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Kreslit dokážete – stačí začít
Pozvánka do divadla - Teta z Bruselu, Karlovský ochotnický soubor

/sobota 8. 4./

Vaše podvědomí - beseda s paní Ivetou Křenkovou
Výstava perníčků v areálu Zahrádkářského svazu Horní Bečva
Bečvanské gruntování
Zájezd do Polského Těšína pořádá ČČK Prostřední Bečva
Děti hrají dětem - pohádka O Bedřišce a Kajetánovi
Poznávací zájezd do Prahy - zvou důchodci Horní Bečvy

/středa 12. 4./
/sobota 15. - neděle 16. 4./
/sobota 22. 4./
/sobota 29. 4./
/sobota 6. 5./
/úterý 16. - středa 17. 5./
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Výtvarný kurz v naší knihovně
V loňském roce se několik zájemců o výtvarno rozhodlo založit v nevyužitých prostorách knihovny výtvarný kroužek pro dospělé. Na první
schůzce kurzu na začátku září 2016 jsme se dohodli na společném nákupu potřeb pro naši práci - každý z účastníků přispěl 500 korunami
a za to vše potřebné nakoupila naše lektorka a skvělý rádce paní Jindřiška
Růžičková. Po vyklizení a drobné úpravě místnosti byly z finančního daru
Obce Horní Bečva zakoupeny malířské stojany a další výtvarné potřeby
a práce mohla začít. Zatím jsme si vyzkoušeli různé techniky, začali jsme
realistickými kresbami, pokračovali prací s barevnými pastely, temperou,

tuší, uhlem a rudkou, vyzkoušeli si grafické techniky i abstraktní malbu.
Na jaře se chystáme vyrazit ven a zkusit si kreslení v plenéru. Naše práce
si můžete prohlédnout v prostorách informačního centra v knihovně,
kde pravidelně představujeme „nejčerstvější“ výtvory. Scházíme se
dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek vždy v 16.30 hodin a pracujeme
asi dvě až dvě a půl hodiny. Pokud máte zájem, můžete kdykoliv přijít.
V květnu chystáme slavnostní vernisáž a na tu vás pozveme v příštím
čísle zpravodaje.
Tady si můžete prohlédnout malou ukázku našich výtvorů.
|MŠ|

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

duben 2017 / 3 /

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.“
William Shakespeare
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V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Miroslav KANTOR
Richard KŘIŠTOF
JIŘÍ VAŠUT
Bedřich KRETEK
Božena ŠVECOVÁ
Jindřiška ONDRUCHOVÁ
Zdenka KUBIŠOVÁ
Antonín VAŠUT
Jiřina MALINOVÁ
Miloslav MACHÁLEK

Růžena POLÁCHOVÁ
Marie KRETKOVÁ
Zdenka PETŘEKOVÁ
Vlastimil HODAŇ

V měsíci dubnu oslaví 55 let manželství – smaragdovou svatbu:
manželé Květoslav a Oldřiška MIKEŠOVI

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

Vzpomínky

Dne 3. ledna 2017 jsme si připomněli deváté výročí úmrtí
pana Karla POLÁCHA
A dne 3. dubna 2017 si připomeneme dvacáté páté výročí úmrtí
paní Marie POLÁCHOVÉ
S láskou vzpomínají děti Zdeňka, Eva a Milan s rodinami.
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a nám jen bolest a vzpomínky zanechal.
Už vás neprobudí ranní sluníčko ani krásný den,
neplačte, ten klid nám dopřejte,
měli jsme vás rádi jen v dobrém vzpomínejte.
Ty rány stále v srdci bolí, ale zapomenout nedovolí.

Dne 4. dubna 2017 vzpomeneme smutné páté výročí úmrtí
pana Jindřicha JANÍČKA
Dne 13. června 2017 vzpomeneme smutné deváté výročí úmrtí
pana Jiřího JANÍČKA
S láskou a úctou vzpomínají maminka Hedvika, sestra Jana
s rodinami, švagrová Lidka a dcery Monika a Lenka.

Z očí odešels,
v srdcích však stále zůstáváš.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.

Dne 23. března 2017 jsme vzpomněli
druhé smutné výročí úmrtí

Dne 5. dubna 2017 vzpomeneme
dvacáté druhé výročí úmrtí

pana Zdenka MANETHA

pana Františka PAVELKY

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

S láskou vzpomínají syn Josef
s manželkou Růženou.

Odešel jak osud si přál, však v našich
srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 2. dubna 2017 vzpomeneme
čtvrté smutné výročí úmrtí
pana Jana VAŠUTA
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál,
jen vzpomínka zůstane nám.

Dne 6. dubna 2017 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
pana Josefa ONDRUCHA
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami,
sestry s rodinami a ostatní příbuzní.
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Čas plyne a jen vzpomínky
a smutek zůstávají …

Dne 9. dubna 2017 vzpomeneme
osmnácté smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Jindřicha ŠVECE
S láskou vzpomínají manželka Božena,
syn Jaroslav s rodinou
a dcera Dagmar s rodinou.

Jak tiše letí vánek do polí a lesů,
které jsi měl tolik rád,
tak rychle uběhlo pět roků,
kdy opustil jsi nás.

Dne 17. dubna 2017 vzpomeneme
páté smutné výročí úmrtí
pana Cyrila ONDRUCHA
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou.

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát,
ale osud chtěl tomu jinak,
půjdeme na hrob kytičku dát
a s láskou na Tě vzpomínat.

Dne 10. dubna 2017 by se dožil 80 let
pan Jaroslav ZETOCHA
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nezapomene.

VZPOMÍNKA NA SPOLEČNÁ LÉTA

Dne 19. dubna 2017 vzpomeneme
první smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Marie KANTOROVÁ
Dne 23. června 2017 uplyne dvacet let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček
pan Rudolf KANTOR
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

„Živote můj, co mi dáš?
Dej slunce, aby láska má byla pevná jako hráz,
která příval zadrží, která překoná i mráz.
Řekni, dáš . . ?“

Bohumil MATOUŠ a Anna MATOUŠOVÁ
Krásných 41 společných let spolu prožili,
až smrt je rozdělila.
Letos uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka
a 3 roky od úmrtí naší maminky.
Vzpomínají s láskou v srdci
dcery Broňa a Jarka s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 15. dubna 2017 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Vlasty DIATKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Eva a Lída s rodinami.

