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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Motto:

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“
Albert Einstein

Blahopřání
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Jan ONDRUCH
Jindřiška KŘENKOVÁ
Vladimír ONDRUCH
Oldřiška KŘENKOVÁ
Anna BORDOVSKÁ
Veronika FIURÁŠKOVÁ
Františka ONDRUCHOVÁ
Josef MACEČEK

Mezi uvedenými jubilanty
je také nejstarší občanka obce Horní Bečva
paní Veronik
Veronika FIURÁŠKOVÁ,
která oslaví životní jubileum 96 let.
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Jménem obce přejeme paní Veronice Fiuráškové
hodně zdraví a spokojenosti.
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Všem květnovým oslavencům přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.
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Vzpomínky
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Když řekneš rodiče, za život děkuješ,
i když ti zemřeli, stále je miluješ.

21. 5.
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Dne 12. května 2018 by se dožila 91 let
naše maminka, babička a prababička
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paní Cecilie ONDRUCHOVÁ
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S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jindřiška a syn Zdeněk s rodinou.
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Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se nám vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo již spát.
Dne 13. května 2018 vzpomeneme
smutné 40. výročí úmrtí,
kdy nás opustil tatínek, dědeček
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pan Josef FIDRICH
S láskou a úctou vzpomínají dcera Dana,
dcery Anežka, Marie s rodinou,
syn Antonín s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

za zemřelého manžela Konráda Maršálka,
rodiče a sourozence z obou stran
za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu,
Mitášovu a Fárkovu a duše v očistci
za zemřelého manžela Jaromíra Malinu,
otce z obou stran, bratra Bedřicha a celou rodinu
za zemřelého Jana a Františku Juroškovy a čtyři děti
za zemřelého Stanislava Polácha, manželku,
syna a rodiče z obou stran
za zemřelého Metoděje a Boženu Křenkovy,
dcery Františku a Vlastimilu, Josefa Chovance,
rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu
za zemřelého Vladimíra Bartka, sourozence,
rodiče a duše v očistci
za zemřelé rodiče Františku a Josefa Křenkovy,
dceru Annu, tři zetě, živou a zemřelou rodinu
Křenkovu a duše v očistci
za zemřelého Pavla Vašuta, manželku, dvě dcery
a syna Miroslava
za zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Mitášovu,
Fárkovu a duše v očistci
za zemřelého manžela Vladimíra Martináka,
rodiče z obou stran a duše v očistci
za zemřelou rodinu Bambuškovu
za zemřelého Adolfa Polácha, rodiče z obou stran
a duše v očistci
za zemřelého Petra a Anastázii Minarčíkovy
za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa,
snachu Danu, rodiče Křenkovy, syna Cyrila
a dceru Růženu a duše v očistci
za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče a bratra Jiřího
za zemřelého Josefa a Blaženu Vaňkovy
za zemřelou Barboru Malinovu, manžela,
sedm dětí a vnuka
za členy živého růžence
za zemřelou Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího,
zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta
za zemřelého Vladimíra Ondrucha, syna Vladimíra
a celou rodinu
za zemřelou Marii a Bedřicha Křištofovy,
Františka Adamce a rodiče z obou stran
za zemřelého Vladimíra Bernátka, dceru
a zemřelou rodinu
za zemřelou Lenku Solanskou, manžela,
čtyři dcery a pět zeťů
za zemřelé rodiče Josefa a Karolinu Smočkovy,
syna Josefa, živou a zemřelou rodinu
za zemřelou Marii a Augustina Veselé
a rodiče z obou stran
za zemřelého Jiřího a Marii Křenkovy, rodiče
a sourozence z obou stran
za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy,
tři syny, snachu, duše v očistci a živou rodinu
za zemřelého Františka a Františku Minarčíkovy
a čtyři syny
za zemřelého Bohuslava a Marii Kretkovy,
živou a zemřelou rodinu Kretkovu a Bělůnkovu
na dobrý úmysl
za zemřelého Josefa Machálka, jeho otce
a duše v očistci
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

(… ale trochu zapršeť by zešlo)

Zveřejňujeme kontakt
na smutečního řečníka pro obřady.
Již více než rok je možno oslovit
paní Magdu Jeníčkovou.
Tel.: 603 993 812

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás telegraficky seznámil
s aktualitami z naší obce.

