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Macurův memoriál - přespolní běh
Vernisáž prací výtvarného kurzu „JAK ČÍST OBRAZY“
Děti hrají dětem - pohádka O Bedřišce a Kajetánovi
Den Matek - zvou důchodci Horní Bečvy
Vítání jara a probouzení broučků, zve SVČ Rožnov p. R.
Vaše podvědomí - beseda s paní Ivetou Křenkovou
Poznávací zájezd do Prahy - zvou důchodci Horní Bečvy
Kulturně - sportovní odpoledne - zvou důchodci Horní Bečvy
Pozvánka do divadla - Pro tebe cokoliv, Divadlo Kalich

/ cena: 3,- Kč /

/čtvrtek 4. 5., 13:00 hod./
/pátek 5. 5., 17:00 hod./
/sobota 6. 5., 15:00 hod./
/pátek 12. 5., 14:00 hod./
/pátek 19. 5., 16:30 hod./
/úterý 23. 5., 17:30 hod./
/úterý 16. 5. - středa 17. 5./
/úterý 6. 6., 14:00 hod./
/pátek 9. 6., 19:00 hod./
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítám Tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámino štěstí …

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která přináší
velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.
V neděli 9. dubna 2017 bylo v obci Horní Bečva uskutečněno slavnostní vítání občánků. Do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva
se dostavili rodiče se svými dětmi a přivítáno bylo osm nejmladších
občánků obce, z toho tři holčičky a pět chlapců, narozených v období
říjen 2016 až únor 2017.
Při obřadu, za účasti starosty obce a matrikářky, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky
na památku.
Vítání nejmladších občánků je obohaceno malým kulturním vystoupením dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky Radky Bolckové.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dětmi
na toto slavnostní vítání občánků. Dětem a jejich rodičům přejeme
do života jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví!
Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografie z vítání občánků dle náhodného výběru.
Miminka zleva: Matouš Ondruch, Ladislav Ondruch, Ema Ondryášová, Norbert Bálint, Adéla Fusková, Václav Blinka, Matěj Hollain a Eliška
Güttlerová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky

Motto:

Poděkování

„V očích máme napsané to, co by srdce řeklo,
kdyby mělo ústa.“

Děkujeme všem, kdo jste na poslední cestě doprovodili

Blahopřání

Za celou pozůstalou rodinu děkuje
manželka Oldřiška a dcera Alena s rodinou.

pana Oldřicha MARTINÁKA

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Blažena VAŇKOVÁ
Jan ONDRUCH
Vladimír ONDRUCH
Zdenka VAŠUTOVÁ
Oldřiška KŘENKOVÁ
Anna BORDOVSKÁ
Karel MARTINÁK
Veronika FIURÁŠKOVÁ
Františka ONDRUCHOVÁ

Čas plyne
Č
l
a jen
j vzpomínky
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ů tá
tá jí . . .

V tomto roce uplynulo 15 let, co nás opustil
pan Cyril KŘENEK a paní Marta KŘENKOVÁ
Kdo jste je znali a měli rádi,
věnujte jim spolu s námi tichou vzpomínku.

Mezi uvedenými jubilanty
je také druhá nejstarší občanka obce Horní Bečva

Sestra a švagrová Rozálie Stavinohová,
neteře Marie, Ludmila, Jitka s rodinami.

paní Veronika FIURÁŠKOVÁ,
která dne 26. května 2017 oslaví životní jubileum 95 let.
Jménem obce přejeme paní Veronice Fiuráškové
pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Již delší dobu bydlí u své dcery ve Valašském Meziříčí,
kam jí gratulaci rovněž posíláme.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ,
i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 12. května 2017
by se dožila 90 let naše maminka,
babička a prababička
paní Cecilie ONDRUCHOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jindřiška a syn Zdeněk s rodinou.

SMARAGDOVÁ SVATBA
Manželský slib po padesáti pěti letech společného života obnovili
v měsíci dubnu 2017 manželé Květoslav a Oldřiška MIKEŠOVI,
kteří si dne 28. dubna 1962 řekli své ANO
a slaví tak smaragdovou svatbu.

Dne 15. května 2017
si připomeneme nedožité
90. narozeniny našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Josefa KUBÁNĚ
S láskou vpomínají syn Josef
a dcera Anna s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Manželskému páru blahopřál starosta pan Rudolf Bernát
a matrikářka paní Jana Poláchová, kdy jubilejní sňatek
manželé Mikešovi stvrdili svým podpisem
v pamětní knize obce Horní Bečva.
Smaragdovému manželskému páru přejeme hlavně
pevné zdravíčko, spokojenost, rodinnou pohodu
a ještě hodně společně prožitých let v kruhu svých nejbližších.

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

Dne 24. května 2017 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny mého otce
pana Bohumila FÁRKA
(Metúdek z ADVENTU)
rodáka z Horní Bečvy.
Syn Radomír
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Velké poděkování
V sobotu na apríla 1. dubna 2017 proběhla akce, která rozhodně nebyla aprílová. Obec Horní Bečva ve spolupráci se
Službami HB s.r.o. zorganizovala brigádu, jejímž cílem bylo
zkulturnění okolí přehrady. Do úklidu a likvidace náletových
dřevin se zapojilo téměř 50 účastníků (bohužel nebyl čas na
„prezenčku“ - nicméně my si je pamatujeme). Velké poděkování patří zástupcům spolků - hasičům, sportovcům, zahrádkářům, myslivcům a hudebníkům. Ano, bylo nás tam téměř
na padesát, zástupci všech generací, žáci, studenti, důchodci,
chlapci i děvčata a samozřejmě i my produktivní v nejlepších
letech. Byl opravdu odveden velký kus práce, který je vidět na
první pohled a který je kvalitním příspěvkem pro zlepšování
našeho okolí a to nejen u přehrady, ale i v jiných částech obce.
Zklamáním je, že i přes výzvu se akce zúčastnilo jen několik
málo podnikatelů působících v cestovním ruchu - čest výjimkám jako RS Marta, U Hanáků, Kiosek v Horce. Tito prokázali,
že jim není lhostejný stav okolí přehrady. Chtěl bych jim stejně
jako všem ostatním brigádníkům srdečně poděkovat… naplnili ono starořímské „acta non verba“ a místo slov přešli k činům. Snad nás bude příště ještě víc. Koneckonců, když o týden
později proběhla mediálně prezentována akce Ukliďme Česko!, mohli jsme s uspokojením konstatovat, že na Bečvě jsme
byli zase o něco napřed, a to i bez mediální masáže.
Rudolf Bernát - starosta