Už Tě neprobudí ranní sluníčko ani krásný den,
na bečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen.
Prázdná jsou místa, kde nezní Tvůj hlas,
však vzpomínky zůstanou v nás.

Dne 29. dubna 2017 vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
paní Marie MACHÁLKOVÉ
S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel, syn a dcera s rodinami,
sourozenci s rodinami,
ostatní příbuzní a známí.

Nechtěl jsem odejít,
tak moc jsem chtěl s Vámi být.
Jak zlomený kvítek jsem k zemi pad
a nestačil ani sbohem dát.

Dne 30. dubna by se dožil 60 let
pan Karel ONDRUCH
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou maminka, děti
a sourozenci s rodinami.
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INFORMACE

OBECNÍHO ÚŘADU

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 28. dubna 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

SENIOR & BABY BUS
Podmínky provozu
Je službou pro občany s trvalým pobytem
na území obce Horní Bečva:
• kteří dosáhli věku nejméně 65 let (senioři),
• jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
(i mladší 65 let),
• děti ve věku do 3 let s doprovodem jedné
zletilé osoby
(Senioři a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nesmí být
ke dni poskytnutí služby v pracovněprávním vztahu
nebo být osobou samostatně výdělečně činnou.
Rovněž nesmí mít jiné příjmy z podnikání nebo
obdobné výdělečné činnosti)

SENIOR & BABY BUS pro občana přijede
až domů, na katastru obce Horní Bečva,
a doveze ho na jím zvolené stanoviště a zpět:
• budova lékařů Obce Horní Bečva
• poliklinika Rožnov pod Radhoštěm
(Službu lze využít pouze po uzavření smlouvy
s dopravcem, a to pouze k návštěvě lékaře
na uvedených stanovištích, přičemž může být využita
maximálně 8x v kalendářním měsíci (8 jízd)
a z toho maximálně 4x v kalendářním měsíci (4 jízdy)
v rámci katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm)

Cena přepravy / jedna jízda
nezávisle na vzdálenosti a času trvání činní:
• budova lékařů, Obecní úřad Horní Bečva 30 Kč,• poliklinika Rožnov pod Radhoštěm 60 Kč,(Doprovod držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se považuje za přepravenou osobu a hradí příslušnou částku.
Doprovod dítěte do 3 let věku (1 osoba), se spolu
s dítětem považuje za jednu přepravenou osobu.)

Provozní doba: Po – Pa 7:00 – 14:00 hod
Službu si můžete objednat den předem
a to Po – Pa od 7:00 do 15:00:
na tel: 606 775 687
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA DUBEN 2017
1. 4.

7.30

2. 4. 10.00
3. 4.
4. 4.

7:30
7:30

5. .4

7:30

6. 4.
7. 4.
8. 4.

7:30
7:30
7:30

9. 4 10:00
10. 4.
11. 4.
12. 4.

7:30
7:30
7:30

13. 4. 7:30
14. 4. 7:30
15. 4. 7:30
16. 4. 10:00
17. 4.

8:00
10:00

za zemřelého Václava Polácha, rodiče, sourozence
a celou zemřelou rodinu
za zemřelého Jaroslava Zetochu k nedožitým
80. narozeninám
za zemřelé Blažejku a Arnošta Kubáňovy
za Zdeňku Malinovou k nedožitým 75. narozeninám,
manžela a rodiče z obou stran
za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské,
syna Bedřicha a duše v očistci
na úmysl dárce
za zemřelé rodiče a příbuzné
za zemřelé Anežku a Matouše Ondruchovy, dcery,
syny, zetě a vnuky
za zemřelé Josefa a Marii Macečkovy, rodiče z obou
stran, celou zemřelou rodinu a zetě Jaroslava Trtíka
za zemřelé Petra a Anastázii Minarčíkovy
za zemřelé Zdenka a Zdeňku Malinovy
za zemřelého Rudolfa Fárka, rodiče Františku
a Rudolfa Fárkovy, za tchána Juliuse Solanského
a celou zemřelou rodinu
za zemřelé Roberta a Marii Vaňkovy, syna a snachu
Velký pátek
za zemřelého René Vaňka a duše v očistci
za zemřelé rodiče Rudolfa a Marii Veselé, dva syny,
zetě a vnuka
za zemřelého Karla Ondrucha a dva syny
(Velikonoční pondělí)
za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče
z obou stran

18. 4.

7:30

19. 4.

7:30

20. 4.

7:30

21. 4.

7:30

22. 4.

7:30

23. 4.

8:00
10:00

24. 4.

7:30

25. 4.
26. 4.

7:30
7:30

27. 4.

7:30

28. 4.

7:30

29. 4.

7:30

30. 4. 10:00
1. 5.

7:30

za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu,
čtyři děti a pravnuka
za zemřelého Zdenka Solanského, manželku, dcery
Marcelu a Ludmilu, vnučku Zdenku a duše v očistci
za zemřelého Vladimíra Třeštíka, živou a zemřelou
rodinu
za zemřelou rodinu Vavrisovu, zemřelé příbuzné
a duše v očistci
za zemřelého Jiřího Chovance, oboje rodiče,
sourozence, švagra a švagrovou
u příležitosti stého výročí narození Boženy Vašutové,
za rodiče z obou stran a sourozence
za zemřelého Josefa Machálka, syna
a celou zemřelou rodinu z obou stran
za zemřelou Ludmilu Vančurovou, syna Miroslava,
Michala Romana a duše v očistci
za zemřelého Jiřího Bartka a duše v očistci
za zemřelé Františka a Drahomíru Pařenicovy,
sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci
za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran,
Irenu a Otu Kabrnovy a všechny věrné zemřelé
za zemřelou Miroslavu Juříkovou, manžela Bohumila
a rodiče z obou stran
za zemřelého Karla Ondrucha k nedožitým 60 letům
života, manželku Růženu, bratra Jaromíra a otce
za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy
a zemřelou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Mitášovu, Facovu,
Fárkovu, Chudějovu a duše v očistci

