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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, 

kdy přestanou mít strach.“
Gilbert Cesbron

Blahopřání

Všem červencovým oslavencům 

i stříbrným manželským párům přejeme do dalších let 

hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea

tito naši spoluobčané:

Marie MANETHOVÁ Ludmila PROROKOVÁ

Zdenka MALINOVÁ Zdeňka BĚTUŇÁKOVÁ

Zdenka BÁRTKOVÁ Františka VAŠUTOVÁ

Gertruda HOFERKOVÁ

Vilemína ERMISOVÁ

Ing. Jiří HORÁK

Ludmila KYŠÁKOVÁ

V měsíci červenci oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu:

 - manželé Zdeněk a Marie ROUČKOVI

- manželé Zdeněk a Renata ONDRYÁŠOVI

Vzpomínky

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. 

Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.

Dne 17. července 2018 uplynou čtyři roky ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka a babička 

paní Božena POLÁCHOVÁ

Dne 15. července 2018 to bude 32 let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček 

pan Ondřej POLÁCH 

S láskou vzpomínají děti a vnoučata.

… jsou chvíle v životě,  jež nejsou k unesení…

Dne 9. července 2018 uplyne 

bolestný a smutný rok, co nás opustil 

milovaný tatínek a manžel

pan Oldřich CVERNA

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Slávka, dcera Jarka s manželem Laďou, 

rodina, sousedé a známí.

Smutný je domov, smutno je v něm, cos odešel na druhý svět.

Nic víc než svíčku a kytičku Ti dát a vzpomínat.

Dne 8. července 2018 si připomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

mého manžela Květoslava MIKEŠE 

– dědečka, pradědečka a strýce. 

Vzpomíná a nezapomene 

manželka Oldřiška s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 5. července 2018 by oslavil svůj 

svátek a 10. srpna osmdesáté třetí 

narozeniny milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček

pan Cyril ONDRUCH

S láskou vzpomíná manželka s rodinou 

a pravnoučci Anička a Vojtíšek.

Každý den jsem se smál, humorem jsem stále oplýval. 

Jak rád prožíval bych to dál,

osud to však změnil a vaši společnost mi vzal.

Vzpomínejte na mne s úsměvem, vždyť ve vašich srdcích tu stále jsem.

Dne 16. července 2018 vzpomeneme 

nedožitých osmdesát let našeho 

milovaného tatínka, dědečka, švagra, 

strýce a kamaráda

pana Cyrila CVERNY

S láskou a úctou vzpomínají 

syn Radek s manželkou, 

syn Pavel s manželkou, vnoučata 

Terezie, Jakub, Tomáš a David Cvernovi

a ostatní příbuzní.

Nezemřela. Spí, má-li sen, je krásný,

zdá se jí o těch, které milovala

a kteří milovali ji.

Dne 17. července 2018 by se dožila 

osmdesáti let naše maminka, babička,

paní Alžběta JUŘÍKOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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Proč ty můj háji zelený, byť jsem tě tak miloval,

nenechals mne mým drahým a život krátký mi vzal.

Dne 18. července 2018 

uplynou tři roky, co nás navždy opustil

pan Jaromír ONDRUCH

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou

manželka Miroslava, syn Tomášek, 

maminka a sourozenci s rodinami.

Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění

a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.

Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 29. července 2018 

by se pan Mirek STROMŠÍK dožil 65 let. 

Rovněž v září tohoto roku 

si připomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí.

Co tobě můžeme víc dát, 

než kytičku na hrob a vzpomínat.

S láskou manželka a děti s rodinami.

Vzpomínky

Utichlo Tvé srdce znavené, na věky šel jsi již spát.

V Tvém rodném kraji, kde ses tak vracel rád,

s láskou si na Tebe vzpomene příbuzný, známý i kamarád.

Dne 30. července 2018 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí

pana Františka KŘENKA

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Anna, synové Vlastimil, 

František a Pavel s rodinami,

čtyři sourozenci s rodinami, 

ostatní příbuzní a známí.

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,

však v našich vzpomínkách žiješ dál …

Dne 23. července 2018 vzpomeneme 

nedožitých osmdesát let našeho bratra

pana Josefa ČERVENÉHO

Už tomu je 24 let, co od nás odešel.

S láskou stále vzpomínají sestry 

a bratři s rodinami a ostatní příbuzní.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ČERVENEC 2018

 1. 7. 10:00  za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy, 

jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

 2. 7. 7:30  za zemřelou Martu Křenkovou, manžela Jana, 

syna Jana a vnučku Boženu a duše v očistci

 3. 7. 7:30 za zemřelou Marii Vašutovou a její rodinu

 4. 7. 7:30  za zemřelého Stanislava Mikulenku, 

rodiče z obou stran a celou živou a zemřelou rodinu

 5. 7. 7:30  za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Solanské, 

syny a celou zemřelou rodinu

 6. 7. 7:30  za zemřelého Josefa Machálka, otce, 

osm sourozenců a rodiče Machálkovy

 7. 7. 7:30  za zemřelého Květoslava Mikeše, syna Stanislava, 

rodiče Mikešovy, rodiče Křenkovy a syna Františka

 8. 7. 8:00  za zemřelou Annu Martinákovou,

a rodiče z obou stran

  10:00  za zemřelého Jana a Anastázii Křenkovy, 

syna Františka, zetě Emila a snachu Marii

 9. 7. 7:30 za zemřelého Oldřicha Cvernu a rodiče z obou stran

 10. 7. 7:30   za zemřelé rodiče Marii a Antonína Machálkovy, 

syna Jaromíra, snachu Martu, živou a zemřelou rodi-

nu Machálkovu, Vaníčkovu a Fárkovu a duše v očistci

 11. 7.  7:30 na úmysl dárce

 12. 7. 7:30  za zemřelé rodiče Pavlíčkovy, oboje rodiče 

a dceru Danu

 13. 7. 7:30   za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodinu 

a rodinu Provázkovu

 14. 7. 7:30  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, 

sestru Amalii a zemřelou rodinu

 15. 7. 10:00  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, rodiče z obou 

stran, sourozence a syny Karla a Jana

 16. 7. 7:30 na dobrý úmysl

 17. 7. 7:30 za duše v očistci

 18. 7. 7:30 za zemřelého Jaromíra Ondrucha, otce a bratra Karla

 19. 7. 7:30 za zemřelého Jana Koláčka a rodiče z obou stran

 20. 7. 7:30 na úmysl dárce

 21. 7. 7:30  za zemřelého Oldřicha Dobeše, rodiče z obou stran, 

sestru Martu a synovce Jaroslava

 22. 7. 10:00 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou a duše v očistci

 23. 7. 7:30 na dobrý úmysl

 24. 7. 7:30  za zemřelou Kristýnu Machálkovou, 

manžela Františka, osm dětí a čtyři vnuky

 25. 7.  7:30  za zemřelé rodiče Chovancovy, sourozence Marii, 

Josefa, Bedřicha, Stanislava a duše v očistci

 26. 7. 7:30  za zemřelého Karla Baroše při příležitosti 

nedožitých stých narozenin

 27. 7. 7:30 za zemřelou rodinu

 28. 7. 7:30 za zemřelé rodiče Vaňkovy a zetě Jaroslava Dudu

 29. 7. 10:00 za zemřelou Martu Bujňákovou a zemřelou rodinu

 30. 7. 7:30  za zemřelého Ing. Václava Baroše, 

matku a manželku Jarmilu Barošovou

 31. 7. 7:30  za zemřelé Rudolfa a Ludmilu Jurečkovy 

a jejich syna Josefa
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      INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané,

ani jsme se nenadáli a  máme zde prázdniny. Jaro jakoby 

nebylo a my skočili přímo do léta. Léto proto budiž pochváleno 

a  přejme dětem krásné a  dlouhé prázdniny a  nám dospělým 

aspoň nějakou tu dovolenou. Dnes bych Vás chtěl na rozdíl 

od minula seznámit s  akcemi a  počiny, které svou povahou 

nejsou investiční, ale jsou velmi důležité pro vnímání kvality 

života v obci.