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l
Interval svozu 1x za týden.
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý - pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti
za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle
aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule
na točně u p. Hrstky.

Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu: pátek 26. květen 2017

Sběrný dvůr Horní Bečva
Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:
Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00
Středa ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00
Sobota ......................... 08.00 – 12.00

Očkování psů
proti vzteklině
Upozorňujeme občany, že v sobotu
6. května 2017 bude provedeno
v obci Horní Bečva povinné očkování psů
proti vzteklině a to na těchto místech:
08.00 hod u hasičského domu
09.45 hod u Valašky (parkoviště pod Valaškou)
10.30 hod přehrada u obchodu
11.00 hod parkoviště na Bečvici
12.00 hod Kněhyně „u Skokana“
Poplatek za očkování je 150,- Kč za jednoho psa,
očkovací průkaz doneste s sebou!
Možnost vystavení nového průkazu.
MVDr. Dana Korbášová
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
SV. JANA A PAVLA KVĚTEN 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: 23. 05. 2017 od 08:00 do 18:00 hod.
v lokalitě Horní Bečva Kněhyně - Pod Bukovinami
na těchto odběrných místech:
č.p.:/č.orient.: 22, 22/544, 25/32, 301, 303
dne: 26. 05. 2017 od 08:00 do 18:00 hod.
v lokalitě Horní Bečva Kněhyně - Pod Bukovinami
na těchto odběrných místech:
č.p.:/č.orient.: 21/21, 336, 627, 852
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.

26. 05. 2017
od 08:00 do 18:00 hod.

23. 05. 2017
od 08:00 do 18:00 hod.
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za živou a zemřelou rodinu Mitášovu, Facovu, Fárkovu,
Chudějovu a duše v očistci
za zemřelého Vladimíra Bartka, sourozence a rodiče
z obou stran
za zemřelého manžela Jaromíra Malinu,
otce a bratra Bedřicha
za zemřelého Vladimíra Bartka, sourozence,
rodiče a duše v očistci
za zemřelé Jana a Františku Juroškovy a čtyři děti
za zemřelého Pavla Divína a rodiče z obou stran,
dva bratry a duše v očistci
za zemřelé Marii a Augustina Veselé, rodiče z obou stran
za zemřelé Josefa a Karolinu Smočkovy, syna Josefa,
zetě Antonína, všechny zemřelé
za zemřelé rodiče a živou rodinu
za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí,
vnuka Václava a duše v očistci
za zemřelého Jana Blinku, manželku, dceru Anežku,
zetě Karla, Bohumila, Vladimíra, vnučku Dagmar,
vnuky Radka a Filipa
za členy živého růžence
za zemřelé rodiče Křenkovy, syna Cyrila, rodiče
Macečkovy, syna Josefa, snachu Danielu a duše v očistci
za zemřelé Metoděje a Boženu Křenkovy, dceru
Vlastimilu a Josefa Chovancovy a prarodiče Třeštíkovy
za zemřelého Josefa Pavlicu, jeho rodiče a bratra Jiřího
za zemřelé rodiče Františku a Josefa Křenkovy, dceru
Annu, tři zetě a zemřelou rodinu Křenkovu a Bartkovu
za zemřelého Mons. Ericha Pepříka a jeho rodiče
za zemřelého Jana a Anastázii Křenkovy, syna Františka,
zetě Emila, snachu Marii, živou a zemřelou rodinu
Křenkovu, Valovu, Balášovu a duše v očistci
za zemřelého manžela Vladimíra Martináka,
rodiče z obou stran a duše v očistci
za zemřelého Josefa Saravu, otce a syna a celou živou
a zemřelou rodinu
za zemřelého Jiřího a Marii Křenkovy, sourozence
a rodiče z obou stran
za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, čtyři dcery
a pět zeťů
za zemřelého Vladimíra Ondrucha, syna a duše v očistci
za zemřelé Bedřicha a Marii Křištofovy,
Františka Adamce a rodiče z obou stran
za zemřelou Antonii Hatlapatkovou, rodiče,
zemřelé děti a duše v očistci
za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny,
duše v očistci a živou rodinu
za zemřelé rodiče Anežku a Josefa Mladenkovy,
rodiče z obou stran a sourozence
za zemřelé Jana a Boženu Blinkovy, syna Jiřího,
zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta
za živou a zemřelou rodinu Mitášovu, Fárkovu, Facovu,
Chudějovu a duše v očistci
za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu,
její dva bratry, sestru Františku, manžela Lubomíra,
rodiče a duše v očistci
za zemřelou Marii Kretkovou, manžela Vladislava
a živou a zemřelou rodinu Macečkovu
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z dějin Martináku v letech 1944 –1950
Konfident ostravského gestapa Jašek,
vydávající se za vedoucího ilegální komunistické organizace v Ostravě, která chtěla
s partyzány navázat spojení a spolupráci, získal vedle karlovických odbojářů důvěru i Rudolfa Kubáně. 2. listopadu 1944 dopoledne
vedli Jaška z Martináku na smluvené místo
schůzky s partyzánským velením pod Čertovým mlýnem Bohumil Jakeš z Karlovic a Josef Kubáň. Jim naproti vyslali partyzáni Jana
Dvořáka. Ovšem jen co se účastníci schůzky
už nadohled k sobě blížili, najednou se za jejich zády ozvala střelba. K místu se náhodně
dostala nacistická hlídka, pátrající v horách
po partyzánech, a po podezřelých v lese zahájila palbu. Zatímco Jašek s doprovodem
i s Dvořákem unikli dolů na Martinák, oba
partyzánští velitelé, ač se z obklíčení probili,
byli vážně zraněni. Náčelník štábu kpt. Murzin našel pomoc u Tkáčů na Znajce, zatímco
velitel oddílu por. Ušiak, jemuž prostřelili obě
ruce nad zápěstím, se s námahou doplížil
na Martinák. Klepal holí na okno kuchyně
a pokojské Boženě Fiuráškové řekl, ať rychle
zavolá Josefa Kubáně. A jak seděl u zdi, obě
ruce si držel pod pažemi, omdlel a svalil se
na zem. Josef a Rudolf Kubáňovi ho přenesli
do ubytovacího srubu, roztrhali prostěradlo
a ošetřovali ho. Amálie Kubáňová přináší
manželovy šaty, do kterých ho převlékli. Josef
Kubáň sedl na kolo, sjel do Čeladné a marně
volal po doktorech o pomoc. Domluvil s řezníkem Machandrem, že Ušiaka autem odveze
do Čeladné, kde bude snadnější zajistit mu
lékaře. Protože Martinák po přestřelce nebyl
bezpečným místem, Ušiak po krátkém odpočinku odešel do 50 metrů vzdálené, v kotlině
okraje lesa ukryté chaloupky vdovy Františky
Macurové. Její tři synové, lesní dělníci Josef,
Jan a Jaroslav byli pomocníky partyzánského oddílu. Ušiak se sotva držel na nohou,