KNIHOVNA
Nové knihy aneb špeky z regálu
ZPRÁVY Z NITRA, Pohlreich Zdeňka
Chtěla bych vám vyprávět svůj životní příběh
o nemoci, která se proměnila v moc. V moc ovládnout svůj život a vzít za něj plnou zodpovědnost.
Věřím, že každý dokáže změnit běh života. Co to
znamená? Znamená to být pozitivní, šťastný, zdravý, úspěšný a milující. A jak to dokázat? Je to tak
jednoduché a těžké zároveň. Chtěla bych se s vámi
podělit o svou subjektivní zkušenost. Nic víc. Nepředkládám nauku ani
dogma. Mám jediné přání - pokud tento příběh povzbudí jen jednoho
z vás a pomůže mu, je smysl mé nemoci naplněn.
PESTRÉ VRSTVY, Ivan Landsmann
Autobiografická próza Pestré vrstvy přináší svéráznou, tragikomickou výpověď o nelehké cestě
horníka, který z rázovitého prostředí ostravských
dolů pozdního socialismu odchází do emigrace, kde
místo vysněného ráje naráží na tvrdou skutečnost
života v kapitalismu. Kniha dodneška působí výjimečná mírou své autenticity a také díky neotřelému
využití ostravského dialektu.
GALERIE ZLOČINU, Miroslav Kučera
Miroslav Kučera předkládá sepsané zločiny tak, jak je v dané době
i chvíli viděl, prožíval a cítil – a to z naprosto neobvyklého zorného úhlu.
Z úhlu pohledu člena pátracího oddělení někdejší Federální kriminální

ústředny (později Ústředny federální kriminální policie). Shodou okolností se v rámci svého služebního zařazení stal i „hlasatelem špatných zpráv“
a oslovoval miliony diváků televize, posluchačů rozhlasu a čtenářů novin
a časopisů a žádal je jménem kriminální služby o spolupráci při odhalování zločinů. Mnohé z nich byly díky pomoci občanů skutečně objasněny.
OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ, Patrik Hartl
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst
z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který
začátek zvolíte.

Knihy pro děti
MAPY - Atlas světa, jaký svět ještě neviděl,
Mizielińska Aleksandra,
Mizieliński Daniel
Vydejte se s námi na nezapomenutelnou cestu
kolem světa. Spatříte gejzíry na Islandu, karavany
v egyptské poušti a mayská města v Mexiku. V Anglii si zahrajete kriket, v Indii zacvičíte jógu a v Číně
ochutnáte stoletá vejce. Města, řeky i hory, zvířata
a rostliny, významné osobnosti, historické události, symboly i národní
jídla – přes čtyři tisíce obrázků vám představí, co je pro danou zemi typické. Ilustrovaný atlas plný fascinujících detailů je oslavou rozmanitosti
světa, od obrovských hor po malinké broučky – a všeho mezi tím.
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Z dějin Martináku v letech 1941–1944
V r. 1941 KČT započal s četnými stavebními úpravami hostince, které se protáhly
do následujících let: postavili zasklenou
vchodovou verandu, rozšířil se komín, nechali zavést vodovod do kuchyně, do nově zřízené koupelny, záchodů se splachovacími klozety a pisoáry a také do vystavěné prádelny.
Nakolik se rodina Kubáňova z vlasteneckých pohnutek dokázala obětovat ve prospěch pronásledovaných osob, vypovídá
událost z července 1943. Při práci na cestě
pod Martinákem hajný Zrůnek s Fr. Třeštíkem
zadrželi uprchlého sovětského válečného
zajatce a dovedli ho na Martinák. Svěřili ho
číšníkovi Josefu Kubáňovi, bratrovi Amálie
Kubáňové, aby na něho dával pozor, než si
pro něho přijdou četníci. Ten neváhal a mladičkému Rusovi včas umožnil uprchnout.
Jenže ve Starých Hamrech ho zatkli a při pokusu o útěk zastřelili. Namísto utečence četníci odvedli Josefa Kubáně. Čekal ho výslech
u vsetínského gestapa, odkud se na zásah
hornobečvanského starosty Ignáce Zechy
nakonec bez postihu vrátil domů.
Na přelomu září a října 1944 přešly ze Slovenska do bezprostřední blízkosti Martináku
postupně tři rozdělené části 1. čsl. partyzánského oddílu J. Žižky, které se sloučily v polovině října na Trojačce. Skupina partyzánů
v blízkém okolí štábu zajišťovala hlavně

zpravodajskou a zásobovací službu, zatímco
dvě úderné skupiny vedly diverzní a bojovou
činnost na Valašskomeziříčsku a Vsetínsku.
Všestranná podpora partyzánů a zásobování potravinami bylo značně obtížné a od
samého začátku ho organizoval okruh odbojových pracovníků z Bečev. Rudolf Kubáň
s manželkou a švagrem Josefem s nimi úzce
spolupracovali a do hostince na Martináku
byly dováženy připravené zásoby, zvláště
maso řeznickým autem Oldřicha Machandra
z Čeladné. Z hospody Na Nové směřovala
přes Martinák do štábu pomoc i v podobě
šatstva, zdravotnického materiálu a léků,
které zajišťoval švagr Amálie Kubáňové
Arnošt Ladovský, zaměstnaný v nemocnici
v Ostravě-Zábřehu. Dokonce i nějaké zbraně.
Vše se dělo v přísném utajení pod rouškou
turistiky anebo někdo z rodiny Kubáňovy
dělal na Martináku nemocného, pokud bylo
nutné k partyzánům přivést lékaře.

Černá Božena a Monty
Oba svobodní sourozenci Amálie Kubáňové číšník Josef Kubáň (*30. 12. 1913
†1. 2. 1945) a Božena Kubáňová (*14. 4. 1911
†10. 4. 1945), která na Martináku občas vypomáhala jako kuchařka, s velkým nasazením
plnili úlohu hlavních partyzánských spojek.
Jejich prostřednictvím partyzánský štáb na-

V červnu 1942. Ve verandě uprostřed Amálie Kubáňová, před ní vpravo Rudolf Kubáň drží na rukou jejich syna
Josefa (1940), vlevo s fajkou jejich povozník Michal Jurečka (1883–1946), vedle něho pošťákem byl kdo? Na sloupcích
verandy turistické orientační tabulky s dvojjazyčnými nápisy. Snímek pořídil ubytovaný host Alois Bohumil Kohout
(1897–1977), redaktor pražského nakladatelství L. Mazáč a spisovatel, který se dvakrát pokusil založit vlastní nakladatelství.