Krajina nebo prostředí obce jsou mnohdy vnímány jako rám 

obrazu, ve kterém probíhá to nejdůležitější, tj.  každodenní 

život lidí. Naše každodenní radosti i  starosti jsou tou pravou 

solí života. I  sebelepší rám - infrastruktura v  obci by neměla 

opodstatnění, pokud by nesloužila jejím občanům. Kulturní 

a  společenský život včetně vzdělávání je důležitým, ne -li 

hlavním aspektem dění v  obci. Jenom ta obec, která nabízí 

svým občanům kvalitní kulturně - společenské vyžití, má 

potenciál se dále rozvíjet a  být tak atraktivním a  příjemným 

místem pro život. Důležité je rovněž i budování vlastní identity 

a sounáležitosti s obcí. Tato může být hnacím motorem jejího 

dalšího rozvoje. Jedině společně, tak budeme moci čelit 

globálním rizikům jako je migrace, upozaďování tradičních 

hodnot jako je rodina, či genderové inženýrství. Občan, rodina 

a  obec musí byt nezpochybnitelným základním kamenem 

každé zdravé společnosti. Podporujeme proto všechny spolky, 

které se podílejí na zájmových aktivitách jak svých členů, tak 

i nás ostatních. Ano, dělají to ve svém volném čase a mnohdy 

jsou to stále jedni a  ti samí. Tak to někdy chodí, kdo chce 

zapalovat, musí sám hořet. Spolky si naši podporu rozhodně 

zaslouží, protože je jasné, že co si neuděláme my sami, to 

za nás neudělá nikdo. Obdobně jako spolky i Obec organizuje 

a  podporuje různé kulturní aktivity, které jsou našimi občany 

vyhledávány. 

Pravidelná divadelní představení, koncerty či přednášky 

a  kurzy nacházejí své diváky a  posluchače. Není proto 

překvapení, že povědomí o  obci se šíří daleko za jejími 

hranicemi. V  nejbližších době pro Vás připravujeme další 

aktivity, které svědčí o  tom, že se na Horní Bečvě „pořád 

něco děje“. V  sále sokolovny budou probíhat taneční kurzy 

pro dospělé a  připravují se také kurzy anglického jazyka. 

Zároveň jsem potěšen, že křest prvního nosiče našich 

„Horňanů“ doprovodí koncert Moravanky Jana Slabáka. 

Přivítáme je v  říjnu v  kulturním domě a  doufám, že i  oni 

ocení akustiku a zejména srdečné přijetí.

Důležité jsou i  investice do našich dětí, kdy v  rámci spolků 

a  mimoškolních aktivit je nabídka široká, ale věříme tomu, 

že časem bude nabídka ještě pestřejší. Musíme děti dostat 

od displeje ven na hřiště, pódia či do přírody. Není proto 

překvapení, že v září otevřeme nové víceúčelové hřiště včetně 

atletického oválu a možností přírodního kluziště. Příští rok nás 

o  prázdninách čeká realizace specializovaných učeben v  ZŠ. 

Již dva roky máme navýšenou kapacitu MŠ na 75 dětí, což nám 

umožňuje přijímat všechny děti, dokonce i  mladší 3  let. Své 

místo na slunci si našly i mikrojesle, které odlehčí maminkám 

s nejmenšími dětmi. Investice do vzdělávání jsou naší prioritou, 

protože kvalitní školství je velkým motivačním faktorem 

pro mladé rodiče. Inu jak řekl Tomáš Garrigue Masaryk 

„… a měj úctu k duši svého dítěte! Pamatuj na generace příští!“

Vážení občané, kulturně – společenský život v obci vytváříte 

Vy, svou aktivitou, kreativitou a  také zájmem o  společenské 

setkávaní. Na radnici se můžete vždy v  této věci setkat 

s podporou a pomocí. Je totiž v zájmu nás všech, aby se na té 

naší krásné Horní Bečvě pořád něco dělo.

Přeji Vám krásné slunečné léto. Rudolf Bernát - starosta

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice

Interval svozu 1x za týden.

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,

Ráliška, Bučkové

Do popelnic patří např.:  smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí  apod. 

a  veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat 

nebezpečný odpad!

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Svoz tříděného odpadu: pátek 27. července 2018 

UPOZORNĚNÍ
na změnu pracovní doby 

v informačním centru v Horní Bečvě

/červen - září 2018/

 Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00

 Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00

 Sobota 8:00 - 12:00 

 Neděle                        zavřeno 
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Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

•  všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vy-

dávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vy-

bírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu 

s čipem),

•  občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokla-

du aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání 

identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu 

(4 – 10 číslic) – zadání není povinné,

•  aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdá-

lené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům 

držitele,

•  dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti 

(nebude prováděna hromadná výměna dokladů),

•  občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou plat-

nosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,

•  lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude 

však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek 

v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo 

do 5 pracovních dnů,

•  občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřa-

dy městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,

•  občan může při podání žádosti o vydání občanského průka-

zu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt 

mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,

•  převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin 

lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 

(metro C - stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze -  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 

1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze  - pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze  -  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 

1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze  -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

v místě podání žádosti nebo

 - u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze  -  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 

1 až 22)

   (nelze žádat u Ministerstva vnitra)

PŘEVZÍT lze  -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

v místě podání žádosti nebo

 -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

který si občan uvede do žádosti za správní popla-

tek 100 Kč

   (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu 

pro občana mladšího 15 let

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu 

pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu 

ve zkrácené lhůtě:

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal 

žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud 

požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský 

průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správ-

ního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech

Vydání 
do 5 pracovních dnů

Občané 
starší 15 let

MVMV = 1.000 Kč MV MV = 500 Kč

ORPMV = 500 + 500 Kč
500               500 = 1.000 Kč

ORPMV = 250 + 250 Kč
250              250 = 500 Kč

ORPORP = 500 Kč

Občané 
mladší 15 let

MVMV = 500 Kč MVMV = 300 Kč

ORPMV = 250 + 250 Kč 
250               250 = 500 Kč

ORPMV = 200 + 100 Kč 
200              100 = 300 Kč

ORP ORP = 300 Kč
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Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních 

pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou 

zkrácených lhůtách, a to:

 •  v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

 •  do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat 

ve zkrácených lhůtách:

 •  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností („ORP“),

 •  v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),

 •  u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat 

své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude za-

slána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech 

do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, 

Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Mini-

sterstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působ-

ností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost 

o jeho vydání.

