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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Pokud chceš duhu, musíš se smířit s deštěm."
John Green

Blahopřání
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Božena ONDRUCHOVÁ
Irena JUŘÍKOVÁ
Marie MACEČKOVÁ
Josef BÁRTEK
Vlasta ONDRUCHOVÁ
Milada BOLFOVÁ
Věroslava SEDLÁČKOVÁ
VÁ
Anna MALINOVÁ
Vlasta FÁRKOVÁ
Božena KŘENKOVÁ

Zdenka VAŠKOVÁ
Josef RŮČKA

Loučit ses nestihl, tolik se chtělo žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct,
pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten, kdo tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.
Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme,
na Tebe drahý tatínku nikdy nezapomeneme.
Dne 3. srpna 2018
by se dožil 95 let
pan Antonín JANÍČEK
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Hedvika,
dcera Jana s Pepíkem,
vnučky Markéta, Katka a Barbora.

V měsíci srpnu oslaví 50 let manželství – zlatou svatbu:
- manželé Jindřich a Anna ZÁVORKOVI

Dne 8. srpna 2018 se dožívá
naše maminka, babička a prababička
paní Františka ONDRUCHOVÁ
ONDRUCH
sedmdesáti osmi let.
Do dalších let ji hodně zdraví
a životní pohody přejí děti s rodinami,
pravnuci Anička a Vojtíšek posílají pusu.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
Odešel jsi bez rozloučení
a zanechal nás v každodenním vzpomínání.
Dne 8. srpna 2018 uplyne 10 let od tragické smrti
milovaného syna, bratra
Michala ROMANA

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

Vzpomínky
Dne 8. srpna 2018 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí manžela,
tatínka a dědečka
pana Jaroslava VAVŘÍNA
S láskou vzpomínají
manželka, dcery s rodinami,
ostatní příbuzenstvo a známí.

S láskou a úctou vzpomíná maminka Jarka,
bratr Pavel s rodinou, prarodiče a ostatní příbuzní.

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
zbyly jen krásné vzpomínky, ty žijí v našich srdcích dál.
Dne 24. srpna 2018
by se dožila 93 let naše maminka,
babička a prababička
paní Zdenka PAVLIŠTÍKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
dcera Blanka,
synové Zdeněk a Alois s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi vzpomeňte s námi.
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Vzpomínky
Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte …
Dne 28. srpna 2018
si připomeneme
třetí smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Boženy MARTINÁKOVÉ
S láskou vzpomínají děti,
vnoučata
a sourozenci s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA SRPEN 2018
1. 8.

7:30

za zemřelé rodiče Tomáše a Zdenku Ondruchovy
a Štěpánku Klepáčovou

2. 8.

7:30

za zemřelou rodinu, Josefa Fárka a Jindřicha Janíčka

3. 8.

7:30

za zemřelou Anežku a Jana Plůcnarovy, jejich rodiče,
syna Jana, vnučku Evu a dvě snachy

4. 8.

7:30

za zemřelé Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny,
tři dcery a celou rodinu

5. 8.

10:00

6. 8.

7:30

na úmysl dárce

7. 8.

7:30

na jistý úmysl

8. 8.

7:30

za zemřelého Juliuse Solanského, Rudolfa Fárka,
rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

za zemřelou rodinu Krumpochovu, Vašutovu,
oboje rodiče a duše v očistci

9. 8.

7:30

za duše v očistci

10. 8.

7:30

za zemřelé rodiče Pavlicovy, syny Josefa a Jaroslava,
zetě a duše v očistci

11. 8.

7:30

12. 8.

10:00

za zemřelé Marii a Ondřeje Kretkovy a rodinu

13. 8.

7:30

za zemřelou rodinu

14. 8.

7:30

za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy,
rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu

15. 8.

7:30

za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy,
dcery Alžbětu a Anastázii, syna Oldřicha,
snachu Františku a tři vnuky

za zemřelou Ludmilu Poláchovou, manžela, syna,
rodiče z obou stran a duše v očistci

16. 8.

7:30

na dobrý úmysl

Tak letí ten čas,
co navždy utichl Váš hlas,
jen vzpomínka milá nám na Vás zbyla.

17. 8.

7:30

za zemřelou rodinu

18. 8.

7:30

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

Dne 30. srpna 2018 uplyne 10 let od úmrtí
naší maminky

19. 8.

10:00

20. 8.

7:30

na jistý úmysl

21. 8.

7:30

za zemřelé Jana a Annu Janíčkovy, syna Milana
a celou rodinu

22. 8.

7:30

za zemřelého Bedřicha Chovance, sourozence,
švagra Josefa Kantora a oboje rodiče

23. 8.

7:30

za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy a jejich syny
a dcery

24. 8.

7:30

za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy,
tři syny a dceru, tři zetě a snachu

25. 8.

7:30

za zemřelého Bohuslava Mazáče, rodiče
z obou stran a zemřelou rodinu

paní Marie BÁRTKOVÉ
Dne 4. října 2018 uplyne 25 let,
kdy nás opustil tatínek
pan Jaroslav BÁRTEK
Vzpomíná syn Pavel a dcera Hana s rodinami.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.

za zemřelého Antonína Mikudu, sourozence,
rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu,
duše v očistci a všechny věrné zemřelé

26. 8.

10:00

Dne 31. srpna 2018 jsme vzpomněli čtvrté
smutné výročí úmrtí

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

27. 8.