Očkování psů proti vzteklině

Ze zimy přímo do léta

∙ V měsíci dubnu se plně rozjela největší investiční akce tohoto
roku- oprava vodohospodářských objektů v Mečůvce. V souvislosti s jeho realizací a technickými podmínkami vyzýváme všechny občany, aby byli maximálně šetrní ve spotřebě
vody – nejcennější to suroviny. Nelze totiž vyloučit, že stávající sušší období může mít vliv na dodávky vody v naší obci
a velice neradi bychom jakkoliv omezovali dodávky vody.

∙ V plném proudu je rovněž i výstavba hřiště za školou, které
bude mít vliv na zkvalitnění života v naší obci.

∙ Průběžně probíhají opravy komunikací a rozšíření a modernizace veřejného osvětlení. V souvislosti s tímto nabízíme zájemcům staré sloupy za šrotovou cenu.

∙ V měsíci dubnu byl zahájen výdej kompostérů zaregistrovaným zájemcům. Žádáme všechny, kteří si dosud kompostér
nevyzvedli, aby tak učinili nejpozději do 30. 5. Poté se nebude
na registrace brát zřetel a budou vydány kompostéry zájemcům pod čarou.

∙ V letošním roce bude ukončen proces opravy chodníků v naší
obci. V souvislosti s realizací nabízíme zájemcům původní
dlažbu a obrubníky za symbolickou cenu 1 Kč. Bližší informace podá p. místostarosta.

∙ Pokračujeme v organizaci kulturních akcí, zejména pak diva-

Upozorňujeme občany, že v sobotu
5. května 2018 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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice

delních představení.

∙ Získali jsme stavební povolení na výstavbu veřejných WC
v místě bývalé ČOV za Jednotou.

∙ Nově zrekonstruovaný sál sokolovny nachází hojného využití
jak ze strany organizací tak i soukromých osob, které zde organizuji rodinné oslavy.

∙ Dne 4. května 2018 proběhne tradiční Macurův memoriál,
který bude mít letos cíl na nádvoří před ZŠ. Každý účastník
z řad dětí i dospělých obdrží upomínkový předmět.

∙ Trošku se horší kázeň v třídění a nakládání s odpady. Žádáme proto všechny občany, chataře a vlastníky nemovitostí,
aby se pokusili zlepšit třídění jednotlivých druhů odpadů
a řídit se pokyny na str. 4 tohoto čísla. Neustále nám také narůstají díky zvyšujícím se poplatkům náklady na skládkovné
nevytříděného směsného komunálního odpadu. Nepodaří-li
se nám do budoucna nakládání s odpady zlepšit, budeme
nuceni zdražit poplatky za likvidaci odpadů.
Rudolf Bernát - starosta

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
PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu: 1. června; 29. června 2018
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Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je možné
v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad – plasty včetně nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.
Do sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečné odpady a zbylé
léky.

Tříděný odpad je možné taky přichystat v pytlích pro mobilní sběr,
který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci.
SBÍRAJÍ SE POUZE PLASTY
VČETNĚ NÁPOJOVÝCH KARTÓNŮ A SKLO,
které jsou připraveny v pytlích určených
pro příslušnou komoditu odpadu.
PLASTY včetně nápojových kartónů – ŽLUTÉ PYTLE
SKLO – ZELENÉ PYTLE
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.
Plastový, skleněný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů
umístněných na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky
– komunikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu Valaška;
na Přehradě vedle aut. zástavky u lomu; na parkovišti před restaurací
na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.
PYTLE URČENÉ PRO SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU NEODKLÁDEJTE
DO KONTEJNERŮ V JEDNOTLIVÝCH SBĚRNÝCH MÍSTECH,
PYTLE JSOU URČENY PRO ORGANIZOVANÝ SVOZ,
KTERÝ PROBÍHÁ ZPRAVIDLA VŽDY POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
NEBO DOPRAVU TŘÍDĚNÉHO ODPADU DO SBĚRNÉHO DVORA.