vázal kontakty nejen s místními odbojáři,
ale i ze vzdálenějších oblastí, a na Martináku se scházeli k utajeným schůzkám a poradám. Rudolf Kubáň předáváním klíčů často
partyzánům umožnil využívat jejich starou
chalupu čp. 395 na úbočí Martináku. „Černá Božena“, jejíž krycí jméno vymysleli ruští
partyzáni, pracovala jako kuchařka v hostinci své matky Rozálie Kubáňové na Pr. Bečvě
Na Nové, kde byl zároveň číšníkem její bratr
Vladimír Kubáň (* 23. 4. 1902 † 9. 11. 1944).
Byla členkou Sokola a KČT, dobře znala horský terén Beskyd, jezdila na kole, pěstovala
jógu. Prostřednictvím Jana a Františka Bilových se zapojila do jejich odbojové skupiny
ilegální KSČ na Pr. Bečvě. S odbojáři z Dol.
Bečvy podporovali uprchlé sovětské válečné
zajatce, k nimž se přidávali pronásledovaní
čeští lidé. Po vypuknutí Slovenského národního povstání byli převáděni na Slovensko, kde vstoupili do partyzánského oddílu
J. Žižky. Josef Kubáň, vyučen číšníkem v Praze, byl všestranně aktivním sportovcem, hlavně vynikajícím lyžařem. Proslul jako úspěšný
závodník Zlaté lyže a během vojenské služby
jako reprezentant na závodech dohodových
vojsk v Rumunsku. Poněvadž o něm tvrdili,
že se podobal britskému polnímu maršálovi
Montgomerymu, říkali mu „Monty“.
Karel J. Malina
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Jak jsme si užili a prožili měsíc únor a březen v naší mateřské škole
V zimním čísle zpravodaje slíbila naše kolegyně Janička, že se příště zmíníme o plaveckém výcviku pro naše předškoláky. Všech 10 lekcí
si děti „odplavou“ na bazéně v Rožnově p. R., a to v období od února
do půlky dubna. Jsme rádi, že se výcviku účastní téměř všichni předškoláci. Děti se seznamují s vodou vždy hravě a zábavně. Používají barevné
pomůcky, skluzavku, či hledají ve vodě „drahé kameny“ z pokladu. Věřím,
že na konci plavání budou všechny děti splývat a budou s vodou kamarádi ☺.

je zdejší knihovna vybavená, vkusně a esteticky zařízená. Také paní knihovnice nám vytvořila pohodovou a milou atmosféru, za což jí všichni
děkujeme.
„Má milá Moreno, kdes tak dlúho byla? U voděnky, u travěnky, ruky, nohy
myla…“ v rytmu říkadel a zpěvu jarních písní, jsme se rozloučili se zimou
a přivítali společně jaro. Nastrojenou MORENU jsme doprovodili k potoku u místní cyklostezky, tam jsme jí společně zamávali, zapálili ji a symbolicky hodili do vody. Oči dětí zářily zvědavostí i údivem… kam až ta
naše Morena dopluje?Po vodě až do splávku, tam se zastavila a točila se
dokola, dokolečka. U potoka nás také čekalo překvapení. Náš pan školník Láďa nám ukázal, jak se vyrábí opravdová píšťalka z vrbového proutku. To byl hlavně pro kluky nevšední zážitek. A děvčata zase utrhla jarní
větvičku a nazdobila jí barevnými pentličkami – symbolem jara.
Ještě stojí za zmínku, že máme nově vymalovanou část třídy u ZAJÍČKŮ. Zvolili jsme po společné dohodě barevnost zeleno-žlutou a tím se
nám třída krásně jarně rozsvítila. A to doslova, protože nám byly vyměněny také nové zářivky.
Také nám do MŠ nastoupil nový pan školník - Láďa Klimeš. Ten nám
jistě pomůže naši krásnou školku ještě více zvelebit.
Příští zprávičky z naší MŠ napíšeme v duchu jara a příchozího léta.

Jako každý rok, tak i letos, přijelo za námi do školky divadlo MARINGOTKA. Tentokrát s klasickou pohádkou „O ČERVENÉ KARKULCE“.
Snad není u nás dítě, které by tuto pohádku neznalo…, ale přesto byla
v něčem jiná. Byla proložená dětskými písničkami, kouzly, děti si samy
vyzkoušely roli herců a parádně si své herecké role užily. Kdo ví? Třeba je
mezi našimi dětmi budoucí herec, či herečka.

Za kolektiv MŠ uč. Jarmila Šudáková

V měsíci únoru k nám zavítala ještě jedna návštěva. V období, kdy si
s dětmi povídáme a hrajeme NA ŘEMESLA a POVOLÁNÍ, přijel do školky pan novinář z JALOVCE. S mikrofonem v ruce a s úsměvem na tváři
vedl s dětmi rozhovory o tom, který VEČERNÍČEK rády sledují v televizi, co nejraději ve školce dělají, co dobrého jim vaří maminka k obědu
a také, kdo vaří lépe? Maminka, či paní kuchařka ve školce? Úsměvné
odpovědi si můžete přečíst sami… v některém čísle JALOVCE.
Druhá polovina školního roku probíhá v duchu přípravy předškolních
dětí na zápis do 1. třídy Základní školy. V letošním roce jsme požádali
paní učitelky Mgr. Marii Děckou a Mgr. Zuzanu Valovou o přednášku pro rodiče předškolních dětí. Téma přednášky a následné besedy
bylo - „ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA ŠKOLU“. Účast
ze strany rodičů byla vysoká a věříme, že v mnohém podnětná a inspirující. Dne 31. března jsme byli pozváni s dětmi na opravdové vyučování ve
školních lavicích… děti se moc těšily a často se nás ptaly: „Kdy už půjdeme na návštěvu do školy?“ Samozřejmě se všechny děti dočkaly a o svých
zážitcích ze školních lavic s nadšením vyprávěly.
V měsíci březnu jsme
s dětmi navštívili místní
KNIHOVNU. Paní knihovnice Denisa Vašková byla
tak hodná, že si připravila program pro všechny
tři třídy MŠ. Všichni najednou bychom se do
knihovny nevešli, to by
bylo veselo ☺. Domluvili
jsme se, že budeme chodit
postupně, po třídách, ať si
děti radost mezi knihami
užijí. Jelikož nejsem místní
občankou a znám doposud jen knihovnu v Rožnově p. R. a v Zubří, tak mne
velice mile překvapilo, jak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ BEČVA
Tel. 571 645 085
E-mail: msbecva@seznam.cz