7:30

za zemřelého Pátera Františka Hučína a jeho rodiče

pana Josefa DRÁBKA

28. 8.

7:30

Vzpomínají manželka,
děti Jiří s manželkou,
dcera Marcela s manželem
a vnoučata.

za zemřelého Jana Macka k pátému výročí úmrtí,
živou a zemřelou rodinu Mackovu a Stavinohovu

29. 8.

7:30

za zemřelé rodiče

30. 8.

7:30

za zemřelé příbuzné a dobrodince

31. 8.

7:30

na úmysl dárce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

„Pastelkovné“ pro prvňáky
V souladu s usneseními zastupitelstva obce a rady obce
poskytne obec Horní Bečva finanční podporu rodičům žáků
nastupujících do 1. třídy. Maximální výše pastelkovného byla
stanovena na 1000 Kč pro jedno dítě zahajující školní docházku v r. 2018. Pastelkovné se bude vyplácet rodičům (rodičovi)
prvňáka navštěvujícího ZŠ T. G. Masaryka v Horní Bečvě, maximálně do výše 1000,-. Příslušná částka bude vyplacena po
předložení dokladu (účtenky, faktury) za nákup školních potřeb nezbytných pro začátek školní docházky. V případě předložení dokladů převyšujících 1000 Kč, bude proplacena částka
v maximální výši tj. 1000 Kč.

Pastelkovné bude propláceno
na podatelně (pokladně)
Obecního úřadu
v úřední dny, nejpozději však
do 21. 9. 2018.

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 v srpnu: pátek 31. srpna 2018
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky
je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora.

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BEČVA
Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00
Středa ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00
Sobota ......................... 08.00 – 12.00

UPOZORNĚNÍ
na změnu pracovní doby
v informačním centru v Horní Bečvě

/červen - září 2018/
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00 - 11:30
12:00 - 17:00
8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
8:00 - 11:30
12:00 - 17:00
8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
8:00 - 11:30
12:00 - 17:00
8:00 - 12:00
zavřeno

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
vzhledem k narůstajícímu obsahu
Hornobečvanského zpravodaje
se posouvá uzávěrka každého čísla

k dvacátému dni každého měsíce!
Děkujeme za pochopení.
Příspěvky (vzpomínky, pozvánky, články)
můžete zasílat na e-mail:

zpravodajhb@seznam.cz
knihovna.becva@seznam.cz
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KNIHOVNA

Nové knihy pro nejmenší

Nové knihy
ZAPOMENUTÁ ZAHRADA, Kate Morton
Poutavý román do sebe vplete i příběh Nelliny
vnučky Cassandry a osud záhadného děvčátka,
zanechaného na březích Austrálie v předvečer
světové války. Nell O’Connorová se večer v den
svých narozenin od otce dozví, že není jeho pravá
dcera. Avšak až po desetiletích se rozhodne vypátrat pravdu.
LOĎ V BRETANI, Marta Davouze

RŮŽENKA, POPELKA
Romantické pohádky o Růžence nebo Popelce ztvárněné výjimečnými
kresbami od Valerie Docampo.
Stále živý příběh pohádek k seznámení pro ty, co jej ještě neměli možnost poznat, a k připomenutí těm, co na něj již zapomněli.
MEDVÍDEK MÍŠA
A CESTA KOLEM SVĚTA, Katja Reider
Okouzlující příběh o opravdovém přátelství a úžasné představivosti, která je dětem
vlastní. Když se medvídek Míša nepohodne
s maminkou, rozhodne se, že půjde do světa. Ještě že ho v tom jeho kamarádi Zrzečka
a Louskáček nenechají samotného, vždyť
svět je plný nástrah a nebezpečí! S heslem
„Jeden za všechny a všichni za jednoho!“ naši
kamarádi překonají veletok, zaženou příšeru, zdolají velehoru či nehostinnou poušť

V nakladatelství Albatros
nově vydali staré a stále oblíbené tituly:
VINNETOU, Karel May
Vinnetou a jeho bílý bratr Old Shatterhand.
Už je tomu bezmála 140 let, co se objevilo jméno Vinnetou v povídce Karla Maye. Později vznikl
celý cyklus pojmenovaný jménem legendárního
apačského náčelníka. Hrdinové nanejvýš spravedliví, bez bázně a hany, oslovovali několik
generací mladých čtenářů, kteří ve své nezkaženosti toužili nejen prožívat dobrodružství s indiány, ale také se ztotožňovali s hrdiny v poctivém
zápase a stáli po jejich boku na straně práva a pravdy. Opravdu slavný
a velkolepý návrat Vinnetoua, rudého gentlemana, a Old Shatterhanda
nastal po roce 1962, kdy byl natočen jeden z nejznámějších filmů inspirovaných dílem Karla Maye.