Správní poplatky

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud ces-

tovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost 

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 

části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, 

zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou 

při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků 

za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech

Vydání 
do 5 pracovních dnů

Ob
ča

né
 

st
ar

ší 
15

 le
t

MVMV = 6.000 Kč MV MV = 3.000 Kč

ORPMV = 4.000 + 2.000 Kč
4.000         2.000 = 6.000 Kč

ORPMV = 2.000 + 1.000 Kč
2.000           1.000 = 3.000 Kč

ORPORP = 3.000 Kč

Ob
ča

né
 

m
la

dš
í 1

5 
le

t

MVMV = 2.000 Kč MVMV = 1.000 Kč

ORPMV = 1.500 + 500 Kč 
1.500           500 = 2.000 Kč

ORPMV = 500 + 500 Kč 
 500             500 = 1.000 Kč

ORP ORP = 1.000 Kč

KNIHOVNA

Pasování prvňáčků na čtenáře
Další školní rok je za námi a prvňáčci nás přišli do knihovny pře-

svědčit, že se naučili číst a že se jim otevřel nový svět. Svět čtených 

příběhů.

Pozvali jsme si je do knihovny, aby mohli složit slavnostní slib 

čtenáře. Po slibu následovalo pasování na rytíře řádu čtenářstva. 

Všech dvacet šest prvňáčků složilo slib úspěšně a  z  knihovny si 

mohli odnést jako pozornost knihu Povídání o pejskovi a kočičce 

od Josefa Čapka.

Samozřejmě dík patří paní učitelce Zuzaně Valové, která musela 

vynaložit velké úsilí a trpělivost a této dovednosti je naučit.

Nezbývá než popřát, aby noví mladí čtenáři objevili ve světě 

knih spoustu příběhů, dobrodružství, kouzlo i  fantazii a  aby se 

knížka stala jejich dobrým přítelem na celý život. 

 Jiřina Bernátová
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V tomto čísle zpravodaje bychom se chtěli věnovat spe-

ciální kategorii-žánru, který se těší v poslední době vel-

ké pozornosti hlavně dospívající mládeže a dospělých. 

Jde o literaturu FANTASY (sci-fi). Pořídili jsme několik 

nových titulů pro různé věkové kategorie, které bychom 

vám chtěli představit.

FANTASY PRO MLÁDEŽ 9-12 LET

TAJEMSTVÍ PERGAMENŮ

Marek Hladký, Jitka Hladká

Přečtěte si strhující podobenství 

o ztrátě svobody, válce a odvaze bojovat. 

Z období třicetileté války přichází do sou-

časné Prahy monstrum, které má za úkol 

zničit moderní svět. Záhadně se tu ocitá 

i dívka Judita, o níž se v Praze od vpá-

du švédských vojsk roku 1648 vyprávějí 

pověsti. Co přivedlo tu tajemnou dívku 

ze 17. století do současnosti? Za vším sto-

jí zázračná moc starého pergamenu. Díky 

ní se Judita přenese v čase a pozná Petra 

a Olivii, s jejichž pomocí se pokusí zabránit nejhoršímu. Podaří se od-

vážné trojici zastavit zlo? Děti budou muset pro záchranu světa vsadit 

i vlastní životy. 

Knihu s výrazným protiválečným poselstvím autoři věnovali hrdinům 

i obětem třicetileté války a všem českým i švédským dětem.

FANTASY PRO MLÁDEŽ OD 12 LET

DIVOTVŮRCE, Sebastien de Castell /1.-2. svazek série/ 

Divotvůrce Ma-

gie je zrádná hra. 

Kellen je pouze 

několik okamžiků 

od svého prvního 

magického sou-

boje a čtyř zkou-

šek, které z něj 

mají udělat divo-

tvůrce. Je tu však 

jeden problém: 

jeho magie je sla-

bá. Jste-li zavěcenci Jan’Tepu a blíží se vaše šestnácté narozeniny, měli 

byste být připraveni prokázat své magické schopnosti. Buď to, nebo mít 

v záloze nějaký zázrak. Jenže Kellen nemůže spoléhat ani na jedno z toho. 

Nezdědil totiž žádné magické nadání a nemá tedy výjimečné schopnosti 

jako ostatní. Ví, že bude muset použít pár triků, aby nezneuctil svou rodi-

nu a nestal se sha’tepským sluhou. Kelenovi pomůže, když do města při-

jede cizinka Ferius Parfax. Jde o ostřílenou světačku, vyhnankyni, kterou 

musí uživit bystrý rozum a tři balíčky karet. A s kartami, které Kellenovi 

rozdal nemilosrdný osud, se mu bude hodit každá pomoc. 

FANTASY PRO MLÁDEŽ OD 15 LET A DOSPĚLÉ

DVŮR TRNŮ A RŮŽÍ /1.-3. svazek série/

Sarah Janet Maas

Úžasný a mrazivý příběh na motivy příběhu Krásky a Zvířete. Když 

devatenáctiletá lovkyně Feyre zabije v lese vlka, odvleče ji podivný tvor 

do svého doupěte, které se ukáže být jiným světem. Tam zjišťuje, že únos-

ce není zvíře, ale Tamlin – jedna z nesmrtelných bytostí, které kdysi vládly 

světu. Nenávist se postupně mění v lásku a Feyre musí přijít na způsob, 

jak zachránit tajuplný svět i svého únosce.

HAVRANÍ KRUHY /1.-3. svazek série/ 

Siri Pettersen

Velice úspěšná norská trilogie Havraní kruhy se inspiruje severskou 

mytologií, ale přitom vytváří vlastní svébytný svět, kde být člověkem 

znamená ocitnout se ve zcela nezvyklé roli vyvržence. 

Představ si, že ti chybí něco, co všichni ostatní mají. Něco, co dokazu-

je, že patříš do jejich světa. Něco tak důležitého, že bez toho jsi nikdo. 

Nákaza. Pouhý mýtus. Hirka se v den svých patnáctých narozenin do-

zvídá, že je Ódinovo dítě – bezocasá zrůda z jiného světa. Opovrhovaná, 

obávaná a pronásledovaná. Člověk. Někdo si však nepřeje, aby její ta-

jemství vyplulo na povrch, a hodlá to zajistit všemi prostředky. Zmatená 

Hirka musí uprchnout, protože jí jde o život. Existují však nebezpečnější 

stvoření než Ódinovy děti a Hirka není jediná, kdo prošel bránou mezi 

světy…. Hlavní hrdinka není „vyvolená“, dokonce nemá žádné zvláštní 

schopnosti. To, co ji odlišuje od ostatních, je děsivý fakt, že postrádá 

něco, co všichni ostatní mají.

NASLOUCHAČ, Petra Stehlíková

Tato fantasy (sci-fi) četba pocházející 

z pera české autorky nás zavádí do fantastic-

kého světa, ve kterém sledujeme osudy mla-

dé Ilan, která má sice vzácný dar, ale zákony 

ji nutí skrývat, kým opravdu je a jakou mocí 

disponuje. Na straně jedné se před námi ote-

vírá úchvatně super moderní svět, na straně 

druhé pak civilizace z temných dob středo-

věku, kdy i vlastnění obyčejné svíčky byl 

neskutečný majetek. Kontrast těchto dvou 

civilizací je fascinující. Autorka píše lehce, vý-

pravně, díky tomu dějová linka neuvěřitelně rychle ubíhá, a to hladce, 

bez zbytečných oklik. 