OZNAMUJE TERMÍN
ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Proběhne dne 3. května 2017
v době od 8.00 -15.30 hod. v MŠ Horní Bečva.
Formulář k vypsání a potvrzení lékařem
si vyzvedněte předem v MŠ,
vždy ráno do 8.00 hod. nebo odpoledne od 14.00 hod.
K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Přijďte se zapsat i v případě,
že zvažujete nástup např. od ledna 2018.
Těšíme se na Vás…

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Požární ochrana očima dětí
Naše škola se v letošním roce zapojila do soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska s cílem přispět k preventivnímu působení na děti v předcházení vzniku požárů.
Tato akce má tři části – literární, výtvarnou a zpracovanou s pomocí
digitálních technologií (DT).
Do výtvarné soutěže se zapojily všechny třídy na prvním stupni
a osmé, deváté ročníky z druhého stupně. Tři nejpovedenější práce z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole.
Porota rozhodla následovně a do dalšího kola postupují práce
těchto žáků:

Recitační soutěž na 1. stupni
Ve čtvrtek 2. března se na 1. stupni konalo školní kolo v RECITAČNÍ
SOUTĚŽI. 25 žáků soutěžilo ve dvou kategoriích. A jak vše dopadlo?
1. kategorie (1. - 2. třídy)

1. kategorie (1. - 2. třída): Martin Chmel a Mariana Vašutová,
Ondřej Chovančík, Žaneta Skalíková
2. kategorie (3. - 5. třída): Barbora Tkačíková, Anna Komnacká
a Emilly Davidson, Jakub Solanský
4. kategorie (8. - 9. třída): Viktorie Doležálková, Hana Fiurášková,
Viktorie Andreevová
CENA POROTY:
1. kategorie (1. - 2. třída): Kristýna Hajdová, Vanesa Maléřová

1. místo Kristýna Hajdová 1. třída
2. místo Šimon Bouchal 1. třída
3. místo Žaneta Skalíková 2. třída

2. kategorie (3. – 5. třídy) 1. místo Ema Vavříková 3. B
2. místo Ema Fárková 5. B
3. místo Pavel Holzer 4. Třída
CENA POROTY -

Barbora Ondruchová 4. třída
Erika Strachotová 4. třída

2. kategorie (3. - 5. třída): Eliška Vašutová, Max Fárek

V letošním roce se mohli do hodnocení zapojit i diváci a ohodnotit výkony svých spolužáků udělením CENY DIVÁKA. Tu získali:

4. kategorie (8. - 9. třída): Tereza Rusňáková, Simona Závorková,
Patrik Bouchal

Kristýna Hajdová 1. třída, Vanesa Maléřová 2. třída, Lukáš Farník 3. A,
Bára Ondruchová 4. třída a Adéla Minarčíková 5. třída.

Všechny ostatní práce zdobí prostory školy.
Z druhého stupně se do části DT zapojili žáci 9. ročníku. V rámci výuky
IVT vytvářeli prezentace na téma Historie požární ochrany.
Do okresního kola byly vybrány práce těchto žáků: Martin Bradáč, Tomáš Kysučan, Jakub Kysučan.
Výše uvedeným autorům byly předány drobné věcné odměny,
na které přispěli místní hasiči. Ti osobně přišli tyto ceny předat a vítězům
pogratulovat.
Všem zúčastněným děkujeme za zapojení do této akce a postupujícím
Zuzana Valová
držíme palce!

Malujeme spolu - ke svátku žen
Ve středu 8. března se konalo další setkání s našimi babičkami.
Tentokrát byl vstup povolen i zastupujícím maminkám, protože
naše dnešní téma se týkalo oslav Mezinárodního dne žen – MDŽ.
Rodinné dvojice malovaly pomocí temperových barev kytici
ve váze. Účastníci opět nezklamali a předvedli velmi zdařilé práce.
Společně strávený čas v příjemné atmosféře rychle utekl. Přáním
a předáním růžičky ukončili malí výtvarníci dnešní společné malování se svými nejbližšími.
Děkujeme zúčastněným, že si našli čas a přišli mezi nás.
Už se těšíme na další společné tvoření!
Zuzana Valová

Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!
Poděkování patří také porotě - paní zástupkyni Daně Křištofové a paní
učitelkám: Petře Farníkové, Drahomíře Vojkůvkové, Marii Děcké a Daně
Poláškové.
Děkujeme i skvělému publiku za příjemnou atmosféru. Povzbuzovat
a držet palce kamarádům přišly děti z prvního i druhého oddělení družiny se svými vychovatelkami – Vlastou Blinkovou a Lucií Blinkovou. A také
jsme mezi námi přivítali maminky, babičky a dědečky.
Určitě se všichni těšíme na další setkání v příštím školním roce!
Zuzana Valová
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V pátek 17. března se začal plnit hornobečvanský kinosál, kde se konal 15. ročník
pěvecké soutěže žáků 2. stupně základní
školy s názvem BEČVANSKÝ SKŘIVAN 2017,
kterého se zúčastnilo 12 zpěváků – 11 děvčat
a 1 chlapec. Celým programem nás provedly
a svého nelehkého úkolu se výborně zhostily
Simona Fiurášková a Adéla Bohušová.
Úvod soutěže jako tradičně obstaral
pěvecký sbor hornobečvanské základní
školy Skřivani pod vedením p. uč. Dity
Gužíkové, která má největší zásluhu
na konání této veřejnosti velmi oblíbené akce. Soutěžící zpívali písničky nejen
v češtině, ale i anglicky a slovensky. Porota to neměla vůbec lehké, protože všech
12 soutěžících podalo skvělý výkon,
ale jen 3 nejlepší mohli být oceněni. Předsedou poroty byl bývalý kytarista a zpěvák punk-rockové formace PUNKHART,
nyní sólový zpěvák s akustickou kytarou,
textař, skladatel a interpret v jedné osobě
Tomáš Ptáček alias Ptakustik.