Po bestselleru Dům v Bretani, který vyvolal velký ohlas u čtenářů, přichází autorka s dalšími příhodami ze svého bretaňského domova, ze svých
cest do Česka a z dovolených po Evropě. Jako
obvykle jsou její historky zábavné, mísí se v nich
laskavý humor se sarkastickými postřehy, přičemž
nešetří nikoho, ani sebe. Jednu kapitolu pojala
ve formě fiktivního interview pro tisk. Odpovídá
ě na nejčastější
jč ější dotazy, které jí její publikum klade, text však obsav něm
huje i hlubší reflexe o lidském bytí.
LOUTKÁŘ, Daniel Cole
Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf zmizel. A jeho kolegyně
seržantka Emily Baxterová čelí další sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stejně označená těla se
začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se tak vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová. S přibývajícími mrtvolami
stoupá tlak médií. Stopy vedou k dvojici psychiatrů, k nimž zavraždění
docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi mají vyřezáno
slovo „LOUTKA“. Kdo je však ten, který tahá za nitky?
KOCOVINA ŠUMAVSKÉHO LÉTA
Martin Sichinger
Román mapující historii pohraničí, zasazený
do Vimperku roku 1987, nástupu perestrojky,
pražské návštěvy Michaila Gorbačova, ale i sílícího ekologického hnutí, vnitropolitického zápasu
uvnitř KSČ a tragických ozvěn sovětské invaze. Velitel místní stanice VB se před festivalem Setkání
mládeže Šumavy chystá na návštěvu významného
li i kéh h
politického
hosta a snaží se zabránit všem provokacím. Největším rizikem se pro něj stává pátrání mladíka, jemuž sovětská armáda před téměř
dvaceti lety zastřelila otce a který tuší, že nešlo o nehodu, ale o dokonale
připravenou vraždu. A důkazů, že tomu tak bylo, najednou podivuhodně přibývá… Kocovina šumavského léta od Martina Sichingera, dvojnásobného držitele Ceny Johanna Steinbrenera udílené na festivalu Šumava litera, je už pátý autorův román z oblasti českého pohraničí.

BÍLÝ TESÁK, Jack London

CITLIVÁ MÍSTA, Anna Gavalda

Znáte příběh Bílého tesáka, psa, v jehož žilách
koluje i vlčí krev? Zveme vás do příběhu, který
přečtete se zatajeným dechem. Od prvních štěněčích krůčků až po tvrdé zápasy dospělého psího samotáře. Boj o život a hledání té pravé lidské
smečky doprovází úzkost i slzy dojetí. Kniha se
dostala do Zlatého tuctu Albatrosu – 12 nejoblíbenějších dětských knih známých osobností.

Anna Gavalda se po osmnácti letech od své prvotiny Kdyby tak na mě někdo někde čekal, která ji
vzápětí proslavila, vrací s druhou sbírkou povídek.
Tentokrát s ještě větším mistrovstvím a empatií líčí
osudy sedmi lidí, kteří se snaží udržet si tvář ve své
zoufalé realitě, a jimž pak stačí drobná příhoda, jež
je zasáhne na citlivém místě, aby odhodili masku
a odhalili svou zranitelnost a lidskost.
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KNIHOVNA
PÁD, Simon Mawer
Rob Dewar se zrovna vrací autem domů, když v
rádiu uslyší zprávu o smrti svého starého kamaráda a kdysi také horolezeckého partnera Jamieho
Matthewsona, známého a úspěšného horolezce,
který se zabil při pádu z obávané skalní stěny v severním Walesu. Ačkoli se tito dva muži již několik
let neviděli, Rob okamžitě otáčí svůj vůz a spěchá
d
l
b nabídl
bíd pomoc a útěchu Ruth, vdově po Jamiem. Tahle
do W
Walesu,
aby
změna trasy se ukáže být jeho osudovým momentem.
PŘIJDE KŮŇ DO BARU, David Grossman
Ve svém oceňovaném románu Přijde kůň do
baru odpaluje izraelský spisovatel David Grossman jazykový ohňostroj, který se dotýká podstaty
lidské duše. Jednoho horkého srpnového večera
se na divadelní scéně maloměsta objeví zatrpklý
a uražený komediant Dovele, který pronáší laciné
vtipy a po chvíli začne líčit podivný příběh o prvním pohřbu svého života – když kráčel v dlouhém
pohřebním průvodu a nevěděl, že zemřel jeden z
jeho rodičů. Divákům v hledišti tuhne úsměv na rtech, večer se začíná
podobat brutálnímu zúčtování – s Dovelem, publikem, hluboce poškozenou společností. Dokud nespadne opona.

V knihovně jsme rozšířili nabídku cizojazyčných
textů pro různé věkové skupiny a různou náročnost.
Nyní si můžete vybrat z těchto titulů:
ALENKA V KRAJI DIVŮ
ALICE´S ADVENTURES IN WONDERLAND
Lewis Carroll
Dvojjazyčné, anglicko-české vydání díla klasika světové literatury určené pro středně pokročilé zájemce o angličtinu.
DRÁKULA / DRACULA, kolektiv autorů
(Dvojjazyčné čtení česko-anglické)
Drákula (zkrácené dvojjazyčné vydání) Příběh Jonathana Harkera, anglického právníka, který odjíždí
do Transylvánie za hrabětem Draculou, aby s ním
projednal koupi několika domů v Londýně. Během
několika dní ale zjistí, že s hrabětem není něco v pořádku.
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER
(Dvojjazyčné čtení česko-anglické)
Mark Twain
Dobrodružství Toma Sawyera (zkrácené dvojjazyčné vydání) převyprávěné moderním jazykem, pro
začínající a mírně pokročilé angličtináře. Vzpomínky
z dětství byly inspirací Marka Twaina pro napsání
Dobrodružství Toma Sawyera, která se odehrávají v malém městečku na
břehu řeky Mississippi, podobnému tomu, kde bydlel autor v prvních
letech svého života – Haniballu v Missouri na jihu Spojených států, kde
stále přetrvávalo otroctví.