Novinky z knihovny

T
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pravně díky tomu dějová

bá Jste li zavěcenci Jan’TTepu a blíží se vaše šestnáctéTep
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Nové knihy - čtení na dovolenou
ITALSKÉ RADOSTI, Maeve Haran

Překrásné jaro strávené na jihu Itálie vám může 

nebezpečně stoupnout do hlavy. Obzvlášť, když 

jste doma nechala nesnesitelného manžela, máte 

za sebou bankrot, prcháte před panovačnou mat-

kou nebo vás bolestně zasáhla manželova nevěra. 

Mezi korunami citroníků na jihoitalských svazích 

probleskuje stříbrná hladina moře a čtyři ženy,

z nichž každá je úplně jiná, potkají přátelství a zá-

žitky, které jim otevřou dveře do nového světa.

V příběhu plném nezapomenutelných aktérů, mezi nimiž nechybí jízlivý 

starý umělec odvedle ani ctižádostivý mladý gigolo, vám Maeve Hara-

nová s vtipem a lehkostí vyloží důvody, proč je dobré se jednou za čas 

tak trochu zbláznit!

DĚDINA, Petra Dvořáková

Lehce humorný příběh jedné současné vesnice.

Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá 

prodejna, zabíjačky… a sám život. Nevěra a jeden 

nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné meto-

dy a rozšlápnuté kuře. Babka s dědkem srostlí jak 

dva stromy. Život, tady ještě stále spjatý s půdou, 

zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina, tra-

gikomický příběh vyprávěný očima jejích obyvatel.

Na pozadí lehce humorného vyprávění se před čtenářem odkrývá ven-

kovské hemžení v nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická blízkost hrdi-

nů, jejich společná práce, jejich touha po lepším živobytí až vypočítavost 

jsou zdrojem věčných svárů i svázanosti a také marné snahy vyléčit minu-

lé rány. Svižné vyprávění formanovského střihu, které však není cynické; 

nikoho nesoudí a co je podstatné — nenudí.

A KAŽDÉ RÁNO JE CESTA DOMŮ DELŠÍ A DELŠÍ 

Fredrik Backman

I loučení bolí méně, když na něj nejste sami. 

Děda a Noah si povídají na lavičce. Pod lavičkou 

roste hyacint, stejný si děda kdysi pěstoval i na za-

hrádce. Děda s Noahem si můžou povídat úplně 

o všem. O všech otázkách života, závažných i ni-

cotných. Při rozhovorech s vnukem si děda vždyc-

ky vzpomene, jak se zamiloval do babičky a jak 

o ni pak přišel. Zatím ji pořád vidí před sebou, 

a děsí se dne, kdy si ji už nebude schopný vybavit. Cítí, že jeho svět se 

mění. Proto by rád zůstal tady na lavičce, kde je stále ještě obklopuje 

silná vůně hyacintu. Jenže zachytit vzpomínky je čím dál těžší a oba se 

musejí naučit to nejtěžší: rozloučit se. Fredrik Backman v knize líčí boj 

stárnoucího muže o zachování nejdražších vzpomínek. Činí tak něžně 

a způsobem, jak to dovede jen on.

KOUSKY ŠTĚSTÍ, Anne Christine Østby

Čtyři dlouholeté přítelkyně dostanou jednoho 

dne dopis obsahující jedinou otázku. Jejich bývalá 

spolužačka, nekonvenční a živá Kat, v mládí vyra-

zila do širého světa. Nyní ovdověla a stala se ma-

jitelkou kakaové plantáže na ostrově Fidži. Vyzývá 

kamarádky, aby opustily všechny své problémy 

i chladné Norsko a přijely za ní a společně zestárly 

v jejím domě. Přítelkyně, kterým je všem hodně 

přes šedesát, ji vezmou za slovo a dorazí. Bude skutečnost stejně krás-

ná jako jejich představy? I v ostrovním ráji začnou vyplouvat na hladinu 

nevyřešené životní problémy a nepříjemná, dlouho ukrývaná tajemství.

ŠEPOT BUŠE, Jaroslav Mareš

Africké večery jsou plné tajemství. Skrývá se 

v nich strach z neznáma, neklid, rozechvění. Mezi 

prodlužujícími se stíny a posledními paprsky za-

padajícího slunce zní tichý šepot, s postupujícím 

přítmím čím dál srozumitelnější. Hovoří nejen 

o událostech právě uplynulého dne, ale ožívají 

v něm i dávno zapomenuté příběhy. Kouzlu Afriky 

podlehl hned na své první cestě v roce 1965 i au-

tor této knížky. Od těch dob navštívil subsaharskou Afriku mnohokrát. 

I z této knížky zní píseň divočiny, plíživé kroky šelem, troubení slonů, řev 

lvů, chechtot hyen, zašplouchnutí jezerní hladiny, uzavírající se za obrov-

ským krokodýlem. Promítá se v ní však i mnoho podivuhodných lidských 

osudů, z nichž některé se ztrácejí v neznámu.

LÁSKA V DOBĚ GLOBÁLNÍCH KLIMATICKÝCH 

ZMĚN, Josef Pánek

Cena Magnesia Litera 2018

V životě jste nebyli v Indii, představte si to. 

Teď se ocitnete v indickém Bangalore, uprostřed 

kraválu, smradu, vřavy dopravy a lidí, a nemáte 

proti tomu obranu. Jste v bezpečí hotelu a konfe-

renčního centra, a přesto jste vyděšenej jak malej 

králík. Odvážíte se ven a dojdete do slumu. V ne-

přehledném davu žen v sárí uvidíte indickou dívku v obyčejném triku 

a džínách. Vyfotíte si ji, protože je to jediné, co vás neleká. Ona si toho 

všimne a řekne vám plynnou angličtinou, ať její fotku okamžitě smažete. 

Pokrčíte rameny, vyhovíte jí a hodíte celou příhodu za hlavu. Novela Lás-

ka v době globálních klimatických změn vypráví o globální vesnici zva-

né Země, ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách srdce, a hlavně 

o tom, jak se všichni bojíme změn, zatímco ta největší z nich se odehrává 

kolem nás a nad našimi hlavami.

VALAŠSKO V PODRUČÍ HÁKOVÉHO KŘÍŽE

Zdeněk Kment

Tato kniha je o obyčejném životě lidí v Protek-

torátu Čechy a Morava, konkrétně na Valašsku. 

Není ale určena výhradně pro valašské čtená-

ře, je pro všechny, které zajímají historická fakta 

z tohoto období našich dějin, neboť stejně jako 

na Valašsku, se vedlo lidem i jinde v Protekotrá-

tu. Je to vyprávění o obyčejných lidech žijících 

v neobyčejné době, z nichž většina se snažila hlavně ve zdraví přežít. 

O jejich všedních starostech, radostech, strastech, povinnostech apod. 