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

A jak to vše dopadlo? Vítězkou se stala
Sára Bílková s písničkou „If I Ain’t Got You“
a odnesla si za 1. místo krásnou cenu
– altovou flétnu. Druhé místo obsadila
Magdaléna Kadavá, která si vybrala píseň
„Vyznanie“. Cenou za 2. místo byla tamburína. Třetí skončila Markéta Vašutová
s „Modlitbou pro Martu“. Za 3. místo obdržela zvonek z dílny uměleckého kováře
Roberta Štěpánka z Rožnova p/R. Cenu
poroty si odnesl Josef Němec za interpretaci písně „Husličky“. Z rukou hlavního porotce převzal rozsáhlý zpěvník Jaromíra
Nohavici.
Přeplněný kinosál mohl obdivovat nejen krásné písně, ale byl mile překvapen
i doprovodným programem. Kromě písniček hlavního porotce Ptakustika, publikum nadšeně tleskalo žákům 6. třídy,
kteří si s chutí zatančili Lambádu, osmáci
si připravili taneční vystoupení na mix
písniček Michaela Jacksona, 7. třída
předvedla Popletenou pohádku, žákyně
9. tříd nacvičily tanec na píseň z filmu

Footloose - tanec zakázán - nacvičila
Adéla Bohušová. Vystoupili i Dance Rebels KIDS, Dance Rebels Group nine – cvičitelky Iva Huňařová a Soňa Stromšíková.
Několik let bývá zvykem na Skřivanovi,
že „deváťáci“ se loučí se základní školou
nějakou společnou písničkou. Letos si
nacvičili a společně obě 9. třídy zazpívaly
od Michala Davida song „Největší z nálezů a ztrát“ a sklidili velký potlesk.
Obě moderátorky pogratulovaly výhercům a poděkovaly všem, bez kterých
by se tato soutěž neuskutečnila (doprovodu na klavír p. Šrámkové, klukům
u aparatury, sponzorům, všem učitelkám
a učitelům za nácvik a také za krásnou
výzdobu). Avšak největší potlesk si zasloužila a krásnou kytici dostala hlavní
organizátorka Skřivana p. uč. Dita Gužíková, bez které by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Skončil 15. ročník BEČVANSKÉHO SKŘIVANA a my se budeme těšit na jeho
16. pokračování v roce 2018.
Marie Němcová, foto: archiv školy
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Školní volejbal na Horní Bečvě
Jako každý rok, tak i letos jsme si vzali na svá
bedra pořadatelství okrskových kol volejbalu
žáků 8. a 9. tříd. 13. března 2017 se odehrál
turnaj chlapců, o den později turnaj dívek.
Chlapeckého turnaje se zúčastnily celkem čtyři družstva, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Zubří,
ZŠ Hutisko-Solanec a ZŠ Horní Bečva. Hráli

jsme systémem každý s každým na dva hrané
sety. Díky nejlepšímu bodovému hodnocení
do okresního kola postoupili žáci ze ZŠ Horní
Bečva. Na druhém místě skončila ZŠ Hutisko-Solanec. Diplom za 3. místo si odnesla ZŠ Zubří a 4. příčku obsadila ZŠ Dolní Bečva.
Dne14. března 2017 se dívčího turnaje zú-
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častnilo sedm družstev. Abychom měli dvě
skupiny po čtyřech družstvech, svolili učitelé k tomu, že jsem mohl do turnaje zařadit
(mimo soutěž) i osmé družstvo ZŠ Horní Bečva
„B“. Do skupiny „A“ byly vylosovány družstva
ZŠ 5. května, ZŠ Hutisko-Solanec, ZŠ Dolní
Bečva a ZŠ Horní Bečva A. Ve druhé skupině
proti sobě svedly souboje Gymnázium Rožnov, ZŠ Videčská, ZŠ Vidče a ZŠ Horní Bečva B.
Do semifinálových bojů se proti sobě postavila
družstva Gymnázia proti Hutisku-Solanci – vyhrálo Gymnázium a Horní Bečva A proti Videčské (vyhrála Videčská tím nejtěsnějším rozdílem). Do okresního kola tedy postoupily školy
Gymnázium Rožnov a ZŠ Videčská.
Za sebe můžu říct, že turnaj se opravdu
vydařil, velké poděkování patří také paní Kubáňové, která odpískala většinu zápasů. Týmům, které postoupily do okresních kol, přeji
hodně štěstí.
Mgr. Zbyněk Kocurek

Foto: ZŠ Horní Bečva A (nahoře zleva):
Vanessa Poláchová, Adéla Bohušová,
Tereza Barabášová, Hanka Fiurášková,
Eliška Hatlapatková, Tereza Blinková,
Simona Závorková, Denisa Petřeková.
Dole zleva:
Lucie Kohoutová, Monika Botková,
Markéta Vašutová a Simona Fojtášková

PODĚKOVÁNÍ

INFORMACE ZUŠ
V měsíci dubnu bude probíhat zápis dětí
do Základní umělecké školy v Horní Bečvě
a Rožnově p. Radhoštěm
Na Horní Bečvě se žáci mohou učit hrát
na tyto hudební nástroje:
• zobcová flétna • trubka • lesní roh
• baryton • pozoun • tuba
• klávesy • akordeon • sólový zpěv
V Rožnově p. R. pak na
• klavír • klarinet • saxofon • housle
• cimbál • kontrabas
Dále se žáci mohou přihlásit do:
• výtvarného oboru • dramatického oboru
• tanečního oboru
Informace: p. Blinka 774 096 304

Klub důchodců Horní Bečva
velmi děkuje všem občanům,
kteří přispěli
na Sběr pro Diakonii Broumov.
Akce se uskutečnila ve dnech
14. - 17. března 2017.
Celkem bylo nasbíráno 57 pytlů,
23 krabic, 18 tašek a 1 dětský kočárek.
Stejná akce se uskuteční
opět na podzim.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva
děkuje všem sponzorům a občanům,
kteří přispěli na tradiční hasičský
končinový ples, který se uskutečnil
v sobotu 25. 2. 2017.
Ať to byli podnikatelé, obecní úřad,
doktoři, lékárníci, malí i velcí živnostníci,
ale i občané Horní a Prostřední Bečvy.
K tanci i poslechu hrála skupina REMIX.
Také chceme poděkovat
i všem návštěvníkům plesu,
kteří dorazili v hojném počtu.
Ještě jednou moc děkujeme
a budeme se těšit na další společné akce.
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UDÁLO SE …