jánské /(/A Midsummer Night's Dream/), /Mnoho
povyku pro nic/ (/Much Ado About Nothing/), /
Bouře/ (/The/Tempest///),//Hamlet/, /Romeo a Julie/ (/Romeo and Juliet/), /Macbeth/, /Král Lear/ (/
King Lear/) ani /Othello/. Autoři převyprávěli dramata prozaickou formou, aby je tak zpřístupnili
širšímu okruhu čtenářů. Dramata Williama Shakespeara patří nejen k nejznámějším, ale také k nejcitovanějším dílům světové literatury. Odkazy na
ně se objevují i v těch nejneočekávanějších souvislostech a přehled o nich by nám tedy rozhodně
neměl
Příběhy třeba vnímat nejen jako čtenářsky relativně příěl chybět.
h bět Příběh
stupná převyprávění.
POČÁTEK / ORIGIN, Dan Brown
Originální anglická verze známé knihy Dana
Browna.
Robert Langdon, harvardský profesor symbologie
a náboženské ikonologie, přijede do ultramoderního Guggenheimova muzea v Bilbau, aby se zde
zúčastnil významného oznámení – odhalení objevu, který „navždy změní tvář vědy“. Pořadatelem
společenského večera je čtyřicetiletý miliardář a
futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím stal celosvětově uznávanou osobností. Kirsch, který před dvěma desetiletími patřil k
prvním Langdonovým studentům na Harvardu, se chystá zveřejnit přelomový vědecký objev… který zodpoví dvě ze základních otázek lidské
existence.

Slovníky na cestu
Pokud rádi cestujete a chcete se domluvit, využijte
možnosti půjčit si v knihovně slovník. Můžeme nabídnout česko-anglický, francouzský, italský, maďarský, německý, polský, ruský, španělský nebo ukrajinský slovník.
V knihovně máme možnost půjčit i konverzace v růzřečech stručné
str
ných řečech,
gramatiky nebo učebnice.
Přijďte se přesvědčit, anebo využijte náš on-line katalog:
www.knihovnahornibecva.webnode.cz/katalog/

Blíží se 100. výročí vzniku republiky.
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat
o zapůjčení historických dokumentů.
Pokud máte ve svém rodinném archivu fotky
nebo jiné materiály z návštěvy T. G. Masaryka,
byli bychom rádi, kdybyste nám je mohli zapůjčit.
Tyto materiály budeme sbírat
v místní knihovně během srpna a září.
Na závěr bychom rádi udělali výstavu.
Místo konání výstavy se bude odvíjet od rozsahu
a obsahu sebraných materiálů.
Děkujeme za pomoc.

PŘÍBĚHY ZE SHAKESPEARA, TALES FROM SHAKESPEARE
(Dvojjazyčné čtení česko-anglické), Charles Lamb, Mary Lamb
V této dvojjazyčné publikaci čtenář najde shrnutí děje nejdůležitějších ze Shakespearových komedií i tragédií. Nechybí /Sen noci svato-

Knihovna Horní Bečva
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Horní Bečva zdrojem inspirace výtvarným umělcům /III. část/
Jan Schwarz (1880–1964)
byl dalším malířem a grafikem, který si Horní Bečvu velice oblíbil.
Narodil se v rodině hostinského v Míšovicích (Nispitz) u Moravského Krumlova. Působil jako odborný učitel na měšťanské dívčí škole
ve Slezské Ostravě. Učitelkami byly i obě jeho manželky. První zemřela
krátce po jejich sňatku v r. 1909, podruhé se oženil v r. 1919. Jen ztěžka
se probojovával k solidnímu školení ve svém vytouženém malířství.
Teprve v r. 1910 se stal žákem Státního grafického pokusného ústavu
ve Vídni, kde pobyl do začátku 1. světové války. V letech 1923-1927
studoval v Praze na Akademii výtvarného umění u Maxe Švabinského
a byl považován za jednoho z jeho nejlepších žáků. I vývoj jeho uměleckého názoru byl komplikovaný. Zpočátku byl popisným realistou,
pak přijal vlivy impresionismu, následně byl lehce ovlivněn kubismem,
surrealismem, až nakonec dospěl k expresivnímu realismu, který mu
byl nejvlastnější a v němž vytvořil svoje nejlepší díla. Z toho období
pocházejí obrazy jeho hald a motivy z Valašska. V Ostravě z jeho iniciativy v r. 1926 vzniklo Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců
(MSVU). Ve spolku docházelo k názorovým střetům mezi umělci rozličných kvalit a také mezi modernisty a tradicionalisty, což vedlo k jeho
rozštěpení. Schwarz patřil mezi avantgardní umělce, kteří založili nový
spolek Výtvarní umělci Moravská Ostrava (VUMO), a stal se i jeho předsedou. Oba spolky pracovaly v Ostravě s odlišnými programy, ovšem
koncem 30. let v čase Mnichovské dohody si jejich členové uvědomili
že rozdělení je za daných okolností nesprávné a odhlasovali splynutí
v jednom, původně mateřském spolku MSVU. Kromě těchto výtvarných skupin Schwarz často svá díla prezentoval s brněnskou Skupinou
a s nejčelnějším uměleckým spolkem SVU Mánes. Dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě zahrnuje jeho poeticky laděné variace krajiny, plné vnitřní imaginace.
Podobně jako mnoho dalších lidí z Ostravy Schwarz objevil v Horní Bečvě natolik půvabné letovisko, až nakonec s manželkou Marií
v letech 1933-1934 odkoupili při cestě do Kobylské naproti tehdejší
poště Kretkovu chalupu čp. 354. Patrně v letech 1935-1936 ji nechali
zbourat a místo ní postavili jako své letní sídlo vilku pod novým čp.
604. Začátkem okupace Schwarz jako ředitel měšťanské školy ve výslužbě s manželkou odešli z Ostravy a začali trvale bydlet na H. Bečvě.
Politickým přesvědčením oba manželé Schwarzovi byli komunisté.
Schwarz byl za komunistickou stranu v letech 1945-1950 zvolen členem Místního národního výboru na Horní Bečvě. Po únoru 1948 se postavení národního výboru změnilo, neboť jeho členové nebyli voleni,
ale byli jmenováni akčními výbory Národní fronty. Schwarz se dokonce
stal předsedou místního akčního výboru NF, který v součinnosti s okr.
akčním výborem NF prověřil členy MNV a na základě jeho rozhodnutí byl národní výbor reorganizován. Podle záznamu v obecní kronice
se při své výtvarné umělecké tvorbě věnoval i dřevorytům. Bezdětný
a ovdovělý Jan Schwarz v r. 1958 vilku na Horní Bečvě odprodal. Na jejím místě byl posléze postaven současný rodinný dům. Odstěhoval se
k bratrovi do Ivančic, města svých předků, v němž dožili i jeho rodiče,
kde později zemřel.