ve světnici se hned převalil na postel. S Josefem se domlouvá, co udělat, pokud by se
na Martináku objevili Němci.
Maminka Macurových mu ošetřuje krví
stále prosakující rány. Jan stojí venku na stráži. O půldruhé v noci pro něho přijeli Machandr s Vinklerem, na plachtách ho přenesli
do auta a odvezli i s Dvořákem k Machandrům do Čeladné.
3. listopadu při pokračujícím protipartyzánském pátrání se por. Ušiak v obklíčeném
domku Machandrových zastřelil a jeho pobočník Dvořák se rozhodl zachránit si život
zradou. Ráno přijíždí na Martinák nacistická
policejní jednotka a nastupuje do pátrání
v okolí Čertova mlýna. Štábní bunkr partyzánského oddílu na úbočí Kněhyně byl přepaden, čtyři až šest partyzánů bylo zastřeleno, dva zadrženi, ostatní unikli. Hlídkujícímu
vojákovi u vchodu do hostince Rudolf Kubáň
s dcerou Drahomírou (1928-2000), která lépe
ovládala němčinu, přinášejí čaj, aby od něho
získali informace o jejich akci.

Od nedělního rána 5. listopadu pokračuje rozsáhlé zatýkání dalších podporovatelů
partyzánů na Bečvách, jemuž neunikl ani
Roska, který nechtěl opustit svou rodinu.
V hostinci Na Nové jsou zatčeni sourozenci Božena a Vladimír Kubáňovi, jejich sestra
Anděla Ladovská (1920-2016) a švagr Arnošt
Ladovský, zatímco jejich matka byla v kostele
na Hutisku. Většina zadržených byla uvězněna v budově lesního úřadu na Bílé. Po zjištění,
že je těhotná, byla Anděla Ladovská propuštěna a přináší sestře Amálii na Martinák vzkaz
od manžela Rudolfa, aby se s dětmi okamžitě
odstěhovala k matce na Pr. Bečvu.
7. listopadu došlo na Bílé k otřesné scéně
střílení do Vladimíra Kubáně, který v psychickém vypětí vrátil políček dozorci, který ho
bil. Pietním místem zůstává jeho udržovaný
hrob na Bílé.

4. listopadu následkem Dvořákovy zrady
nastává první vlna zatýkání pomocníků partyzánů v Čeladné a na Martináku, kde od dopoledne až do večera jsou zadržováni a prověřováni přicházející lidé. Je zatčen vrchní
číšník Josef Kubáň a odpoledne z Rožnova se
vracející Rudolf Kubáň. Za této vypjaté situace Jaroslav Macura utíká z Martináku rychle
vyrozumět obecního tajemníka Rosku, rovněž zapojeného v odboji. Volí nejkratší možnou trasu přes Lopůnku, Spálenku a úbočími
Kyčery přes Kotůlkovice, Barošovice a Lúky
přímo k radnici.
Na jeho počest se každoročně začátkem
května u příležitosti výročí osvobození
obce koná závod v přespolním běhu - Macurův memoriál.
Vladimír Kubáň (1902-1944)

Josef Macura (1913-1945)

Jaroslav Macura (1920-1945)

8. listopadu večer přichází k Amálii Josef Macura se dvěma partyzány a sděluje,
že v počtu šesti mužů zvažují ozbrojený přepad policejní jednotky na Bílé, aby zadržené
osvobodili. Ona jim jejich záměr rozmlouvá,
aby střetem s mnohonásobnou přesilou nevyvolali ještě větší neštěstí. Na Martináku,
zvláště když byl za protipartyzánské akce Tetřev 16. - 22. listopadu neustále obsazen esesáky, Amálie Kubáňová s dcerou Drahomírou
a pokojskou prožívaly strašné dny. Zvečera,
kdy byl na Humenci nalezen zastřelený německý voják, jim sdělili, že je ráno odvezou
k výslechu. Připravovaly se na to nejhorší,
ale druhého dne se nic nedělo. Až jeden z vojáků, kuchař, Rakušan, jim prozradil, že akce
byla odvolána, protože voják se zastřelil sám,