Tarokový turnaj

Výstava fotografií
Členka Klubu důchodců Horní Bečvy paní Dana Křenková
uspořádala v neděli 12. března 2017 ve vestibulu Kulturního
domu výstavu svých fotografii.
Za krásné fotografie sklidila zasloužený obdiv a uznání. Jsme
rádi, že je v našich řadách tak aktivní a úspěčná členka a přejeme jí ještě mnoho krásných záběrů a dobré světlo.
Marie Němcová

Dne 18. března 2017 se uskutečnil v restauraci Staré časy třetí turnaj
Valašské tarokové ligy.
Zúčastnilo se 47 hráčů z širokého okolí. Že jde již o mezinárodní soutěž, dokazují dva účastníci z Polska. Horní Bečvu nejlépe reprezentoval
Jan Vašut, který skončil na druhém místě. Na prvním místě se umístil
Jindřich Tomášek z Bystřice pod Hostýnem, na třetím místě skončil František Hofírek z Přerova. Dalším účastníkům z Horní Bečvy se příliš nedařilo – skončili v polovině startovního pole.
Pořadatelé děkují Obci Horní Bečva za příspěvek na zajištění cen a kolektivu pracovníků restaurace Staré časy za výborné jídlo a příjemné
prostředí.
Žlutou kartu si zaslouží někteří hráči z Horní Bečvy, kteří dali přednost
„pochybným“ aktivitám jako je fotbal nebo zabijačka.

Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva
V sobotu 18. března bilancovala TJ Sokol Horní Bečva svou činnost
za rok 2016 v Motorestu Bečvan za účasti 45 členů. Valnou hromadu řídil
její tajemník Lukáš Kantor. Zprávu o činnosti TJ přednesl její předseda
Miloslav Randa (TJ má 272 členů ve 3 oddílech – kopaná, ČASPV a stolní
tenis). Marie Němcová pohovořila o akcích České asociace sportu pro
všechny – volejbalové turnaje, Macurův memoriál. Velmi úspěšný oddíl
stolního tenisu představil jeho předseda Jiří Vala – oddíl existuje již 5 let
a má 3 družstva v soutěžích. Zprávu o hospodaření přečetla Dana Macečková. Dalším bodem programu byla volba výkonného výboru TJ pro
období 2017-2021. Členy výboru na další 4 roky byli zvoleni: Lukáš Kantor, Miloslav Randa, Oldřich Ondryáš, Dana Macečková, Marie Němcová,
Miroslav Dobeš, Karel Sekyra, Miroslav Křištof, Pavel Miškařík, Jakub Grenar, Pavel Roman, Jiří Vala a Tomáš Vaníček. TJ ocenila na Valné hromadě
hráče, trenéry i funkcionáře. Nejužitečnějším hráčem mladších žáků byl
vyhlášen Marek Vašut, za dorostence Lukáš Mužátko, brankář A družstva
mužů Kryštof Jalůvka a hráčka Hornobečvanských střel Irena Vašutová.
Dále byli oceněni trenéři kopané: Pavel Roman, Jakub Grenar, Miroslav
Křištof, Radek Růčka, Miroslav Dobeš, Lukáš Roučka, za ČASPV Marie
Němcová a trenéři stolního tenisu Josef Šenkeřík a Jiří Vala. V diskuzi
poděkoval starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát všem trenérům, hráčům
a funkcionářům za jejich velmi záslužnou činnost, informoval o chystané
stavební rekonstrukci sokolovny, o záměru vybudování víceúčelových
hřišť za školou, u sokolovny a dětského hřiště u přehrady. Po dalších
diskuzních příspěvcích přečetl usnesení Valné hromady Karel Sekyra,
pak následovalo občerstvení. Lukáš Kantor poděkoval za účast na Valné
hromadě a popřál všem zdraví, štěstí a hodně úspěchů ve sportovních
soutěžích i v osobním životě.
Marie Němcová
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V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

TJ Sokol Horní Bečva
Vás srdečně zve na zelený trávník
ROZPIS UTKÁNÍ OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI – JARO 2017
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Začátek

15

Horní Bečva

Huslenky

2. 4. NE

15:30

16

VKK

Horní Bečva

8. 4. SO

15:00
16:00

17

Halenkov

Horní Bečva

16. 4. NE

18

Horní Bečva

Nový Hrozenkov

23. 4. NE

16:00

19

Krhová

Horní Bečva

29. 4. SO

16:30

20

Horní Bečva

Bynina

7. 5. NE

16:30

21

Poličná

Horní Bečva

13. 5. SO

16:30

22

Horní Bečva

Jarcová

21. 5. NE

16:30

23

Jablůnka

Horní Bečva

27. 5. SO

16:30

24

Horní Bečva

Val. Bystřice

4. 6. NE

16:30

25

Choryně

Horní Bečva

11. 6. NE

16:30

26

Horní Bečva

Střítež

18. 6. NE

16:30

14

Lhotka n. Bečvou

Horní Bečva

25. 6. NE

16:30

INZERCE

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

ROZPIS UTKÁNÍ OP DOROST – JARO 2017
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Začátek

11

Dolní Bečva

Horní Bečva

12

Horní Bečva

Hrachovec

8. 4. SO

11:30

13

Jarcová

Horní Bečva

15. 4. SO

08:30

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN  SK. A  JARO 2017
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Začátek

15

Havířov

Horní Bečva

25. 3. SO

15:00

16

Horní Bečva

Brušperk

2. 4. NE

10:00

17

Vítkovice

Horní Bečva

8. 4. SO

10:00

18

Horní Bečva

Rožnov p. R.

16. 4 NE

10:00

19

Č. Tešín

Horní Bečva

23. 4 NE

15:00

20

Horní Bečva

Štramberk

30. 4. NE

10:00

21

Veřovice

Horní Bečva

6. 5. SO

13:30

22

Horní Bečva

Slovan Ostrava

14. 5. NE

10:00

12

Loděnice

Horní Bečva

21. 5. NE

15:00

13

Horní Bečva

Pržno

28. 5. NE

10:00

14

Lubina

Horní Bečva

4. 6. NE

17:00

NABÍDKA PRÁCE
Příjmu stolaře do dílny na Horní Bečvě

Kontakt: 739 370 220

ROZPIS UTKÁNÍ OP MLADŠÍ ŽÁCI  SK. B  JARO 2017
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Začátek

16

Juřinka

17

Dolní Bečva

Horní Bečva

8. 4. SO

13:00

Horní Bečva

16. 4. NE

18

Horní Bečva

09:00

Police

23. 4. NE

12:00

19

Růžďka

Horní Bečva

29. 4. SO

12:00

20

Horní Bečva

Vidče / Val. Bystřice

7. 5. NE

13:00

21

Podlesí

Horní Bečva

13. 5. So

12:30

22

Horní Bečva

Zašová

21. 5. NE

13:00

12

Vigantice

Horní Bečva

27. 5. SO

08:30

13

Horní Bečva

Val. Meziříčí

4. 6. NE

13:00

14

Kelč

Horní Bečva

15

Horní Bečva

Hrachovec

18. 6. NE

13:00

Juřinka

26. 4. ST

14:00

dohrávka z podzimu
Horní Bečva

Hledám pronájem menšího bytu
na Horní Bečvě.