Vilka Jana Schwarze při levém okraji snímku ve výřezu z pohlednice
Horní Bečvy ze 40. let.

Jan Schwarz: Bečva.

Karel Lehký–Brodský (1897–1943)
rodem pocházel z Bělé u Libštátu. Studoval soukromě malířství
u Ferdinanda Engelmüllera a žil ve Valašském Meziříčí. Byl známým
malířem, grafikem, amatérským divadelníkem a loutkářem. Vytvořil
řadu obrazů a dřevorytů s náměty z Valašska. Mezi ně patří i obrazy
z r. 1940 pod názvy Valašská zvonička na Horní Bečvě a Chalupa
na Horní Bečvě, které byly vydány jako reprodukce na pohlednicích.
Za 2. světové války působil v Obraně národa a zapojil se konkrétně
do odbojové skupiny štábního kapitána Foukala. Po vyzrazení skupiny
byl zatčen, od 21.10.1941 vězněn a zahynul v Mauthausenu.

1/ Karel Lehký-Brodský: Valašská zvonička na Horní Bečvě.
2/ Karel Lehký-Brodský: Chalupa na Horní Bečvě.

Karel J. Malina

/ 8 / srpen 2018

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Brána školy uzavřena…
Ačkoliv některým školákům mohlo těch
deset měsíců připadat jako nekonečných,
utekly nakonec rychle jako voda a školní rok
2017/2018 je již minulostí. Zasloužené letní
prázdniny jsou v plném proudu, a proto je
třeba zodpovědět otázku, jak si naši žáci vedli
v průběhu druhého pololetí v oblasti prospěchu a chování.

2. třída

3. třída

Blinková Kateřina, Podešvová Zuzana

Na prvním stupni se učí 120 žáků, všichni
prospěli. Samými jedničkami na vysvědčení
se může pochlubit 51 z nich. Patří k nim jmenovitě tito žáci:

Vašut Jiří, Hatlapatková Hana, Maléřová
Vanesa, Pařenicová Klára, Skalíková Žaneta,
Závacká Lenka

8. třída

1. třída

Fárek Max, Vaněk Filip, Malinová Julie,
Mikudová Natálie, Nytrová Karolína

Blinka Adam, Doležálek Samuel, Fiurášek
Jakub, Kysučan Patrik, Macura Vojtěch,
Ondruch Šimon, Třeštík Ondřej, Vaněk Kryštof,
Vaníček David, Vrbka Michal, Závorka Adam,
Fojtášková Eliška, Janošcová Tereza, Kotasová
Sára, Minarčíková Gabriela, Ondruchová
Nikol, Ondruchová Viktorie, Rašková
Dominika, Rašková Sofie, Strnadelová
Apolena, Trampotová Barbora

Bílek Samuel, Bouchal Šimon, Holčák Lukáš,
Chmel Martin, Ondruch Matyáš, Vašut
Čestmír, Bernátová Vendula, Hajdová Kristýna,
Nytrová Martina, Šupinová Kateřina,
Vašutová Mariana

4. A třída

4. B třída
Hykel Lukáš, Smejkal Jan, Vašut Pavel,
Vašutová Eliška, Vavříková Ema
5. třída
Riegel Tomáš, Kubáň Filip, Komnacká Anna,
Ondruchová Barbora

Ze 100 žáků na druhém stupni získalo vyznamenání 39. Výborný prospěch měli následující žáci:
6. A třída