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
spáchal sebevraždu a nebyl to čin partyzánů. 30. listopadu večer byl zatčen Jaroslav
Macura. Vracel se za tmy z Podolánek z práce v lese a netušil, že doma, kde vyslýchali
a umlčeli jeho matku, na něho čekají příslušníci nacistické policejní jednotky.
Existovala domněnka, že Amálie s dcerou
byly na Martináku ponechány kvůli provozu
hostince, aby za pokračujících kontrol a výslechů byli případně zajištěni partyzáni, kteří
by se tu mohli objevit. Dokonce se proslýchalo, že K. H. Frank měl pronést výrok, aby
ostravské gestapo hostinci na Martináku připravilo Ježíška a jako partyzánské hnízdo ho
nechalo na Štědrý den vyhodit do povětří. Až
v poslední dny před Štědrým dnem Amálie
Kubáňová chatu uzavřela a z Martináku se
s dětmi vystěhovala k matce Na Novou. Našli
se lidé, kteří se do uzavřeného hostince vloupali a kradli tam.
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desky se jmény svých 16 umučených a popravených členů. Mezi nimi Rudolfa, Boženy
a Josefa Kubáňových a bratrů Macurových.
3. srpna 1947 při slavnosti svěcení nově
rekonstruovaného kostela na Horní Bečvě
armádní generál Boček, náčelník Hlavního
štábu čsl. branné moci, udělil jménem prezidenta republiky pozůstalým po jedenácti
umučených a popravených občanech Čsl.
válečný kříž 1939 in memoriam. Amálie Kubáňová, která vyznamenání převzala za manžela Rudolfa, jménem přítomných pozůstalých ve veřejném projevu vyslovila generálu
Bočkovi za obdržená vyznamenání poděkování.
Karel J. Malina

Vdova Františka Macurová (1882-1954), převzala dva
Čsl. válečné kříže 1939, udělené in memoriam jejím synům Josefovi a Jaroslavovi.

28. prosince neušel zatčení Josef Macura.
Andělín Šulík, často na Martináku pobývající s rodinou a po Mnichově služebně i jako
evakuační komisař Slezské finanční správy,
byl vězněn v Brně v Kounicových kolejích.
Měl na starosti sběr a roznášení prádla vězněných. 9. ledna 1945 před polednem, když
nesl prádlo do kanceláře, stálo na chodbě čelem ke zdi 10 mužů v civilu. Najednou jeden
z nich se k němu prudce otočil, vrhl se mu kolem krku a dychtivě se ho ptal: „Andělíne, co
bude s námi?“ K svému zděšení poznal Rudolfa Kubáně. Přes okno chodby viděl na dvoře
přípravy k popravám, a tak se ho jen zeptal:
„Už jsi byl u výslechu?“ Odpověděl: „Ne“. „Pak
patrně půjdete na transport.“ Rudolf mu stačil
ještě říci: „Prosím tě, pro každý případ, vrátíš-li
se, vyřiď můj pozdrav rodině!“ V tom bylo slyšet kroky stráže a on rychle vešel do kanceláře. Při návratu ze dveří kanceláře viděl přes
okno, jak na písku v trenýrkách se zavázanýma rukama vzadu klečí statečný Rudolf Kubáň a dostává z pistole ránu do týla…
22. ledna byl v Kounicových kolejích popraven Jaroslav Macura a 6. února byl ve Flossenbürge umučen jeho bratr Josef.
Dle výnosů okr. soudu v Rožnově byli prohlášeni za zemřelé Josef Kubáň k 1. únoru
1945, umučen ve Flossenbürge, a Božena
Kubáňová k 10. dubnu 1945. Podle svědectví z Mauthausenu byla Božena ve skupince
českých vězňů, kteří byli po transportu ihned
uvrženi do bunkru a pak v noci do plynové
komory. Rakušan Kandut, kápo z krematoria,
při odklízení jejich šatů náhodně nalezl její
občanskou legitimaci.
Amálie Kubáňová hostinec a chatu na Martináku znovuotevřela od 1. září 1945 a jak ve
vzpomínkách uvedla, „v domnění, že se chlapci se sestrou z koncentráku vrátí, tak jsem tam
znovu šla a trápila se až do r. 1950, kdy to komunisti znárodnili.“
V neděli 1. června 1947 po zádušní mši
v kostele na H. Bečvě uspořádal Klub čsl. turistů z Ostravy – Přívozu na Martináku vzpomínkovou slavnost s odhalením pamětní

Vdova Rozálie Kubáňová (1881-1968), maminka sourozenců Kubáňových, obdržela z rukou armádního generála
Bočka tři Čsl. válečné kříže 1939, udělené in memoriam jejím třem dětem.
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NA SLOVÍČKO
… o umění, výtvarném spolku a připravované vernisáži. Říkáte si, kde by se to u nás
na Horní Bečvě vzalo? Odpověď je jasná a jednoduchá. V pátek 5. 5. 2017 v 17.00 hodin
odpoledne se můžete na vernisáži v knihovně
na vlastní kůži přesvědčit, že i na Horní Bečvě
vzniká kvalitní umění, za které se jeho autoři nemusí v žádném případě stydět. Právě
naopak je moc dobře, že vyrazili takzvaně
s kůží na trh a o jejich „koníčku“ se tak může
dozvědět široká veřejnost. O rozhovor jsem
pak poprosila osobu nejpovolanější, paní
Mgr. Jindřišku Růžičkovou, která vede všechny malířské tahy svých dospělých „studentů“.
Nejprve bych se ráda zeptala, co všechno
mohou návštěvníci na výstavě vidět?
Od počátku kurzu se návštěvníci knihovny
setkávají s vystavenými pracemi. Nyní bychom
chtěli prezentovat průřez vším, co dosud bylo
vytvořeno – pokud to prostory knihovny dovolí.