PYTLE ŽLUTÉ BARVY – tříděný odpad – PLASTY
zde patří čisté PET láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby
a obaly, polystyrén a nápojové kartony.
Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodurové
trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

PYTLE ZELENÉ BARVY – tříděný odpad – SKLO
zde patří prázdné láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit do kontejneru na sklo.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo u řidiče
sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používání pytlů
na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto zásad dochází
ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:
v centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u aut. zastávky Valaška; na Přehradě vedle aut. zastávky u lomu; u obchodu Pasecká škola; parkoviště u aut. zastávky na Bečvici
a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

Jak správně třídit odpad?

Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky a odpady obsahující azbest, tyto odpady je možné odevzdat za úplatu např. v TS Valašské
Meziříčí, s. r. o.

Podrobnější informace o třídění a reciklaci odpadů v ČR
naleznete na www.jaktridit.cz

/ 4 / květen 2018

květen 2018 / 5 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Nové knihy aneb špeky z regálu
JAK KATOLICKÁ CÍRKEV BUDOVALA ZÁPADNÍ CIVILIZACI
Thomas E. Woods
Cílem autora, amerického konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý
zjednodušující obraz působení katolické církve
v dějinách, který se dosud traduje v některých
učebnicích a médiích. Woods před čtenářem odhaluje plastický a v mnohém překvapující pohled
na období, v nichž se pokládaly základy toho,
co chápeme pod pojmem vyspělá civilizace.
Výsledkem Woodsovy práce je čtivě zpracovaný soubor poznatků, který přináší nejen pok č
zapomenutéé skutečnosti,
ale především nově nahlíží mnohé dějinné
souvislosti. Doplněna rozsáhlým poznámkovým aparátem s odkazy
na odbornou literaturu a bohatým rejstříkem odkazů se tato publikace
může stát zajímavým zdrojem informací pro zájemce o studium historie.
PODIVUHODNÝ ŽIVOT OSAMĚLÉHO POŠŤÁKA, Denis Thériault
Kdo jiný by měl ctít listovní tajemství než pošťáci? Jenže mladý pošťák Bilodo je natolik ostýchavý, že si povídá sotva se svou zlatou rybkou. Aby se
dostal k lidem blíž, potají otevírá jejich dopisy. Vše
se pro něj změní, když si přečte první dopis psaný
v haiku. Milostné korespondenci mezi guadalupskou dívkou Ségolene a výstředním intelektuálem Gastonem propadne natolik, že když po čase
Gastona srazí auto, pokusí se jej nahradit. Poetický
román o lásce a záhadách lidské identity.
HODINA TANCE A LÁSKY, Pavel Kohout
Sedmnáctiletá Kristina Kleinburgerová přijíždí
z internátu v Berlíně, aby strávila prázdniny s rodiči a oslavila své osmnácté narozeniny… Německá romance se odehrává během čtyřiadvaceti
hodin v Malé pevnosti, kde je velitelem její otec.
Kristina se zamiluje do krásného muže SS, jemuž
v duchu říká Cherubín. Na žádost matky dostává
Kristina učitelku baletu: je jí maďarská Židovka,
bývalá primabalerina. Ačkoli má být řeč výhradně
o tanci, naivní Kristina se nakonec právě od ní dozvídá pravdu o transportech, koncentračních táborech, o likvidaci Židů. Roku 2003 byl podle
této předlohy natočen film (režie:Viktor Polesný) v hlavní roli s Borisem
Rosnerem.
LETNÍ HOST, Alison Anderson
Anton Pavlovič Čechov a nevidomá lékařka
Zina… Příběh o lásce, síle fantazie a ztraceném
rukopisu.
Během horkého léta 1888 přijíždí rodina Čechovova strávit léto do svěží krajiny východní
Ukrajiny. V sídle rodiny Lintvarjovovy se setkává mladý Anton Pavlovič s lékařkou Zinaidou.
Ta vinou nemoci nedávno oslepla, přestěhovala
se sem a začala si psát deník, aby uchovala vzpomínky na dřívější život. Mezi mladými lidmi začne postupně klíčit mimořádné pouto.
Životopisný román Letní host je inspirován skutečným přátelstvím
mezi Čechovem a rodinou Lintvarjovovou. Příběh staví most přes dvě
staletí, přes životy tří žen spojené objevem jednoho deníku… Zkoumá
sílu umění, stejně jako složitost lásky a přátelství, a vdechne život dávno
zmizelému světu.