A taky o neokázalém hrdinství některých jedinců, za které se metály ne-

-rozdávaly. Pamatováno je i na zrádce, kolaboranty a udavače. Řeč přijde 

i na kontroverzní témata není nouze: defétismus československé vlády 

a selhání Beneše, atentát na Heydricha, partyzáni, Vlasovci, zločiny Rudé 

armády, odsun Sudetských Němců apod. Kniha je doplněna řadou uni-

kátních dobových fotografií.

DNA A ČERNÁ DÍRA

Yrsa Sigurðardóttir

Královna islandské krimi 

se vrací s novou třídílnou 

sérií. 1. díl, DNA - neviditelné 

dědictví, které nelze odmít-

nout. 2. díl, Černá díra - ta-

jemná hrozba z minulosti se 

naplňuje.

říběh l é

t tét k ížk Od tě

N dí l h h

ř š d át ji
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Časopisy na dovolenou

V knihovně si rovněž můžete půjčit tyto časopisy:

Xantypa, Zdraví, Krásný venkov, Rozmarýna

Moje psychologie, Živá historie, Receptář, Válka revue

Časostroj – zábavně naučný měsíčník pro děti

a další

Hry na dovolenou
V knihovně je možno přes prázdniny zapůjčit i deskové hry. 

Jediným rozdílným pravidlem od klasického knihovnického řádu je, 

že tyto hry půjčujeme pouze dospělým osobám, 

anebo dětem v doprovodu dospělých osob.

 

Seznam her, které jsou v knihovně k dispozici:

Dobble – hra na postřeh pro 2-8 hráčů od 6 let

Dominion – strategická pro 2-4 hráče od 8 let, Albi

Ubongo – honba za diamanty, pro 2-4 hráče od 8 let, Albi

Osadníci z Katanu – strategická pro 3-4 hráče od 10 let, Albi

Párty Alias Velká sázka – pro 4-20 hráčů od 11 let, Albi

Marco Polo – strategické pro 2-4 hráče od 12 let, Albi

Zlaté Česko – kvízová pro 2-6 hráčů od 12 let, Albi

Avtivity – pro 3-16 hráčů od 12 let, Piatnik

Pohádkobraní – pro děti od 3 let

Soubor 100 her

Evoluce

BrainBox - Svět v kostce – od 8 let

Bang, Osadníci z Katanu – karetní hry

Hry, knihy i časopisy lze vyhledávat přes on-line katalog: 
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/katalog/

Fotograf Martin Jurajda 

děkuje všem lidem, 

kteří mu poskytli k zapůjčení 

staré fotografi e 

a pohlednice Horní Bečvy.

Fotografi e z letošního

Předpouťového sousedského setkání

najdete na:

http://frodixs.rajce.idnes.cz/

nebo

http://kreda.rajce.net/Predpoutove_sousedske_

SETKANI-2018
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům  /II. část/
LETNÍ PLENÉR 1929

Členové Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM) pořádali kaž-

doročně letní plenér v některém z regionů a hodlali postupně probrat ce-

lou Moravu. Letní plenér v  červenci 1929 sdružil celkem osm výtvarníků. 

K pobytu na Valašsku si zvolili Horní Bečvu a ubytovali se v hotelu Bernkop. 

Umělecký dojem z Horní Bečvy předseda SVUM Roman Havelka shrnul slo-

vy: „Osm je nás tu, ale celé desítky malířů by sem mohly přijít a měli by tu stá-

le co kořistit. Tolik je tu rozmanitých motivů, tolik je tu krásy!“ Krásu Valašska 

na Horní Bečvě výtvarně zachytili v celkem 156 obrazech, kresbách a ski-

cách. Malíř Českomoravské vysočiny Josef Jambor (1887–1964), Valašsku 

oddaný Augustin Mervart (1889–1968) a  folklórní malíř Slovácka Joža 

Koudelka (1877–1960) ji popisovali, malíř Hané Petr Pištělka (1887–1963) 

ji charakterizoval, fi gurální malíř Slovácka a  Slovenska Cyril Jančálek 

(1891–1954) ji vykrašloval, malíř Podyjí Roman Havelka (1877–1950) za-

chycoval lyriku nálady, slovenský malíř inspirovaný lidovou tvorbou Janko 

Alexy (1894–1970) a  malíř a  grafi k především slovenských hor Jaroslav 

Votruba (1889–1971) usilovali o  její syntetickou zkratku. Havelka (23 ob-

razů), Jambor (34) a Mervart (25) malovali panoramata – pohledy do kraje 

z  návrší. Menší úseky krajiny vyhledávali Alexy (4), který maloval robust-

ně a monumentálně, a Votruba (16), který je měkčí a malebnější. Jančálek 

v  18 olejích vystihl krajinné a  fi gurální detaily jako studie pro své příští 

kompozice. Čistě fi gurální tvorbě se věnovali v barevných obrazech nebo 

kresbách Pištělka (28) a Koudelka (8), jehož všechny zachycené postavy lidí 

z Horní Bečvy vyjadřují rozvážný klid. Malíř Alexy srovnával postavení vý-

tvarných umělců na Moravě a  na Slovensku a  musel přiznat, že moravští 

malíři měli lepší postavení a velký zájem veřejnosti. V hotelu Bernkop si letní 

hosté vážili toho, když s nimi mohli pohovořit, a žádali je o autogramy. Alexy 

vyprávěl: „Maloval som pod lesom pri prameni. Prišlo ku mne osemročné 

dievčatko z detskéj kolonie, na Hornej Bečve usalašenej. „Prosím vás, maj-

stre, ako sa voláte?“ – oslovilo ma smele. Pozrem sa naň, usmejem sa. Páčilo 

sa mi to. „Prečo to chcete vedieť?“ „Lebo som počula, že v  hoteli u  Bernkopa 

býva dvanásť slávnych majstrov, a myslím, že i vy k nim patríte.“ „Áno, je tam 

medzi nimi Havelka, Koudelka, Jančálek, Pištělka…“ „Ale ja chcem vedieť, ako 

vy sa voláte, keď som už mala príležitosť s vámi hovoriť.“ Povedal som jej potom 

meno a šťastná odchádzala.“

Účastníci letního plenéru na Horní Bečvě všechna díla v listopadu 1929 

veřejně prezentovali na výstavě ve vlastním uměleckém domě SVUM v Ho-

doníně. Šlo patrně o prodejní výstavu, protože v katalogu u většiny děl je 

uvedena cena. Mimoto v květnu 1930 členové SVUM darovali Muzejnímu 

a národopisnému spolku v Rožnově pod Radhoštěm deset originálů obra-

zů, které vznikly v plenéru na Horní Bečvě. Umělci vyslovili přání, aby byly 

obrazy prodány a  peníze získané z  prodeje zaslány do stavebního fondu 

Muzea v přírodě. Výbor muzejního spolku se vzhledem k umělecké ceně ori-

ginálů usnesl tuto kolekci podržet ve svém majetku jako základní inventář 

obrazové galerie, která měla časem vzniknout. 
Karel J. Malina

Joža Koudelka: Děvče z Horní Bečvy.

 Joža Koudelka: Šindelář z Horní Bečvy.

Foto s účastníky letního plenéru na Horní Bečvě. 

