplocení, které dodává pocit soukromí. Zahrada začíná více sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám a k rekreaci.
A nyní si vysvětlíme pojem přírodní zahrada. Je to zahradní úprava,
která si bere za svůj vzor skutečná přírodní stanoviště. Svou podstatou
navazuje na venkovskou zahradu, kde se nepoužívají umělá hnojiva
a pesticidy. Zahrada zde není jen přírodně utvářeným místem k užitku
a relaxaci. Je také životním prostorem a domovem mnoha rostlin a zvířat. Z čeho se skládá přírodní zahrada, jaké prvky obsahuje?
Živý plot z původních druhů keřů potěší po celý rok rozmanitostí květů, svými plody i barvami na podzim. Kromě toho zde žije hmyz, ptactvo
i savci, kterým poskytuje úkryt a potravu.
Přirozená louka nás každý rok překvapí svým pestrobarevným a rozmanitým květinovým šálem a stále četnějšími návštěvníky z říše hmyzu.
Mnohé luční rostliny jsou nepostradatelné pro hmyz, který hraje důležitou roli v ekologické rovnováze zahrady.
Divoké porosty nejsou na závadu, z nejednoho „plevele“ se při bližším pohledu vyklube léčivá bylina nebo alespoň atraktivní planá rostlina. Rostliny, které se objeví samy od sebe, zvyšují rozmanitost, pokrývají
a chrání půdu a lákají mnoho zvířecích pomocníků.
Divoký koutek, jsou místa v zahradě, která jsou ponechána do značné míry bez ošetřování, představují důležité útočiště pro mnoho živočichů. Tady je možné ukládat kameny, staré dříví, klestí,
Zvláštní stanoviště můžeme rozlišit jako mokrá nebo suchá. Tyto
oblasti mohou poskytovat vhodné prostředí zvířatům nebo rostlinám,
které by jinak na zahradě stěží našly prostor k životu. Toto kritérium zahrnuje suché kamenné zídky, zelené střechy a jezírka určená ke koupání.
Listnaté stromy dávají v horkém létě chladivý stín, v temných zim-

ních měsících a na jaře zase propouštějí světlo. Mnoho druhů zvířat je
odkázaných na naše původní stromy jako zdroj potravy, příbytek i místo
k zahnízdění.
Květiny a kvetoucí trvalky zkrášlují a obohacují naši zahradu po celý
rok.
Kompost na zahradě uzavírá koloběh živin a pomáhá při tvorbě zdravé a živé půdy.
„Domečky“ pro zvířecí pomocníky (jako např. hmyz, ptactvo, žáby,
rejsci, krtci), kteří se nám na zahradě starají o biologickou ochranu rostlin, jsou také významné. Proto je vhodné poskytnout jim možnosti úkrytu a rozmnožování. Může to být hromada klestí, dřeva, odpad ze živých
plotů nebo jim můžeme sami zhotovit různé domky, budky apod.
Využití dešťové vody k zalívání. Pro žíznivé rostliny sbíráme dešťovou vodu. Využívání dešťové vody nejenže šetří pitnou vodu, ale vlažná
nevápenitá voda rostlinám obzvlášť prospívá.
Využívání k přírodě šetrných materiálů v přírodní zahradě.
Pro tvorbu plotů a cestiček vybíráme regionálně typické kameny a dřevo.
Zeleninová a bylinková zahrada přispívá k našemu vlastnímu zdraví. Nemůže být nic čerstvějšího a tím bohatšího na vitamíny, než úroda
z vlastní zahrady. Samozásobení je také příspěvkem k ochraně klimatu,
neboť nejkratší dopravní cesta je vždy ta, která vede ze zahrady přímo
do hrnce. Velmi moderní jsou nyní bylinkové spirály. Jsou to kameny
a přírodní materiál uložený do tvaru spirály, kde se vysází byliny. V horní
části jsou suchomilné a v dolní ty, které mají rády vlhkost.
Ovocná zahrada a bobulové keře mají velký význam. Brzy na jaře
kvetoucí ovocné stromy jsou pastvou pro hmyz. V létě jsou zase pro nás
lidi zdrojem vitamínů.
Máte přírodní zahradu? Pokud vaše zahrada splňuje nejdůležitější kritéria, můžete si nechat svou zahradu certifikovat. Pokud majitelé uspějí,
je jim pak zapůjčena plaketa s nápisem „Přírodní zahrada“. Pokud splňujete jen některé podmínky, nevadí, vždyť přírodní zahrady jsou i tak
velmi hodnotným životním prostorem. Poskytují člověku radost, odpočinek, zdravou úrodu a spoustu zážitků hned za domem.
Za Svaz zahrádkářů Horní Bečva R. Macečková
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INZERCE
Mladý pracující pár hledá pronájem
v rodinném domě
nebo bytě (0+1, 1+1, 2+1)
na Horní Bečvě.
Spěchá.

Tel.: 777 202 339

Nabízím poradenství
v oblasti zdravé výživy
a životního stylu – posilování.
Informace na tel.: 721 949 307

Prodám domek na Horní Bečvě.
Informace na tel.: 604 481 160
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INZERCE

Tancuj, tancuj vykrúcaj s námi ...