Kontakt: 733 405 551
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POZVÁNKY

Pozvánka na dvoudenní
kulturně – poznávací zájezd do Prahy
Důchodci Horní Bečvy zvou své členy a další zájemce
na dvoudenní zájezd do Prahy.

Termín zájezdu: úterý – středa 16.-17. května 2017
Program zájezdu:

Děti hrají dětem
Divadelní soubor CHAOS - miniDRAMA
uvádí pohádku

O BEDŘIŠCE A KAJETÁNOVI
Pohádková komedie autora Zdeňka Kozáka
Režie: Miroslav Cáb
Asistence režie: Růžena Kratochvílová
Dětský divadelní soubor z Valašské Bystřice
nastudoval pro letošní divadelní sezonu
pohádkovou komedii O Bedřišce a Kajetánovi.
Příběh nás zavede na zámek
krále Panovce a královny Kopřivky ve chvíli,
kdy si princezna Bedřiška vybírá ženicha.
O její urozenou ručku
se však uchází i mocný čaroděj Hexnšus Zlolajný,
jenže toho princezna nechce.
A tak nezbývá než utéct v přestrojení!
Co třeba za kartářku? Nebo za žebračku?
Princezna se odvážně vydá na cestu
hledat úkryt před čarodějem.
Co všechno cestou prožije
a jestli bude na konci královská svatba?
Neprozradíme, uvidíte sami!
Kulturní dům Horní Bečva,

sobota 6. května v 15.00 hodin.
Předprodej vstupenek
v Místní knihovně od 18. dubna 2017,
vstupné: 30,- Kč.

1. den: • 7,00 hod. přistavení autobusu na zastávku ČSAD u Valašky,
další nástupní místa po trase do Rožnova p/R. (zastávky ČSAD)
• Příjezd do Prahy kolem poledne
• Návštěva Pražského hradu – prohlídka s průvodcem
• Přejezd autobusem na ubytování (Hostel – areál UK FTVS – Nový Veleslavín, v hostelu je možné použít kuchyňku)
• Večer možnost pěší vycházky s průvodcem – základní okruh Prahou
• Odjezd zpět na ubytování ve 21,00 hod.
2. den: • Uvolnění pokojů do 9,00 hod. a odjezd do Zoo Praha – Trója,
návštěva Botanické zahrady
• Odjezd z parkoviště Zoo Praha v cca 15,00 hod., příjezd na Horní Bečvu
kolem 20 – 21 hod.
Cena zájezdu:
Vstupenky:

1000 Kč/osoba - zahrnuje dopravu a ubytování,
nezahrnuje – vstupné do placených objektů, jízdenky – metro
• Pražský hrad,
okruh B – senioři nad 65 let (doklad) .................. 125 Kč/osoba
dospělí........................................................................................... 250 Kč
• Zoo Praha – důchodci od 70 let (doklad) .............................. 1 Kč
důchodci ...................................................................................... 150 Kč
dospělí........................................................................................... 200 Kč
• Botanická zahrada – senioři nad 70 let (doklad) ...............10 Kč
senioři ...............................................................................................45 Kč

UPOZORNĚNÍ:
Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete v prodejně Tabák (trafika) Horní Bečva,
telefonní číslo 777 045 484 do čtvrtku 13. dubna 2017 (do Velikonoc). Bez
zaplacení budete vedeni jako náhradníci, pokud zrušíte svoji účast později než
1 týden před odjezdem bez zajištění náhradníka, vaše platba propadá. Současně
s přihlášením a zaplacením odevzdáte závaznou přihlášku na pobyt, kterou obdržíte v prodejně Tabáku.
Kontakt na vedoucí zájezdu:

Jana Pospíšilová, telefon: 605 214 717
e-mail: jana.pospisilova496@seznam.cz
Srdečně vás zve a na vaši hojnou účast se těší
výbor Klubu důchodců Horní Bečva
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INZERCE

Hledám pronájem pokoje
(žena stř. věku) v rodinném domě
- u starší ženy nebo manželů.
Nejlépe Horní Bečva.
Pomohu v domácnosti,
na zahradě.

Tel.: 728 766 961

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
PROSTŘEDNÍ BEČVA pořádá

ZÁJEZD
do Polského Těšína,
který se uskuteční v sobotu
29. dubna 2017
ODJEZD: 6:15 hod. od zbrojnice
na Horní Bečvě
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY
na tel.: čísle 739 409 646 (p. Maléřová)
Cena zájezdu je 200,- Kč.
Případné zrušení zájezdu
nejpozději 3 dny před odjezdem.

POZVÁNKY
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Srdečně vás zveme na divadelní představení

KARLOVSKÉHO
OCHOTNICKÉHO SOUBORU KOS

„Teta z Bruselu“
Komedie o 4 dějstvích
volně zpracovaná podle J. N. Nestroye
Režie: Iva Foralová
Stará, upravená veselohra o nepravé tetě,
která všechny potíže a problémy svým vtipem
v dobrý konec obrátí.

SOBOTA 8. DUBNA 2017 V 18. HODIN.
Předprodej vstupenek
v knihovně Horní Bečva, vstupné 70,- Kč.
Rezervace na tel. čísle 571 645 249
nebo e-mailu: knihovna.becva@seznam.cz.

Zahrádkářský svaz
zve na výstavu perníčků
Výstava proběhne 15. a 16. dubna
vždy od 8:00 do 13:00 hod.
v areálu Zahrádkářského svazu Horní Bečva.
Srdečně zvou pořadatelé

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Zpracování příspěvků: knihovna.becva@seznam.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz.
Redaktor: /TB/ Tereza Bártková. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