Plánujete vystavovat i za hranicemi HB?
Jsem přesvědčena, že úroveň výtvarných
prací je vysoká, dokazuje to i hodnocení z řad
návštěvníků knihovny. Chceme tedy nabídnout výstavu i v jiných obcích, popř. městech
např. v Rožnově, Velkých Karlovicích, Novém
Jičíně a podobně. Problém je s adekvátními
výstavními prostorami, těch v tomto kraji není
mnoho.

Kde se vlastně zrodil nápad s kurzem
pro dospělé začít a jak dlouho už kurz
funguje?
Před rokem jsem měla v Novém Jičíně vlastní výstavu, po níž jsme spolu dělaly rozhovor
pro zpravodaj. Na poslední otázku, co bych si
ještě ve svém kantorském životě přála, jsem
ti odpověděla: „Chtěla bych znovu učit starší
studenty.“ Vůbec jsem nečekala, že se vzápětí
ozve tehdejší knihovnice, paní Marcela Školová. Na knihovnu byly totiž směřovány dotazy,
kdy se začne malovat. S podporou obecního
úřadu a obou knihovnic jsme mohli loni v září
začít.

Čím jste v kurzu po výtvarné stránce prošli
a co vás ještě čeká? Kam povedou vaše
malířské tahy?
Při volbě obsahu a metodiky kurzu bylo nutné reflektovat celkové složení účastníků, jejich schopnosti, nadání a dosavadní výtvarné
zkušenosti. Začali jsme samozřejmě kresbou
nejrůznějšími materiály, krok po kroku jsme
pak zvládli teorii barvy; od suchého pastelu
jsme se dostali k akvarelu a pastózní tempeře. Kromě kresby a malby děvčata velice zaujala reprodukovaná grafika a kombinované
techniky. Těší mě, že kromě tradičních témat,
tj. zátiší, krajiny a figury, nebyl pro kurzistky

problém vstoupit do tajů abstrakce. Chtěla
bych i v dalších lekcích pokračovat v krátkých
vstupech do dějin umění, nekonečného zdroje
inspirace. V návaznosti na dosavadní osvojené
postupy si určitě v příštím roce troufneme na
akryl a olejomalbu.

A pojďme chvíli k samotným autorům obrazů. Prozraďte něco o svých žákyních…
Jde hlavně o ženy, i když externě mezi nás
přišel i jeden muž. Moje žačky - malířky - jsou
různého věku: mladé ženy, matky několika
dětí i velmi aktivní penzistky z Horní Bečvy,
dokonce z Rožnova a okolí. Během roku vzniklo pevné jádro těch, které malování propadly, považují výtvarnou tvorbu nejen za relax,
ale i nečekané odhalení vlastních schopností
kreativity. Kladu důraz na osobité zpracování
tématu, obkreslování tu nenajdete. Na Horní
Bečvě jsem se považovala „za náplavu“, bydlíme tady pátým rokem. Teprve mezi děvčaty se
cítím „doma“, vážím si jejich pracovitosti, talen-

tu i valašského smyslu pro humor. Navíc vznikla dobrá parta tvořivých lidí; jako správné ženy
zvládají mnoho činností najednou – dokážou
se pobavit, zasmát, ale zároveň každou lekci
vytvoří něco nového, co mě i je samotné udiví.

Kdyby se z řad čtenářů našel milovník
umění, který by se chtěl do kurzu přihlásit.
Je ještě možnost, nebo bude lepší počkat
např. na nový „školní“ rok? Popř. kde se
mohou zájemci přihlásit?
Do kurzu je možné v podstatě vstoupit kdykoli, teď zrovna máme dvě nové členky. Snažím se jim věnovat individuálně, aby se co nejdříve vyrovnaly rozdíly mezi nimi a zkušenými
malířkami. Uvítali bychom zájemce mužského
rodu, protože konfrontace s jejich chlapským
přístupem by byla prospěšná. Kurz probíhá
v pondělí a ve čtvrtek od 16:30, je tedy možné
vybrat si vhodný den. V případě zájmu lze kontaktovat knihovnu nebo se přihlásit na email:
jindriska.ruzickova@seznam.cz.
|TB|
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KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
HANA, Alena Mornštajnová
Třetí román úspěšné české autorky. Existuje-li
něco, co prověřuje opravdovost lidského života,
pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí jiným. Jenže co když je přesto nevinen? Co když je to
všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách.
Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána
tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství
však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která
ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí
pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života
jako ledová kra. Příběh, který vychází ze skutečných událostí, popisuje
Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se smyslem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen otázka,
zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí…
TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ
- CO CÍTÍ, JAK KOMUNIKUJÍ, Wohlleben Peter
Německý bestseller Tajný život stromů se již
druhým rokem drží na žebříčku nejprodávanějších
knih. Les je pro mnohé z nás vytouženým místem
odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává
nahlédnout do skrytého života stromů a odhaluje
nečekané skutečnosti: stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem
se jim tvoří vrásky. Mnohé stromy, jako například duby, spolu navzájem
komunikují prostřednictvím vonných látek. V okamžiku, kdy je některý
ze stromů napaden hmyzem, vysílá vůně jako signály a všechny stromy
v okolí upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben čerpá ze svých mnohaletých zkušeností lesníka a ukazuje nám les ze zcela nové stránky.