Zleva: Koudelka, Andrys (tajemník SVUM), Havelka, Alexy, Jančálek, 

Kafka (bývalý tajemník SVUM), Pištělka, Mervart, Votruba, Jambor.
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UDÁLO SE…

Měsíc červen v mateřské škole
A je to tady… poslední měsíc v školním roce. Měsíc, kdy zažíváme 

nejvíce událostí, zážitků, radovánek i  nečekaných okamžiků. Přesně 

tohle nám přináší LÉTO.

Dne 5. 6. jsme se sešly všechny třídy na školní zahradě, kde se ko-

nalo SPORTOVNÍ DOPOLEDNE. Děti si zasportovaly v těchto disciplí-

nách: běh, skok do dálky, hod na cíl, hod míčkem do dálky, zdolávání 

překážkové dráhy, kop do brány a ve speciální disciplíně, která měla 

u dětí úspěch – vezení dětských koleček s vodou. Všechny děti úkoly 

zvládly v radosti a pohodě a ti „nej“ byli náležitě odměněni. Také nás 

pak reprezentovali dne 14. 6. na ROŽNOVSKÉ OLYMPIÁDĚ. Zúčastni-

li jsme se s nadšením, přesto jsme „domů“ medaili nedovezli… umět 

prohrávat ke sportu také patří.

Ve středu 6.  6. jsme odjeli na společný výlet do POHÁDKOVÝCH 

LÁZNÍ, které jsou součástí areálu ROŽNOVSKÉHO PIVOVARU. Plni oče-

kávání jsme vstoupili do dětského ráje – prolézačky, skluzavky, tram-

políny, boxovací pytle a mnohé další sportovní aktivity, které si naše 

děti užily naplno. Kdo zná prostředí POHÁDKOVÝCH LÁZNÍ, tak si do-

vede představit, jak byly děti spokojené.

V pátek 15. 6. nám přálo počasí, tak jsme se třída ZAJÍČKŮ a MED-

VÍDKŮ vydali na BEČVANSKOU PŘEHRADU krmit ryby a  kačenky. 

Také jsme se v průběhu cesty zastavili u ohrady koníků pod přehradou.

Dne 18. 6. skupina dětí, kte-

ré po prázdninách nastoupí 

do ZŠ, odjela linkovým au-

tobusem na poznávací výlet 

do ROŽNOVSKÉHO SKANZE-

NU. Dřevěné městečko bylo 

našim cílem. Děti zde měly 

možnost vidět, jak žili naši 

předkové, nahlédli jsme do 

chaloupek a kostelíku, ale nej-

větším zážitkem pro děti byl 

koutek pro nejmenší děti. Je 

vybudován celý ze dřeva, v du-

chu lidových tradic a poskytuje 

dětem maximální vyžití. Všem 

rodičům a dětem návštěvu to-

hoto koutku doporučujeme.

Středa 20. 6. byla dnem společného turistického výšlapu na MAR-

TIŇÁK. Sluníčko od rána svítilo, paní kuchařku jsme požádali o brzkou 

svačinu, abychom v  8.00 hod. mohli vykročit do kopců. Čekala nás 

dlouhá trasa, ale byli jsme připraveni  - batůžky s  pitím a  dobrotami 

to jistily. Milé překvapení pro nás všechny bylo, když jsme před školkou 

uviděli i některé maminky, tatínky a dokonce jednu babičku, kteří se 

k nám přidali. Vzájemnou komunikací jsme vybrali pro děti tu nej trasu 

a tak nám cesta pěkně ubíhala. V lese jsme si pochutnali na borůvkách 

(Vojtíšek, Hanička a  Sam měli dokonce plecháčky), jahodách, našli 

jsme i hříbky a za necelé dvě hodiny jsme byli na vrcholku. Vydechli 

jsme, naplnili bříška, napili se a  hurá zpátky z  kopce dolů. Další ne-

čekané překvapení pro nás nachystali rodiče Amelinky z MEDVÍDKŮ. 

Při zpáteční cestě jsme došli až k jejich domečku, kde se děti pohou-

paly na houpačkách, 

zaskákali si na trampo-

líně a  sjely za dozoru 

tatínka lanovku. Lepší 

zakončení jsme si ani ne-

představovali. Děkujeme 

za úžasnou spolupráci 

rodičům Amelinky . 

Také dík patří všem ro-

dičům, kteří nám v  prů-

běhu výšlapu pomáhali 

nejen se svými dětmi.

Ještě v krátkosti o akcích, které se konaly v posledním týdnu.

•  27.  6. SPANÍ BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ V  MŠ. Tentokrát ve spacáku 

a tradičně s LOVENÍM BOBŘÍKA ODVAHY.

•  28. 6. BALONKOVÁ SHOW. Poslední zábavné vystoupení pana Dana 

Taraby pro všechny děti MŠ.

•  29. 6. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY V MŠ.

Prázdninový provoz v  naší mateřské škole bude v  období 

od 2. července – 13. července 2018. V ostatním období zajišťuje pro-

voz MŠ Prostřední Bečva a MŠ Hutisko Solanec.

Začátek školního roku je v pondělí 3. září 2018.

Přejeme všem dětem RADOSTNÉ PRÁZDNINY a  personálu MŠ 

zaslouženou ODPOČINKOVOU DOVOLENOU. 

 Za kolektiv MŠ napsala Jarmila Šudáková

 Více fotografi í najdete na www.mshornibecva.rajce.idnes.cz
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Vaječina na Retasu
U důchodců se pořád něco děje. Nebylo tomu jinak ani v úterý 

29. května na Retasu, kde se konal 8. ročník kulturně – sportovního od-

poledne. Tuto akci uspořádal Klub důchodců Horní Bečva a přizval Klub 

seniorů Rožnov p/R.

Setkání zahájila a s programem nás seznámila předsedkyně horno-

bečvanského KD Jana Pospíšilová, 66 přítomným (36 z Rožnova a 30 

z Horní Bečvy) hrála k poslechu a tanci Jana Vařejčková. Po chutném 

občerstvení – vaječině a vdolečku se rozběhly sportovní soutěže v pé-

tanque a bowlingu. Pétanque vyhrál Rožnov p/R., Hornobečvanky (Jana 

Pospíšilová, Jiřka Douchová, Marta Svobodová a Jana Řezáčová) skon-

čily druhé. Na bowlingu byly vidět tuhé boje, po kterých obsadili dobře 

natrénovaní Rožnované 1. místo (584 bodů) a KD Horní Bečva byl druhý 

(488 bodů). Nás reprezentovali: Dana Křenková, Marie Němcová, Zden-

ka Pastorková, Stanislav Vašut, Lydie Horutová a Stanislav Fárek. Staňa 

Vašut byl nejlepší z nás (122 bodů), Staňa Fárek obsadil místo druhé 

(85 bodů) a Majka Němcová třetí (83 bodů). V celkovém pořadí zvítězil 

Stanislav Pavelek z Rožnova p/R. (135), náš Staňa Vašut obsadil 2. mís-

to (122) a na bronzovém stupínku skončil také Rožnovák Antonín Galus 

(108). Po předání cen za umístění v obou sportech ještě pokračovala 

družná zábava a tanec. Klub seniorů Rožnov p/R. poděkoval našemu 

KD za uspořádání této akce a v podvečer jsme se všichni vraceli domů 

s pocitem pěkně stráveného odpoledne. A za rok se opět sejdeme 

na této tradiční akci, bude to již 9. ročník.

 Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková

ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Ve čtvrtek 7. června Klub důchodců Horní Bečva 

uspořádal jednodenní kulturně – poznávací zájezd 

s průvodcem na Brněnskou přehradu a do Moravské-

ho krasu. Brněnská přehrada je v blízkosti moravské 

metropole a je vyhledávaným místem milovníků 

všech vodních sportů a rekreace. My jsme se vydali 

parníkem do přístaviště Rokle. Po chvíli odpočin-

ku míříme směr Macocha, která je největší propastí 

(138 m) tohoto typu v České republice i ve střední 

Evropě. Z Macochy se šlo krkolomným terénem 

k Punkevní jeskyni. Prohlídka byla velmi zajíma-

vá, hned na začátku nás přivítala příjemná teplota 

10 stupňů C a fantastické scenérie jeskyně. Zajímavá 

byla též plavba lodičkou a tím jsme uzavřeli překrás-

nou prohlídku jeskyně. Po celou dobu nás provázel 

sympatický průvodce pan Doležal. Zájezdu se zú-

častnilo 34 osob a je jen škoda, že v autobuse zůstala 

ještě volná místa. Mohou litovat všichni, kdo s námi 

nebyli, protože se zájezd velmi vydařil a cesta domů 

nám rychle ubíhala v dobré náladě a v salvách smí-

chu. Výlet se nám všem moc líbil a společně se bu-

deme těšit na další podobné akce pořádané Klubem 

důchodců Horní Bečva.  Text: Marta Svobodová

Foto: Dana Křenková

Poznávací zájezd Klubu důchodců Horní Bečva
na Brněnskou přehradu a Moravský kras
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Hutisko vítězem fotbalového turnaje
V sobotu 23. června uspořádala TJ Sokol Horní Bečva na své hřišti 

fotbalový turnaj na počest 3 výborných v minulosti tragicky zesnulých 

fotbalistů – Memoriál Petra Vašuta, Zdeňka Bártka a Michala Romana. 

Místopředseda TJ Oldřich Ondryáš přivítal 4 týmy, rozhodčí – Radima 

Zubka, Jaroslava Pavlicu a seznámil všechny s pravidly turnaje. 

V prvním utkání vyhráli dorostenci FC Rožnov p/R./Horní Bečva 

nad muži Horní Bečvy 4:3 - branky Horní Bečvy dali Martin Ondruch, To-

máš Vaníček a Vojtěch Maceček.

Ve druhém utkání porazili muži z Hutiska-Solance Kameník Černou 

Vodu 2:1. O přestávce diváci mohli shlédnout vložené utkání juniorek 

Horní Bečvy a Hornobečvanských střel (bývalé hráčky Moravskoslezské 

divize). Juniorky zvítězily 4:0. A potom už se hrály zápasy o umístění. 

V tom prvním o 3.-4. místo porazila domácí Horní Bečva Kameník Čer-

nou Vodu 5:2 – naše branky vstřelili: Zbyněk Pavlica, Martin Zetocha, 

Vojtěch Maceček, Tomáš Vaníček a Jakub Vašut. Finále bylo velmi drama-

tické. Hutisko-Solanec v něm remizovalo s dorostenci FC Rožnov p/R./

Horní Bečva 4:4, a proto musely o vítězi rozhodnout penalty, ve kterých 

byli lepší fotbalisté z Hutiska-Solance a obsadili na Horní Bečvě 1. místo.

Celkové pořadí turnaje: 1. Hutisko-Solanec

 2. FC Rožnov p/R./Horní Bečva

 3. Horní Bečva

 4. Kameník Černá Voda

Večer bylo dobojováno, poháry a další ceny předávali týmům mís-

topředseda TJ Sokol Horní Bečva Oldřich Ondryáš a tajemník TJ Lukáš 

Kantor. Po turnaji se družstva, pořadatelé i diváci přesunuli před základní 

školu, kde se konalo již tradiční Předpouťové sousedské setkání s boha-

tým programem a zde se všichni výborně bavili až do rána.

 Marie Němcová, foto: Jaroslav Čáp

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
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Legends comeback obhájili prvenství 
V pátek 22. června se šest smíšených družstev 

zúčastnilo tradičního Předpouťového volejba-

lového turnaje v hale hornobečvanské základní 

školy. Hrálo se systémem každý s každým na dva 

sety do 20 bodů. Všech 15 utkání odpískala vo-

lejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu se su-

dími z řad hráčů. K vidění byla dramatická utkání 

sedmáků, osmáků i deváťáků, středoškoláků, 

kantorů a dalších volejbalistů. V podvečer bylo 

dobojováno.

Na 6. místě skončili „Agenti 004“, pátí byli „Smy-

ci“, čtvrtá „Hebká koťátka“, bronzovou příčku ob-

sadili „Kantoři“, stříbrnou tým „Sú Said Skuot“ 

a 1. místo z loňského turnaje obhájilo družstvo 

„Legends comeback“. Každý tým obdržel dárkový 

koš a první tři družstva dostala i medaile a di-

plomy. Na ceny přispěli: Obecní úřad, TJ Sokol, 

Sbor dobrovolných hasičů, Základní škola a pro-

dejna COOP – všichni z Horní Bečvy. Turnaj se 

určitě vydařil a je jen dobře, že si sportovci našli 

cestu do tělocvičny před koncem školního roku 

a před hornobečvanskou poutí.

 Marie Němcová, foto: Zbyněk Kocurek

Hebká koťátka - 4. místo Smyci - 5. místo

Legends comeback - 1. místo  Sú Said Skuot - 2. místo Kantoři - 3. místo

Agenti 004 - 6. místo



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 16 /   červenec 2018

Oslava Mezinárodního dne jógy
V pátek 22. června 2018 se v sokolovně zúčastnilo 54 osob, 

včetně pánů starosty a místostarosty, oslav IV. ročníku Meziná-

rodního dne jógy. 

V zaplněném sálu cvičícími na karimatkách a přihlížejícími 

za stoly začalo nejdříve cvičení dětí odměněné bohatým potles-

kem. Většinu ásán (cviků) si s dětmi zacvičili i dospělí. 

Dále pokračovalo cvičení pro dospělé zakončené krátkou 

ukázkou pránajámy (dechového cvičení).

Mimořádným bodem programu bylo velice zajímavé pěvecké 

vystoupení lidových a duchovních písní paní Blanky Růžičkové.

Po malém sladkém občerstvení následovalo inspirující vyprá-

vění o cestě a pobytu v Himalájích s promítáním překrásných fo-

tografi í Petra Trvaje a Marie Kužmové.  

Dalším mimořádným bodem programu bylo vystoupení Mar-

cely Mandové hrou na fl étny, které bylo pohlazením na duši 

pro všechny zúčastněné.