SKRYTÁ PÍSEŇ, Valentina Nazarova
Jednadvacetiletá Nika, studentka z Ruska kráčí
přesně ve šlépějích své sestry, která se jednoho
dne prostě přestala ozývat. Jako kdyby už neexistovala. Jako kdyby zmizela beze stopy. Jako
kdyby byla mrtvá. Nika náhodou narazí na video,
na kterém sestru uvidí a rozhodne se záhadu jejího zmizení vyřešit. Ale není to tak jednoduché jak
se zdá. Nemá téměř žádné stopy, kromě jednoho
videa a místa, kde její sestra žila. A tak se Nika
vydává do města Notown, aby objasnila záhadu, která jí kdysi naprosto
převrátila život vzhůru nohama.
OPRAVDOVĚ, ŠÍLENĚ, ŘECKY
Mandy Baggot
Slunce, moře a sexy cizinec – co víc si lze
na dovolené přát? Žhavá připomínka řeckých
prázdnin v románu Mandy Baggot přináší romantiku, humor i napětí v příběhu dvou sester. Starší
a rozumná Ellen ještě před nedávnem měla skvělou práci, peníze a přítele, ale najednou o všechno přišla. Na kouzelný ostrov Korfu si přijela vyčistit hlavu, zahojit zlomené srdce a hlavně pomoci
mladší sestře Lacey zorganizovat nadcházející svatbu. Jenže v hotelu
Blue Vue patří k all-inclusive nabídce taky přitažliví muži. Jeden je zkušený svůdník, druhý je plný záhad a tajemství. Dovolená najednou pro
obě dívky nabere nečekaný spád. Ellen ale o vztah nestojí, nebo ano?
A která ze sester se nakonec dočká své velké tlusté řecké svatby.
NEVINNÉ LŽI, Dana Hlavatá
Zkušená slovenská prozaička rozehrává komplikovaný příběh ženy zamilované do patologického lháře a podvodníka. Problémem je, že přes
růžové brýle lásky jeho pravou povahu nevidí.
Broňa věří, že potkala osudovou lásku. Slávka
miluje naprosto nekriticky, a i když už jí musí být
jasné, že věci nejsou ve skutečnosti takové, jaké
se jí její milenec snaží namlouvat, pravdu podvědomě odmítá. Slávek tak může zmatenou ženu využívat a nešetří ani její
psychiku ani její peněženku. Situace dospěje až ke kriminální zápletce.
Na scénu přichází totiž další žena, o které Slávek tvrdí, že má být už dávno mrtvá.
VODA A KRAJINA
Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině
Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová, kolektiv autorů
Lidé berou vodu jako něco
daného, na co mají automaticky nárok. Současně by s ní chtěli lépe hospodařit, ale většinou
to neumí. Kniha Voda v krajině
představuje návod, jak k vodě
přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn,
a to i s malými finančními náklady. Soustřeďuje se na zadržování vody v krajině, ale zejména na přirozené úpravy říční krajiny. Dočtete se, jaké jsou vlastnosti vody, struktury
ledu nebo jak vůbec vznikly ryby. Kniha je doprovázena řadou fotografií
nejen z Čech, ale i z pouštních oblastí Sahary či amerického Jihozápadu.
Je určena lidem, kterým voda začíná scházet, i těm, kteří mají rádi řeky,
ryby, ledňáčky a celou českou krajinu.
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KNIHOVNA
SLYŠÍŠ, JAK MLUVÍ STROMY?
Peter Wohlleben