6. B třída

Kretíková Aneta

Vašutová Eva

7. třída

Kadavá Magdaléna
9. třída
Holčák Martin, Blinková Terezie,
Botková Monika, Vašutová Markéta
Škola je místem, kde se klade důraz nejen
na vzdělání, ale i na chování žáků. Je potěšující zprávou, že nikdo nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.
Všem žákům i učitelům přeji prosluněné
dny plné radosti, pohody i nevšedních zážitků. A v září znovu na viděnou!
PhDr. Jana Drdová

Přeshraniční spolupráce ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva se ZŠ Lietavká Lúčka
Spolupráce ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva se ZŠ Lietavká Lúčka započala
ve školním roce 2013/2014, kdy jsme se zapojili do projektu přeshraniční
spolupráce VEDOMOSTY, ukážme, čo vieme a miniprojektu Tradicie
očami detí.
V rámci projektu VEDOMOSTY naše škola zrekonstruovala odbornou
učebnu F – Ch. Součástí projektu byly vědomostní testy z F, Př, Aj a M,
v rámci sportovních aktivit se uskutečnil turnaj v kopané, stolním tenistu
a atletický pětiboj. Testování žáků a sportovní aktivity probíhaly střídavě
u nás a v Lietavské Lúčke. Tento projekt bude ukončen příští školní rok.
V miniprojektu Tradície očami dětí se žáci obou škol seznámili a vyzkoušeli si tradiční řemesla, jako např. tkaní, pečení perníčků, plstění apod. Součástí projektu bylo vystoupení pěveckého sboru Skřivani
na závěrečném ukončení projektu v Lietavské Lúčke.
Druhý velký projekt Cez monitor, který byl zaměřen na spolupráci
škol v oblasti informačně komunikačních technologií, začal ve školním
roce 2014/2015. Výsledkem bylo vytvoření domény s online knihovnou
knihoskola.com. Dalším výstupem projektu bylo vydání společné knihy
Z minulosti, ve které jsou zachyceny vzpomínky a příběhy pamětníků

související s druhou světovou válkou. Velkou výhodou projektu byla
modernizace a dovybavení školních knihoven. Smyslem tohoto projektu bylo podpořit u žáků zájem o četbu. Projekt bude pokračovat ještě
dva roky.
V tomto školním roce jsme začali nový projekt Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača, který je zaměřen na testování fyzické
zdatnosti žáků, poznání republiky a regionu partnera. Výsledkem tohoto
projektu je zapojení žáků do sportovních činností, které budou provozovány na nově vybudovaných školních hřištích.
Všechny tyto projekty by se nemohly uskutečnit bez podpory zřizovatelů škol – obcí Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Chtěli bychom poděkovat vedení obou obcí za aktivitu při vyřizování těchto projektů
a za jejich finanční podporu. Všechny tyto projekty také posloužily k lepšímu poznání zahraničního partnera, k navázání přátelských vztahů mezi
žáky i učiteli, k seznámení se s mateřským jazykem partnera, k porovnání vědomostí a sportovních výkonů. Dále děkujeme vedení ZŠ Lietavská
Lúčka a ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva, jejich učitelům i žákům za organizaci
jednotlivých aktivit a budeme se těšit na další spolupráci.
Mgr. Daniela Křištofová
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Rozloučení žáků

devátých tříd
se základní školou
V pátek dne 29. června 2018 se žáci deváté
třídy rozloučili se Základní školou T. G. Masaryka v Horní Bečvě a celkem 28 žáků (14 děvčat
a 14 chlapců) ukončilo povinnou školní docházku z Horní Bečvy a Prostřední Bečvy. Třídní učitelka deváté třídy Mgr. Jitka Bordovská představila žáky své třídy, kterým starosta obce Horní
Bečva pan Rudolf Bernát a místostarosta obce
Prostřední Bečva pan Milan Fárek předali vysvědčení. Žáci se při této slavnostní příležitosti
podepsali do pamětní knihy obce Horní Bečva.
Byly jim předány dárky na památku a zvoneček jako symbol posledního zvonění, kterým si
na závěr všichni společně zazvonili. Čtyři žáci,
kteří prospěli s výborným prospěchem, obdrželi
také věcné ceny.
Přejeme všem žákům i pedagogům hezké
prázdniny, hodně zdraví, pohodu a úspěchy
v dalším školním roce.

POZVÁNKA

Kurzy kreslení pro dospělé
v Místní knihovně v Horní Bečvě
Chcete se učit kreslit?
Nebo se jen zdokonalit v tom, co již umíte?
V hornobečvanské knihovně můžete každé pondělí kreslit
tužkou, uhlem či rudkou, malovat akvarelem, temperou,
akrylem, zvládnete pastel i grafické techniky.
Kurzy jsou určeny všem, absolutním začátečníkům i těm,
kteří si myslí, že kreslit neumí a rádi by to zkusili.