Knihy pro děti
TAJEMNÉ PŘÍBĚHY ČTYŘLÍSTKU, Ljuba Štíplová,
Jaroslav Němeček, Jiří Poborák, Hana Lamková
Velká kniha příběhů Čtyřlístků z roku 1997. Třináctá souborná kniha se tentokrát jmenuje Tajemné příběhy Čtyřlístku, a jak už název říká, setkáte se
v ní s příběhy opravdu neobyčejnými. Tak například
málokdo z vás slyšel o tajemných tvorečcích Čivižnících, o nezvyklém způsobu, jak dosáhnout mistrovství v krasobruslení, nebo o podzemí starého opatství, ve kterém ubozí zakuklenci dolují
zlato.
HONBA ZA POKLADEM NILU, María Maneru
Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů,
nevěří všemu, co jim někdo vykládá, nýbrž to chtějí
vidět na vlastní oči, jsou velice zvídaví a mají veliký
smysl pro dobrodružství. A když jim rodiče oznámí, že celý měsíc stráví na řece Nilu ve stejné lodi,
na jaké se staří Egypťané plavili v dobách vlády Ramesse II., hned je jim jasné, že na ně čekají neuvěřitelná dobrodružství.
TANEČNÍ STUDIO 1., Béka & Crip
Komiksová kniha ze zákulisí taneční školy. Julie,
Lucka i Alia mají v hlavě jen tancování. A taky trochu
učitele hip hopu Kadera. A Lucka taky trochu dorty
a všechno, co je k jídlu. Čeká je konkurz na baletní
představení. Vybírání kostýmů. Vskutku nevšední
choreografie jejich učitelky moderního tance, které
někdy vznikají dost nahodile. Přetahování se o Bruna, jediného kluka v jejich baletní třídě. Zkrátka, pořád se něco děje!

ČERVENÝ STAN, Diamantová Anita
Uhrančivý román Anity Diamantové, odbornice
na židovské rituály, nás uvádí do života rozsáhlé rodiny patriarchy Jákoba, která čítá dvě manželky a dvě
konkubíny, dvanáct synů (zakladatelů izraelských
kmenů) a jedinou dceru Dínu. Dína – milovaná dědička rázné matky Ley, přičinlivá učednice porodní
báby a pozorná posluchačka hovorů, jež vedou
místní ženy v červeném stanu vyhrazeném pro jejich
porodní a „nečisté“ dny – líčí svou zkušenost s krutou morálkou vlastního
kmene. Ta vede i k dívčině tragédii a útěku do Egypta poté, co se příbuzní
krvavě pomstili za Díninu náklonnost k šekemskému princi.
NOČNÍ LOV, Robert Bryndza
Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová přivolána k vraždě. Oběť, vážený
praktický lékař, je nalezen ve své posteli udušený.
Zápěstí má svázaná a oči pod průhledným sáčkem
utěsněným pod hlavou vypoulené. O několik dní
později umírá za podobných okolností další muž
a Erika a její tým tuší, že čelí sériovému vrahovi.
Ten své oběti sleduje, pozoruje a čeká na vhodný moment, kdy udeří.
Co mají oba mrtví společného? Je v jejich minulosti nějaké tajemství,
které by je mohlo spojovat? A co je spojuje s vrahem? Erika udělá vše pro
to, aby Nočního lovce zastavili a dopadli, i když opět riskuje a dostává se
do konfliktů s nadřízenými. A navíc možná vrah sleduje i ji…

ZAVŘENO
Od 15. 5. - 26. 5. 2017
bude knihovna

UZAVŘENA
z důvodu revize knižního fondu.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

(prodej vstupenek na kulturní akce nebude omezen)
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NA VALAŠSKÝCH KOTÁROCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Horní Bečva postoupila do kraje
Dne 30. března 2017 se ve Valašském Meziříčí v SVČ Domeček konalo okresní kolo volejbalu starších žáků. Letošního turnaje se zúčastnila
pouze čtyři družstva, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ Křižná Valašské Meziříčí,
ZŠ Hutisko-Solanec a ZŠ Horní Bečva. Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl velice vyrovnaný, čemuž odpovídalo i to, že o vítězi
se rozhodlo až v posledním zápasu a ještě k tomu rozhodl poměr míčů.
Vítězem a postupujícím do krajského kola, které se bude hrát v Bojkovicích 26. dubna 2017 se stala ZŠ Horní Bečva. Stříbrnou příčku obsadila
ZŠ Hutisko-Solanec, na třetím místě se umístila ZŠ Ohrada ze Vsetína
a čtvrtá skončila ZŠ Křižná z Valašského Meziříčí.
Závěrem bych chtěl poděkovat Katce Sadílkové a rozhodčímu, panu
Gábrlíkovi, za hladký průběh turnaje. Vítěznému družstvu bych chtěl popřát hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Zbyněk Kocurek