Nové knihy pro děti
USPÁVANKY, Jan Skácel
Poezie, která se má číst dětem, aby
lépe spaly. Obsahuje napínavé, dobrodružné a zábavné příběhy pro děti,
např. Uspávanka s vosou, která píchla
Viktorii, Uspávanka s plavčíkem a velrybou, Uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem, atd. Najdeme tu
nověě zpracovanéé pohádkové
hádk é motivy o ovečkách jdoucích přes lávku,
o popelčině oříšku, o hloupých kocourech a chytré myši, ale i krásnou
parafrázi na klasickou básničku o studánce v lese. Verše jsou doplněny
líbeznými ilustracemi výtvarnice Zdenky Gelnarové.

Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí?
Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou
neobvyklé, originální a často velmi zábavné. Jeho
snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé
odpovědi umožňují dětem vidět život v lese zcela odlišnými očima. Talentovaný vypravěč čerpá
z mnoha desetiletí vlastních zkušeností lesníka
a ochranáře přírody a zároveň se opírá o nejnovější vědecké poznatky.
Peter Wohlleben, autor bestsellerů, přeložených do mnoha jazyků,
se zasazuje o uchování našich původních lesů a žádá více pozornosti,
respektu i ochrany pro ně i přírodu vůbec.

Vzpomínka na 150 let od narození Eduarda Štorcha
Dne 10. dubna letošního roku uběhlo 150 let od narození Eduarda Štorcha. Chtěla bych vzpomenout tohoto
vyjímečného českého spisovatele dobrodružných románů, se kterými vyrůstalo několik generací mladých lidí.
Některé z nich se dočkaly i filmového zpracování, nejznámější je asi Osada havranů natočená r. 1977.
V naší knihovně najdete tyto tituly z pera Eduarda Štorcha:

LOVCI MAMUTŮ

MEČ PROTI MEČI

O DĚVÍN A VELEHRAD

román z pravěku

příběh o zakládání českého státu
a zánik Polabských Slovanů

román z období Velké Moravy

BRONZOVÝ POKLAD

ČARODĚJŮV UČEDNÍK

román z doby bronzové

příběh z doby bronzové

Musím říct, že si nedokážu představit zmíněné romány bez ilustrací Zdeňka Buriana, narozeného v Kopřivnici.
Nebyl experimentátor, zdokonaloval pouze svoji techniku, snažil se, aby jeho dílo bylo přístupné každému.
Ilustroval i díla od dalších autorů například Jaroslava Foglara, Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Karla Maye,
Eduarda Štorcha nebo Julese Verna.
V naší knihovně si můžete zapůjčit nádhernou publikaci jeho ilustrací
DOBRODRUŽNÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA

Knihovnice

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Rodina hostinského Jakoba Skreinky
Exkurs k tématu Hornobečvanské hospody do r. 1950
Obchodník Jakob Skreinka (4. 4. 1829–13. 6. 1916) se
usadil na Horní Bečvě patrně
už někdy v r. 1862. Pocházel
z Holešova. Tamější židovská
obec, jejíž počátky spadají
do 15. století, patřila k nejvýznamnějším a nejpočetnějším
na Moravě. Po zrovnoprávnění
Židů s ostatním obyvatelstvem
v letech 1848-1849 a za jejich
pokračující občanské emancipace jejich počet v Holešově strmě
klesal. I Jakob Skreinka hledal
uplatnění jinde. Na Horní Bečvě
zpočátku bydlel a obchodoval
na č. p. 74 U Fiurých. V r. 1867
nastoupil jako nový nájemce
panského šenku č. p. 55 u kostela a setrval na něm až do r. 1896. Kromě
hostinské živnosti na šenku provozoval nadále obchod. Jeho manželka
Anna byla dcerou svobodné matky Rozálie, dcery Salamona Poppera,
obchodníka v Kyjově. Na H. Bečvě se narodilo všech jejich jedenáct
dětí: Salamon Löbel (1. 4. 1863), Elisabeth (18. 7. 1864), Rési [Teresie]
(6. 3. 1866–18. 5. 1932), Karoline (23. 9. 1867–1887), Betty [Barbara]
(15. 3. 1869), dvojčata Ernestine (7. 10. 1870) a Samuel (7. 10. 1870– 1871),
Josef (22. 11. 1871–1942), Theodor (30. 10. 1873–28. 2. 1941), Fanni
(18. 11. 1875), Sali [Rosalia] (19. 1. 1877). Po narození druhorozeného
dítěte bylo ve svazku hornobečvanské rodné matriky vyčleněno několik listů s nadpisem Juden–matrik, kde byly Skreinkovy děti zapisovány. Katoličtí duchovní až do r. 1868 ze státního pověření prováděli
dohled nad židovskými matrikáři tím způsobem, že museli vést duplicitní, tzv. kontrolní židovské matriky. Na H. Bečvě šlo spíše o matriční
nouzové zápisy kvůli velké vzdálenosti od domovské obce v Holešově.
Zajímavou je poznámka faráře Večerka, že obřízku obou mladších synů
„předsevzal“ Grossman z židovské obce v Bytči. Při sčítání lidu v r. 1880
první tři nejstarší sourozenci pomáhali otci v obchodě, přičemž Salamon s Alžbětou tehdy právě pobývali v Berlíně. Josef absolvoval v Holešově zřejmě německou židovskou školu a Karolina byla švadlenou ve
Velké (Valašské) Bystřici. V r. 1890 ovdovělý Skreinka měl při hostinci
místo obchodu řeznictví, ve kterém mu stejně jako v hospodě s dcerou
Rési vypomáhal syn Theodor. Josef se zdržoval jako řeznický tovaryš
v Bystřici v těšínském Slezsku a nejstarší Salamon studoval medicínu
ve Vídni. Alžběta se provdala za hostinského Markuse Kulku v Rožnově, s nímž vedla bývalý panský šenk U Koruny na dnešní Palackého ul.
Po manželově předčasné smrti zvládala výchovu tří dětí a sama vedla
pohostinství s košer stravováním pro velké množství židovských lázeňských hostů. Až do 2. světové války se svým zetěm během lázeňských
letních sezón zřizovali ve velké místnosti
v přízemí restaurace modlitebnu pro své
souvěrce. V r. 1896 se k ní z H. Bečvy přestěhoval Jakob Skreinka a v Rožnově provozoval
obchod s dřevem. Když se v r. 1909 většina
jeho dětí odstěhovala z Rožnova do Vídně,
odešel do Holešova k rodině dcery Rési, od
r. 1893 provdané za místního holiče Fridricha Nussbauma. V Holešově Jakob Skreinka
zemřel a byl pohřben na židovském hřbitově
stejně jako jeho manželka, zemřelá na Horní
Bečvě před r. 1890. Jejich náhrobky v podobě stély s hebrejskými nápisy se dochovaly