Oficiální třetí ročník zahájíme
v pondělí 3. září 2018 v 16.30 hodin.
Lektorkou kurzu je Mgr. Jindřiška Růžičková.
Těšíme se na setkání v knihovně, bližší informace tamtéž,
případně se podívejte na facebook Malování Kreslení
nebo napište na milujeme.malovani@seznam.cz.
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UDÁLO SE

Setkání na Kotlové opět přilákalo davy
Třetí sobotu v červenci se už čtvrtým rokem koná Setkání na Kotlové.
V místech usedlosti na Kotlové se potkávají katastry tří obcí, a proto se tu
odedávna potkávali sousedé z okolních vesnic, aby si řekli, co je nového
a jak za ten rok děcka vyrostly.
K Setkání na Kotlové patří i takové zdravé sousedské soutěžení a pošťuchování, i letos se čtyři obce spolu s Pasekáři utkali v netradičních
soutěžích. První soutěží bylo řezání dřeva na čas, kde v reprezentaci obcí
s přehledem zkušených matadorů vyhrála Horní Bečva. Pasekáři nestačili kroutit hlavami nad časem lehce nad půl minuty, sami měli čas přes
52 sekund.
Ovšem v druhé disciplíně na Pasekáře nikdo neměl. Koordinace a rychlost jejich týmu v jízdě na trakaři jim vynesla čas lehce přes
28 sekund. Jízda na trakaři byla letos premiérová a byla věnována Dušanu Svobodovi, nedávno nešťastně zemřelému Pasekáři. Jako Memoriál
Dušana Svobody se tak jízda na tragaču zařazuje mezi pasekářské soutěže i pro další ročníky.
Třetí, divácky nejúspěšnější, disciplína byla pivní štafeta. Tým o třech
mužích a jedné ženě měl za úkol vypít co nejrychleji pivo a předat štafetu dalšímu soutěžícímu. Málokdo umí zakončit tak, jako Kamča Maliňáková z Horní Bečvy, takže svůj tým vynesla opět do popředí a poslala
tak Horní Bečvu přímo do finále soutěží – na tahání lana. Horní Bečva tak
mohla sbírat síly a čekat, až se o finále poperou ostatní obce.
V průběžném pořadí se po obdržení bodování zjistila shoda mezi Velkými Karlovicemi a Hutiskem Solancem, a proto museli starostové obou
obcí vybrat své zástupce, kteří v rozstřelu pili co nejrychleji tupláka piva.
S tímto se lépe popraly Velké Karlovice a v tahání lana tak nastoupily
proti Pasekářům. Ty sice porazily, ale pak narazily na Hutisko - Solanec.
Hutisko - Solanec měl velmi silný tým, který napřed utáhl Prostřední Bečvu, pak Velké Karlovice a ve velkém finále i Horní Bečvu a s přehledem
tak vyhrál finálovou soutěž tahání lana. V celkovém pořadí se ale ani po
poslední disciplíně nepodařilo nikomu přeskočit Horní Bečvu, a tak je

tato obec prvním nositelem putovní trofeje – pasekářské kyjaně. Celkové pořadí obcí je následující: 1. Horní Bečva, 2. Hutisko Solanec, 3. Velké
Karlovice, 4. Pasekáři a 5. Prostřední Bečva.
V průběhu celého odpoledne nám čas zpříjemňovali Portáši se svou
scénkou chytání zbojníka, Karlovjanky a Makovjanky svým zpěvem, hornobečvanský taneční foklórní soubor Haferka svým tancem, a také FCM
Radegast, neotřelá cimbálová muzika, která vydržela hrát do brzkých
ranních hodin. O občerstvení se i letos skvěle postaralo Valašské okénko
na Kotlové a spolu se SWAH Coffee a rodinka Poláchů se svým výborným
gulášem.
Těšíme se na příští ročník Setkání na Kotlové, kdy Horní Bečva bude
obhajovat své výsostné postavení a Prostřední Bečva zabere a z pozice
nováčka zabojuje o přední příčky.
Akce se stává známou v širokém okolí, důkazem toho je návštěva
pana hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, který se aktivně zapojil
i do pivní štafety za tým Prostřední Bečvy.
Děkujeme všem, kteří jste strávili sobotu s námi a podpořili svou
účastí i dobrovolným vstupným celou akci. Zvláště pak děkujeme všem
obcím - Horní Bečva, Prostřední Bečva, Velké Karlovice, Hutisko Solanec
- a Pasekářům, dále také firmám S.W.A.H, Tesařství Vašut, Chuděj, s. r. o.,
Reklama Rožnov, Enotria Wine and Coffee Store, Svářečky-obchod.cz,
Autodoprava Tomáš Ondruch, Klemat.cz, Kovovýroba Jiří Matušík, Hotel
Duo Beskydy, Skiareál U Sachovy studánky, Karlovský minipivovaru Pod
Pralesem, Penzion Staré Časy, Matouš Ondruch vodo-topo-plyn a Repont, díky jejichž finanční i věcné podpoře se podařilo všem soutěžícím
rozdat hodnotné ceny a celou tuto akci uspořádat. Za sebe chci moc
poděkovat jmenovitě Alešovi Závorkovi, Radkovi Kolmačkovi a Jarkovi
Fejfarovi, kteří přípravě a hladkému průběhu akce věnovali veškerý svůj
volný čas a nechali na Kotlové pár litrů potu a kus srdce.
Těšíme se za rok!
Za Pasekáře Zdenka Vaníčková, foto: Tomáš Poruba
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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

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833

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.
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Program kina PANORAMA v Rožnově p. R.