Pověst o Tanečnici
Příběh, který vám budu teďkaj vyprávět sa stal eště za doby,
kdy na valašských kotároch přebývala divoká zvěř. Tenkrát sa tu začali
stěhovať ľudé. Hnali před sebú stáda oveček, jinač teho moc neměli,
edem pracovité ruky a dobré srdce.
Krajina jim hnedkaj k temu srdéčku přirostla a tož sa tu zanedlúho
usadili. Našli sa ale aji tací, kteří mudrovali: „Tož pravda, kraj je to pěkný,
ale zem samý kameň, tu sa nám ničeho neurodí. Najprv sa budú muset
vyťať húště.“ Nejmúdřejší valach však pravil: „Ta práca sa nám jisto vyplatí. Sme pastevci, pro naše ovce bude na totých kotároch dobrá pastva.
Zostaneme tady!“
A tak sa stalo, že aji na valašských horách byl naráz život. Ľudé si
nelehkú pracú dokázali udělať políčka, stavjali si koliby a pomalúčky
celý kraj měnili tak, aby sa jim tady lepší žilo. Všeci sa nejak přičinili,
kromě jednej cérky. Pravili jí Barka a byla hezká jak obrázek, edem ráda
lenošila. A tož kde byli všeci a tvrdo pracovali, Barka sa dycky kdesi
zašila a nebylo jí.
„Neviděli ste Barku?“ Ptávali sa její rodiče. A ľudé jim odpovídali: „Neviděli, ale toten kraj jú očaroval. Každý večer sa vytratí jak pára nad hrncem, kdo ví, kde ju čerti nosá.“
A tož milým rodičom nezbylo ničeho jiného, než počkať do večera
a jak sa Barka zasej chcela vytratiť, zebrali sa a vydali sa za ňú.
Barka šla rovnú na palúček uprostřed tmavého húšťa. Tam začala
tančiť jak očarovaná. Protančila celú noc až do rána a potem celý deň
edem spala a spala. Tak to šlo dlúhú dobu, nepomohly žádné domluvy
maměnky ani tatíčka.
Jedneho dňa, teda spěšej večera sa zasej Barka vytratila, ovce nepodojené, světnica nepoklizená a cérka utekala zasej sukňu protáčať.
Na to už sa ale nemoh dívať ani samotný bůh našeho kraja Radegast. Rozhodnul sa, že takú céru si dobří rodiče nezaslúžá a tak Barku
sám patřičně potrestá. Sotva začala zasej hópať kolem všeckých modřínú na palúčku, začal Radegast čarovať.
Najednú milú Bárku přestaly poslúchať nožky a ona edem cítila jak
by jí zarústaly do země a kameněly. Bárka prosila: „Nožky moje, co sa
to s vámi děje, prosím vás tančite dalej!“ Ale nic to nepomohlo. Ruky už
měla též jak kameň a za chvílečku už si nebyla vůbec podobná. Celá,
celičká zkameněla.
Když ráno vyšlo slunéčko, maměnka ide pro Barku, že jú dneskaj
z postele vyžene třebas po zlém. Ale nebylo keho vyháňat, Bárka v loži
nebyla. Maměnku na chvilečku zahřálo u srdéčka, myslela si, že Bárka sama vstanula a už nekde poklúzá ovečky. Až jak jú nikde nenašli,
rychlo pospíchali na palúček. Ale co to? Aji palúk sa stratil, stála tam
edem mohutná hora, která hned rodičom připoměla jejich cérečku.
Rodiče hnedkaj pochopili, že to samotný bůh Radegast proměnil
jejich lenošivú Bárku v horu. A od tej doby sa hoře na úpatí Pustevní
začalo praviť Tanečnica.
|TB|

ZŠ Horní Bečva

ZŠ Hutisko Solanec

ZŠ Ohrada - Vsetín
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Vítězná družstva: zleva 1. Mortal Komat, 2. Hovězí plecko, 3. Čičáci

Velikonoční volejbalový turnaj
Tradičně na Bílou sobotu 15. dubna se v hornobečvanské hale uskutečnil 16. ročník Velikonočního volejbalového turnaje smíšených družstev, kterého se letos zúčastnilo 10 družstev. Týmy byly rozlosovány
do 2 skupin po 5 družstvech, hrálo se na 2 sety do 20 bodů. Celkem bylo
odehráno 27 kvalitních zápasů, které odpískala volejbalová rozhodčí
Iveta Kubáňová spolu se sudími z řad hráčů. Po zápasech ve skupinách
pokračovaly boje o umístění.
O 10. a 9. místo se utkali Druháci s týmem Hajá, družstva Odmocnina
ze dvou a Vlčáci bojovala o 8. a 7. místo, tým Amerika zápolil o 6. a 5. místo s družstvem 3,5 promile. V semifinále porazili Čičáci tým Hůůůj
a ve finále bojovalo družstvo Hovězí Plecko s týmem Mortal Komat.
Nejvšestrannějšími hráči byli vyhlášeni Jana Struhařová z týmu
3,5 promile a Lukáš Slovák z vítězného družstva Mortal Komat. Každý
tým obdržel velikonoční dárkový balíček a družstva na prvních třech
místech dostala ještě medaile a diplomy, které věnovala hornobečvanská základní škola. Na ceny dále přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a prodejna COOP – všichni z Horní Bečvy.
Turnaj se určitě vydařil a společně se budeme těšit na další volejbalová
klání. Nejbližší turnaj by se měl uskutečnit týden před poutí - 16. června.

Druháci

Marie Němcová, foto: Dana Křenková

A jaké bylo celkové pořadí turnaje?
1. Mortal Komat – Vsetín
2. Hovězí Plecko – Bystřice pod Hostýnem
3. Čičáci – Valašské Meziříčí
4. Hůůůj – Horní Bečva
5. 3,5 promile – Horní Lideč a Val. Klobouky
6. Amerika – Horní Lideč a Val. Klobouky
7. Vlčáci – Rožnov p/R.
8. Odmocnina ze dvou – Rožnov p/R.
9. Hajá – Prostřední Bečva a Hutisko
10. Druháci – Horní Bečva a Vsetín

Hůůůj
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NABÍDKA PRÁCE

INZERCE

Firma Rudolf Jurajda – ROLF

TRUBKOVÉ
LEŠENÍ

Prostřední Bečva 396,
756 56 Prostřední Bečva, okr. Vsetín

hledá

svářeče metodou Tig
Jednosměnný provoz / v plánu dvousměnný
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:
Střední odborné (vyučen)
Doba zaměstnání: od 1. 5. 2017
Mzdové rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Doprava – montáž – demontáž
Kontakt: 777 261 833