Vše bylo ukončeno dalším občerstvením, poděkováním 

za účast a pozváním všech na oslavu Dne míru OSN u Stromu 

míru 22. 9. 2018 při příležitosti stého výročí založení Českoslo-

venské republiky. Foto: Petr Trvaj, text: Karel Ondruch
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INZERCE

Bělunková Petra
PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí .................  zavřeno 
Úterý  ...................  zavřeno 
Středa  ............. 08:00 - 12:00 h
Čtvrtek  ............ 11:00 - 15:30 h
Pátek  ............... 11:00 - 15:30 h
Sobota  ............ 08:00 - 11:00 h

Mimo provozní dobu 
možno volat 
776 058 044

Pronájem 
nebytových prostor 
v obci Horní Bečva

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory 

o velikosti 49 m² v budově s č. p. 657 

na Horní Bečvě. Budova se nachází 

v centru obce u autobusové zastávky 

a v její druhé části sídlí Česká pošta. 

Prostory jsou vhodné pro prodejnu 

či poskytování služeb. 

Měsíční nájem činí 7 000 Kč 
plus zálohy na energie (elektřina, plyn, voda).

Pro bližší informace 

volejte na číslo 602 729 581.

TRUBKOVÉ LEŠENÍ

Doprava – montáž – demontáž

Kontakt: 777 261 833
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

HORSKÝ HOTEL MARTIŇÁK 
hledá brigádníky na pozici:

•   číšník/servírka   •   pokojská   •   pomocná síla do kuchyně

Bližší informace na telefonním čísle: 604 254 377
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POZVÁNKY

  LÁSKA BEZ BARIÉR /od 2. 7. do 4. 7. ve 20:00/

Francie. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 110 Kč. Délka filmu 107 minut.

  ANT-MAN A WASP /od 5. 7. do 11. 7. v 18:00/

Od 5. 7. do 8. 7. s českým dabingem 

a od 9. 7. do 11. 7. anglicky s titulky. 

USA. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

  DÁMSKÝ KLUB /od 5. 7. do 8. 7. ve 20:00/

USA. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 100 Kč. Délka filmu 112 minut.

  PRVNÍ OČISTA /od 9. 7. do 11. 7. ve 20:00/

USA. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. 

  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ /čtvrtek 12. 7. v 18:00/

ČR. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. 

  MANŽEL NA ZKOUŠKU /od 13. 7. do 15. 7. v 18:00/

USA. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 120 Kč. 

  AVENGERS: INFINITY WAR /od 13. 7. 15. 7. ve 20:00/

USA. Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 100 Kč.

  MUŽ, KTERÝ ZABIL DON QUIJOTA 

/od 16. 7. do 18. 7. v 17:30/ Španělsko. Film s titulky. 

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.

  NEŽ PŘIŠLA BOUŘE /od 16. 7. do 18. 7. ve 20:00/

USA. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 110 Kč.

  FILMOVÝ KLUB – MAMA BRASIL 

/čtvrtek 19. 7. v 18:00/

Brazílie. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč.

  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 

/od 20. 7. do 25. 7. v 18:00/

USA. Český dabing. Vstupné 120 Kč.

  MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 

/od 20. 7. do 25. 7. ve 20:00/

USA. Film s titulky. Vstupné 130 Kč.

  MRAKODRAP /od 26. 7. do 29. 7. v 18:00/

USA. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

Vstupné 120 Kč.

  CHATA NA PRODEJ /od 26. 7. do 29. 7. ve 20:00/

ČR, 2018. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč.

  HOTEL ARTEMIS /od 30. 7. do 1. 8. v 18:00/

Velká Británie, USA, 2018. Film s titulky. 

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.

  UTOYA, 22. ČERVENCE /od 30. 7. do 1. 8. v 20:00/

Norsko, 2018. Film s titulky. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 90 Kč.

Program kina PANORAMA v Rožnově p.R. 

na měsíc červenec 2018
www.tka.cz/kino, 

e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.:  734 36 60 60

Vnitřní květinová expozice nese název Kouzlo historie a budete si moct 

prohlédnout spojení květin vrcholného léta a automobilových veteránů. 

Mimo výstavy v hale A budete moct obdivovat také výzdobu kostela Jana Křtitele 

a barokní kapli Bolestné Panny Marie u sv. Mořice. Mezi výstavištěm, 

kostely a Květnou zahradou bude zajištěna zdarma kyvadlová doprava. 

Součástí výstavy je také výstava drobného domácího zvířectva, kterou pořádá 

Český svaz chovatelů a také výstava historické zemědělské techniky.

Kromě tradičního prodeje květin, ovocných a okrasných stromů a keřů, 

zahradní techniky a dalších potřeb pro zahradu, 

je pro Vás připraven bohatý kulturní doprovodný program. 

Čtvrtek 9. 8.  10:00 – 11:30 + 12:30 – 14:00 – Czech & Then Some Polka 

                spolu s Evou a Vaškem (česky zpívající kapela z Texasu)

Pátek 10. 8. 10:00 – 11:30 + 12:30 – 14:00 – Eva a Vašek                

Sobota 11. 8. 11:00 – 12:00 – Petra Černocká

Neděle 12. 8. 13:00 – 14:00 – Karel Gott Revival Morava

 Pro zájezdy ohlášené předem je připraveno jednotné zlevněné 

vstupné 80,- Kč/osoba. 

Zájezdy, prosím, hlaste do 27. 7. 2018 na email majdova@vystavistefl oria.cz. 

Poté obdržíte fakturu, po jejímž zaplacení Vám budou odeslány vstupenky. 
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POZVÁNKY

Nově kurzy anglického jazyka 

na Horní Bečvě!!!
Obec Horní Bečva ve spolupráci s jazykovou školou Kiaora 

vypisuje pro zájemce kurzy angličtiny.

Kurzy budou probíhat v Sokolovně Horní Bečva, vždy ve čtvrtek. 

Předpokládané zahájení je v říjnu 2018.

Rozsah: 35 týdnů - 105 vyuč.hod

Kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 3 vyuč. hodin

Malé skupiny (8 - 10 studentů)

Kvalifi kovaný český lektor

Všichni lektoři prochází pravidelným školením

Začátečníci – od 15:30 h – 17:45 h 

Mírně pokročilí – od 18:00 h – 20:15 h                           Cena kurzu je 5.800 Kč

Zájemci se mohou hlásit v knihovně Horní Bečva 

(tel. 571 645 249) a vyplnit přihlášku, popřípadě mohou použít 

on-line přihlášku na obecním webu.

Po přihlášení provede Kiaora rozřazovací testy.

Podle zájmu, může ještě dojít ke změně termínu.
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Myslivecký spolek Hubert Bečvy 
zve srdečně všechny příznivce myslivosti, přírody a dobré zábavy na tradiční

Dne 4. 8. 2017 od 17.00 hod.  
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.
Hudba: Horňané
Občerstvení: 
zvěřinový guláš, domácí klobásy, 
gril. speciality, pečené kančí se zelím, 
pivo, alko i nealko nápoje
Vstupné 50,-Kč  

Přejeme dobrou zábavu, 
na Vaši přízeň se těší myslivci.

Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Bečva pořádá

24. ROČNÍK TRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 

O PUTOVNÍ POHÁR 
CYRILA A METODĚJE

Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

5. července 2018
12:00 prezentace

13:00 start závodu
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Kurzovné: 2 200 Kč / pár.

Zájemci, zájemkyně neváhejte, 

přihlaste se!

Počet účastníků je omezen.
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