dodnes. Citace v českém překladu: „Zde je pohřben muž vážený a vzácného ducha, v bázni Boží chodící, čistý a pán spravedlivý, pan Jakob Gumpl Škrajnka, pokoj jemu, zemřel v dobrém jménu stár osmdesát osm let
v neděli 13. avu 676 krátkého počtu, pohřben v pondělí. Budiž jeho duše
svázána do svazku živých.“ Dcera Rési a syn Theodor Skreinka, obchodník s dřevem v Přívozu, se již nedožili transportů, ale všechny jejich děti
zahynuly v koncentračních táborech.
MUDr. Šalamoun Leopold
Skreinka po studiích ve Vídni
a krátké lékařské praxi ve Svojšíně u Stříbra se s rodinou zabydlel v Rožnově. Praxi jako lázeňský lékař tu vykonával už někdy
od r. 1891-1892 a v dokladech
lázní byl veden jako odborný lékař pro hrtanové a plicní nemoci, v dalších sezónách jako lékař
pánský, železniční, jindy obvodní. Při poradách léčebního
odboru vystupoval časem stále
aktivněji až radikálně se svými
připomínkami a návrhy k chodu
lázní, s požadavky především na
zvýšení hygieny ve městě a zavádění opatření proti šíření tuberkulózy
při tak obrovské koncentraci nemocných lidí. V r. 1901 zemřela v Rožnově jeho mladší pětiletá dcera Edit na spálu a jako jediná ze stálých
židovských obyvatel Rožnova byla pohřbena na židovském hřbitově
zřízeném v r. 1897 na Horních Pasekách. Dr. Skreinka se v r. 1909 s rodinou odstěhoval do Vídně, kde dále působil jako lékař při železniční
dráze. Na rozloučenou napsal kolegům lékařům dopis s kritikou rožnovských lázní. Jeho prognóza jejich budoucnosti nebyla vůbec optimistická. Od r. 1914 zájem hostů o ně poklesl.
Josef Skreinka a jeho manželka Rosa,
roz. Gruenbaum, uzavřeli sňatek v Holešově, ale usadili se v Kyjově, kde se narodily
obě jejich děti Anna a Robert. Krátce na to
se odstěhovali do Vídně, kde Josef nadále
provozoval řeznictví. Žili na Taborstrasse 24.
V r. 1942 dobrovolně nastoupili do transportu směřujícího do lodžského ghetta,
kde Josef zemřel. Jeho manželka zahynula
v plynové komoře v Chelmnu. Obě jejich
děti holocaust přežily. Dcera Anna Schiling (1899-1976) žila
od r. 1921 v Hamburku a v lednu 1944
už jako vdova byla
transportována do terezínského ghetta, kde se
dočkala osvobození. Na základě jejích zaznamenaných pamětí její vnučka Angelika Littlefield beletristicky zpracovala její příběh a osudy
její rodiny v knize Anna Skrainka: Start with Me,
publikované na https://www.wattpad.com/story/33459842-anna-skrainka-start-with-me/parts.
Paní Angie Littlefield z Toronta (http://angielittlefield.com/) patří poděkování za poskytnuté informace a fotografie a podobně i dlouholeté
badatelce tématiky židovství v Rožnově paní Daniele Srbové.
Karel J. Malina
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Dubnové zážitky v mateřské školce
ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO ZŠ se
v letošním roce uskutečnil dne 10. dubna.
Většina dětí se pečlivě k zápisu připravovala
jak v MŠ, tak doma s rodiči a mnohé děti se
do školy těší. Věříme, že všem dětem, které
po prázdninách nastoupí školní docházku,
se bude ve škole dařit, zažijí mnoho radosti
a budou s očekáváním objevovat dosud nepoznané…

Bylo krásné slunečné dopoledne a my
jsme se, společně s dětmi, vydali směrem do
„HLUBOKÉHO“ na parádní podívanou. Na louce u rodinného domu našeho Tomáška Botha
nás čekal jeho tatínek, jezevčík a káně „Julča“.
Oči dětí směřovaly k čisté modré obloze…
čekaly, kdy Julča vyletí…ale Julča nic, dělala chvíli drahoty, možná se i bála takového
množství dětí. Když jsme potichu a trpělivě
vyčkali, tak jsme byli odměněni elegantní
leteckou akrobacií. Moc děkujeme panu
Bothovi, byl to pro nás všechny velký zážitek.
Dne 11. dubna jsme závěrečnou lekcí
ukončili plavání předškolních dětí v Rožnově
pod Radhoštěm. Děti obdržely z rukou paní
trenérky Jany „mokré vysvědčení“, kde bylo
veselou a obrázkovou formou popsáno, co
jednotlivé děti zvládly. A věřte, že toho nebylo málo.