na měsíc srpen 2018
www.tka.cz/kino, tel.: 734 36 60 60
 O
 d čtvrtka 2. 8. do neděle 5. 8. ve 20:00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let.
 O
 d pondělí 6. 8. do středy 8. 8. v 18:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 O
 d pondělí 6. 8. do středy 8. 8. ve 20:00
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.
 O
 d čtvrtka 9. 8. do neděle 12. 8. v 17:30
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Film s titulky. Přístupné bez omezení.
 O
 d čtvrtka 9. 8. do neděle 12. 8. ve 20:00
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 pondělí 13. 8. v 18:00
WHITNEY
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 úterý 14. 8. a ve středu 15. 8. v 18:00
TEMNÉ SÍLY
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 úterý 14. 8. a ve středu 15. 8. ve 20:00
SWEET COUNTRY
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 e čtvrtek 16. 8. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – STŘÍDAVÁ PÉČE
Nepřístupné pro děti do 15 let.
 O
 d pátku 17. 8. do neděle 19. 8. v 18:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Český dabing. Přístupné bez omezení.
 O
 d pátku 17. 8. do neděle 19. 8. ve 20:00
MISS HANOI
ČR. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 pondělí 20. 8. a ve středu 22. 8. v 18:00
PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA,
KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
 V
 pondělí 20. 8. a ve středu 22. 8. ve 20:00
BLACKKKLANSMAN
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.

 V úterý 21. 8. v 18:00
JAN PALACH
Nevhodné pro děti do 12 let.

 O
 d čtvrtka 23. 8. do neděle 26. 8. v 18:00
KRYŠTŮFEK ROBIN
Film s titulky. Přístupné bez omezení.

 O
 d čtvrtka 23. 8. do neděle 26. 8. ve 20:00

Nový provozovatel HOTELU BEČVA

příjme brigádniky
na obsluhu zahrádky a na údržbu HOTELU.
Bližší informace na telefonu:

739 315 960

ŠPION, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.

 O
 d pondělí 27. 8. do středy 29. 8. v 18:00
SKOROSESTRY
Český dabing. Nevhodné pro děti do 12 let.

 O
 d pondělí 27. 8. do středy 29. 8. ve 20:00
SLENDER MAN
Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let.

 O
 d čtvrtka 30. 8. do neděle 2. 9. v 18:00
PŘÍBĚH KOČEK
Český dabing. Přístupné bez omezení.

 O
 d čtvrtka 30. 8. do neděle 2. 9. ve 20:00
ALFA. Film s titulky. Nevhodné do 12 let.
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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)
Kvalifikovaný 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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Kurzovné: 2 200 Kč / pár.

Zájemci, zájemkyně neváhejte,
přihlaste se!
Počet účastníků je omezen.
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Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny.
Cena vstupného: 490,- Kč.

Předprodej bude zahájen 3. 9 .2018 v Knihovně Horní Bečva.

Kulturní dům Horní Bečva

Čtvrtek 27.září .2018 v 19hodin

POZVÁNKA DO DIVADLA

Čtvrtek 27. 9. 2018 v 19 hodin Kulturní dům Horní Bečva
divadelní představení autora Francise Webera

Drahá legrace
Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu.
Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu.
Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“
se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací.
Najednou se o něho začnou zajímat úplně všichni, dokonce se stane neodolatelným pro ženy!
Kuriózní akce nakonec přinese nečekané plody.
Osoby a obsazení: Francois Pignon Josef Carda / Pavel Kikinčuk ⁑ Marie, bývalá manželka Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová
Maurin, bankéř Martin Zahálka ⁑ Toulouse, finanční kontrolor Jan Čenský / Jan Šťastný
Christine, designerka Eva Čížkovská ⁑ Olga, sousedka – společnice Barbora Šťastná Petrová
Jonville, bohatý kmotr Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Režie Petr Kracik
Předprodej bude zahájen 3. 9. 2018 v knihovně Horní Bečva.
Rezervace je možná na tel.: 571 645 249. Rezervace platí 2 dny.
Cena vstupného: 490,- Kč.
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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.

LETNÍ KINO

Pátek 3. srpna 2018 od 21:30 v areálu Kněhyně.
Vstupné dobrovolné
Film, který dějově předchází úspěšné Obecné škole, se odehrává v letech 1943 až 1945,
kdy se rodina musí vystěhovat z Prahy na venkov. Malé město, kde chlapec trávil
jen chvíle prázdnin, se tak na čas stává jeho domovem. Nachází tu cestu k místní
klukovské partě, jejíž svět je odlišný od městského, v níž musí obhájit své místo.
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1. místo, Alena Mužná

Vyhodnocení soutěže
nejhezčí pohled do mé zahrádky
3. místo Marie Krupová
1. místo Alena Mužná
4. místo Stanislav Vašut
2. místo Marie Ondruchová 5. místo Jaroslav Bílek

Máme za sebou už třetí ročník této soutěže, do které se letos přihlásilo 11 soutěžících.
Hodnotící komise měla před sebou nelehký úkol, vybrat vítěze. Hodnocení probíhala na základě osobní návštěvy a bylo přihlédnuto i k dodaným fotografiím pořízeným během roku.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho pěstitelských úspěchů. Každý výherce obdrží
finanční odměnu dle umístění. Odměnu je možno vyzvednout na Obecním úřadě Horní
Bečva během srpna.
Závěrem bychom ještě chtěli upozornit, aby zájemci o tuto soutěž v příštím roce fotili
svou zahrádku již od jara. Hodnocení probíhá během letních měsíců, kdy už spousta kvetoucích rostlin má své nejlepší období za sebou. Hodnotící komise přihlíží k fotografiím pořízeným během roku.
Těšíme se za rok!

2. místo, Marie Ondruchová

3. místo, Marie Krupová

4. místo, Stanislav Vašut

5. místo, Jaroslav Bílek
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