Místní amatérský folklórní soubor

Haferka
hledá nové členy.
Máš-li chuť ozvi sa na
tel.: 736 131 190
určitě ťa rádi roztancujeme.

Těšíme sa na každého z vás.

Moštování
dle domluvy
(převážně sobota)

tel.: 604 634 482
e-mail:
zahradkarihornibecva@gmail.com
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POZVÁNKY

NABÍDKA PRÁCE

Bečvanské maminky pořádají

podzimní / zimní
www.nerotrade.cz
Česká republika
756 55 Dolní Bečva

Kulturní dům Horní Bečva (kino)

Hledá vhodné kandidáty na pozice:
- Servisní elektromechanik

Pondělí 23. října 2017

8:00-17:00 příjem zboží + prodej

Pouze věci podzimní / zimní - moderní, čisté, nepoškozené!!!
Kojenecké jen v omezeném množství a to 20ks na jednu prodávající.

24. - 25. října 2017

8:00-17:00 prodej

Čtvrtek 26. října 2017

8:00-16:00 výdej zboží

Za prodané věci nad 100 Kč vybíráme poplatek 20 Kč. Nad 500 Kč poplatek 50 Kč.

Nutná registrace prodávajících do 20. 10. 2017!!!
Informace na tel. 777 616 031.
VOLNÉ MÍSTO
NA ČÍSLO

- Obchodní zástupce

Nabízíme:

Nevyzvednuté věci dáváme ihned do kontejneru na oblečení!

Na značce (viz obrázek) nechte volné místo
na číslo, které Vám přiřadíme. Použijte
na označení papírovou malířskou pásku.

- Účetní
- Manažer firemních provozoven

Zboží NUTNO vyzvednout v daný termín!!!

OZNAČENÍ OBLEČENÍ

- Truhlář / Stolař

VELIKOST
CENA

- práce na HPP ve stabilní společnosti
- možnost rozvíjet organizační schopnosti
a profesně růst
- odpovídající mzdové ohodnocení
dle výsledků práce
- nástupní bonus až 10 000 Kč dle pracovních pozic
- speciální firemní bonusy,
které najdete na www.nerotrade.cz
Písemné nabídky
se strukturovaným životopisem zasílejte na email:

petrekova@nerotrade.cz
nebo volejte na tel: + 420 602 544 297

Akce je pořádána pod záštitou Obce Horní Bečva.

Vážení rodiče, máte-li doma děti, pro které hledáte pohybovou aktivitu,
zveme Vás do malé tělocvičny při Základní škole T. G. Masaryka v Horní Bečvě.
Scházíme se každé pondělí mezi 15,00 - 17,00 hodinou.
Tréninky slouží k rozvoji pohybových dovedností, protáhnutí svalů,
děti se učí správnému držení těla a najdou si nové kamarády.
Děti si nosí věci na převlečení (tričko/legíny/tepláky), přezůvky, láhev s pitím
a malý notýsek se svým jménem.Vítáme děti v rozmezí 4 – 15 let v počtu do 15 nových účastníků.
Roční poplatek činí 500 Kč.

Na účast vašich dětí se těší trenérka Markéta Cvernová s kolegou Pavlem.
Dodatek: tréninky se nekonají v době prázdnin a státních svátků.
V případě indispozice trenérky je storno tréninku vyhlášeno školním rozhlasem v místní škole a rodičům, jejichž děti nenavštěvují hornobečvanskou školu,
trenérka v den zrušení tréninku posílá sms.
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Ve středu 8. 11. 2017 a ve čtvrtek 9. 11. 2017
v 19 hodin uvedeme v Kulturním domě Horní Bečva
hořkosladkou komedii

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Autorem hry jsou Renato Giordano a Rodolfo Sonego.
Pokud je Vám název povědomý, je to zřejmě proto,
že stejnojmenný slavný film natočili v roce 1982 Alberto Sordi
s Monicou Vittiovou v hlavní roli.
Na divadelních prknech byla hra poprvé uvedena v Římě
v roce 2012 a nyní i u nás. Je zajímavé sledovat,
co se skrývá pod pokličkou
zdánlivě všedních dní manželského páru.

Obsazení:

Simona Stašová, Michal Dlouhý,
Andrea Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
Předprodej bude zahájen 16. října 2017
v knihovně Horní Bečvy. Rezervace možná i telefonicky
na 571 645 249 (rovněž od 16. 10. 2017).
Vstupné: 480,- Kč

V úterý 21. 11. 2017 v 18 hodin
uvedeme v Kulturním domě Horní Bečva
milosrdnou komedii o nemilosrdných věcech

Lháři

Britská černá komedie o citlivých policistech, které dělí od vytoužených
vánočních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol.
V hlavních rolích se představí:

Václav Kopta (Sněženky a Machři), Vojta Záveský (Na Stojáka),
dále Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský,
Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav Hašek,
Anna Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Víznerová.
Jana Šulcová v roli, ve které jste ji ještě neviděli
a poprvé bude stát na jevišti i se svou dcerou Rozálií Víznerovou.
Taktéž Václav Kopta a Simona Vrbická – manželé,
kteří budou spolu na jevišti poprvé od školy.
Předprodej bude zahájen 1. listopadu 2017 v knihovně Horní Bečvy.
Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249 (rovněž od 1. 11. 2017).
Vstupné: 380,- Kč
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