Dynamicky se rozvíjející rodinná firma hledá do svého týmu další kvalitní svářeče metodou Tig. Výhodou
je praxe v oboru svařování nerezové oceli způsobem
TIG. Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost,
zodpovědnost, flexibilita, profesionální konstruktivní
přístup k práci. Dobrý zdravotní stav nutností. Úřední
svářečské zkoušky nejsou podmínkou. Práce spočívá ve svařování nerezových nádob, zásobníků, tanků
do potravinářského, teplárenského aj. průmyslu. Podmínky pro práci jsou velmi nadstandardní. Prostory
pracoviště jsou vytápěné, centrálně i lokálně odsávané a velmi čisté. Pracovní pomůcky pro 100% ochranu zdraví svářeče jsou samozřejmostí. Možnost práce
i v prodloužených směnnách. Možnost nadstandardních vysokých výdělků, dle individuálních schopností
a dovedností svářeče. Nadstandardní bonusové příplatky, možnost ubytování zdarma v rodinném domu,
příspěvek na stravu.
Životopisy zasílejte na e-mail:
rolf@rolf.cz,
případně volejte telefon:
Zbyněk Jurajda +420 602 740555

Hledáme brigádníky
pro prodej v pojízdné prodejně
v obci Horní Bečva.
Vhodné pro důchodce i studenty.
Nabízíme dobré platové podmínky.
Případě zájmu volejte: 728 951461,
pište: valasskedobroty@email.cz

ZEMNÍ PRÁCE A AUTODOPRAVA
PAVEL MALÉŘ, Prostřední Bečva

tel. 604 89 41 59
- veškeré zemní,
stavební i dokončovací práce
kolovým nebo pásovým bagrem
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POZVÁNKY

Další informace
k zájezdu do Prahy

Termín: úterý 23. května 2017 v 17:30 hodin
Místo: knihovna Horní Bečva
Vstupné: 70,- Kč, předprodej vstupenek od 9. 5. 2017
v knihovně Horní Bečvy, tel.: 571 645 249

KULTURNĚ - SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci
s Klubem seniorů v Rožnově p/R.
pořádají kulturně - sportovní odpoledne
spojené se smažením vaječiny,
hudbou k tanci a poslechu, soutěžemi v bowlingu
a pétanque, které se koná

v úterý 6. června 2017 v areálu Retasa
naproti Zavadilce od 14 hodin.
Akce je přístupná všem zájemcům.
Jednotné vstupné je 35 Kč na osobu, které zahrnuje
občerstvení a startovné v soutěžích.
Všichni jste srdečně zváni.
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Klub důchodců Horní Bečva přináší další důležité
informace k dvoudennímu kulturně – poznávacímu zájezdu do Prahy. Termín přihlášek byl prodloužen do úterý 9. května 2017. Druhý den
zájezdu je program volný - nemusíte s námi navštívit zoologickou a botanickou zahradu, můžete mít svůj vlastní program. Platí ale místo a hodina odjezdu tj.15 hod. z parkoviště Zoo Trója. Ještě
poznámka k ubytování: pokoje jsou čtyřlůžkové,
vyplněná přihláška na ubytování vám zajistí společný samostatný pokoj. Další podrobné informace k zájezdu naleznete v dubnovém Zpravodaji.

DEN MATEK
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva
srdečně zve všechny své členy
na oslavu Dne matek,

která se koná v pátek
12. května 2017 od 14:00 hod.
v malém sále Motorestu Bečvan.
Je zajištěn kulturní program dětí
z naší mateřské školy.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši účast.
Výbor Klubu důchodců
Horní Bečva
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POZVÁNKY

Obec Horní Bečva,
TJ Sokol Horní Bečva
a ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva
Vás zvou na

MACURŮV
MEMORIÁL,

který se koná
ve čtvrtek 4. května 2017
Prezentace: od 13,00 u ZŠ,
start závodníků od 13,30.
Kategorie:
1. - 2. třída D-H, 3. - 4. třída D-H
5. - 6. třída D-H, 7. - 8. třída D-H
9. třída D-H, dorost D-H
muži - ženy
Srdečně zvou pořadatelé

VÍTÁNÍ JARA A PROBOUZENÍ BROUČKŮ
Pátek 19. května /16.30 hodin/ areál Zavadilka
Děti čekají soutěže, adventure golf,
skákací hrad
a mnoho dalších her…
Možnost opékání
vlastních dobrot na ohni,
oheň zajištěn.
Pořádá
SVČ Rožnov p. R.
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V pátek 9. 6. 2017 v 19 hodin
se uskuteční v kulturním domě Horní Bečva
představení Divadla Kalich
ve francouzské komedii

PRO TEBE COKOLIV
Obsazení: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
David Suchařípa, Ladislav Hampl, Simona Lewandowská,
Pavla Vojáčková, Kristián Kašpar
Zárukou dobré zábavy pod režisérskou taktovkou Petra Kracíka
je vtipně koncipovaný, odlehčený scénář s věčně aktuálním
tématem partnerských i rodičovských vztahů.
Hra Pro tebe cokoliv měla pražskou premiéře
1. prosince 2016 na prknech Divadla Kalich.
Tuto hru z pera ředitele prestižního pařížského divadla
Théâtre de la Porte Saint Martin Jean Robert-Charriera objevila v Paříži
herečka Jana Paulová, díky níž se tato česká verze zrodila.
Předprodej bude zahájen 9. 5. 2017 v knihovně Horní Bečvy.
Cena vstupného je 420,- Kč.
Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249.
Rezervace platí 2 dny!
Na představení srdečně zve TJ Sokol Kněhyně
za podpory Obce Horní Bečva.
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