S veselou pohádkou „O TŘECH PRINCEZNÁCH“ k nám zavítalo divadlo až z Přerova.
Pohádka to byla žertovná, plná barevných
papírových loutek a písniček. Některé děti
byly paní herečkou vtaženy do pohádky
a s chutí si zahrály na rytíře, který bojoval
s drakem a mnohé další postavičky. Pohádek není nikdy dost . Už teď se těšíme
na další…

Příjemný kulturní zážitek si pro naše děti
připravili žáci ze ZUŠ. V úterý 24. dubna nám
zahráli ve třídě u Zajíčků na klavír, zobcovou
flétnu, lesní roh a další hudební nástroje.
Malé muzikanty doprovázel na klavír pan učitel Blinka… opravdu krásně jim to spolu ladilo. Dokonce mnohé skladbičky děti ze školky
poznaly. Byly totiž převážně z VEČERNÍČKU.
Když jsme se později našich dětí ptali, zda
by také chtěly umět hrát na některý hudební nástroj, mnohé děti řekly, že ano… uvidíme časem, až k nám do školky zavítají jako
muzikanti. Ještě jednou děkujeme všem
za koncert.
Tolik měsíc duben a v květnu nashledanou…

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 2018/2019

Proběhne dne 10. května 2018
v době od 8.00-15.00 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 občanský průkaz a rodný list dítěte.
Přijďte se zapsat i v případě, že zvažujete nástup např. od ledna 2019.
Těšíme se na Vás…

Za kolektiv MŠ
Jarmila Šudáková
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Zprávy z Klubu důchodců
Klub důchodců nezahálel ani v dubnu. Turisté uskutečnili čtyři výšlapy. Čtyřkilometrová túra byla na Lúky a do Mečůvky, delší osmikilometrová vedla do Kobylské přes Kršle a Dolní Červenec k Adamům
a ke kostelu. Byly zde krásné výhledy až k Rožnovu. Turistky si během
výšlapu popovídaly se starousedlíky u dobré kávičky a slivovičky. Dalších 5 km absolvovaly členky turistického kroužku od pošty do Hlubokého, Jezírek a přes Chovancovskou se vracely zpět ke kostelu. Bylo
krásné slunečné počasí. Ve čtvrtek 19. dubna se šlo od Valašky do Bučkového a kolem přehrady. Výšlapy turistického kroužku při KD Horní
Bečva se konají jen za pěkného počasí vždy ve čtvrtek, podrobnější
informace jsou vždy vyvěšeny včas ve vitríně našeho klubu u požární
zbrojnice.
Ještě koncem března se uskutečnil v Rožnově p/R. Velikonoční tur-

naj v bowlingu, náš tým obsadil 6. místo. A kdo nás reprezentoval?
Zdenka a Pavel Mládenkovi, Pavel Holiš, Zdenka Pastorková, Jitka Petřeková a Jana Řezáčová. Dne 18. dubna uspořádal KD jednodenní nákupní zájezd do Polského Těšína a další den jsme v rožnovském kině
viděli 2. díl filmu Zahradnictví, který se jmenuje Dezertér. Od 10. dubna
do 13. dubna se uskutečnila sbírka použitého ošacení a dalších věcí
pro Diakonii Broumov. Bylo nasbíráno celkem 41 pytlů, 20 krabic
a 6 tašek. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili této vydařené akce.
A co nás čeká v tomto měsíci a začátkem června? V pátek 11. května
vás srdečně zveme na Den matek, 29. května bude vaječina na Retasu a 7. června se uskuteční jednodenní zájezd do Moravského krasu
a na Brněnskou přehradu. Na všechny tyto akce jsou pozvánky
v tomto květnovém Zpravodaji.
Marie Němcová

POZVÁNKY

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 29. května 2018 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

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

která se koná v pátek
11. května 2018 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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MAZEC vítězem Velikonočního volejbalového turnaje
V hornobečvanské sportovní hale byl o Bílé
sobotě 31. března velký „mazec“. V tradičním
Velikonočním volejbalovém turnaji smíšených družstev tu totiž zvítězil tým s názvem
„Mazec“. 17. ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 12 družstev z různých míst naší republiky. Hrálo se na 2 hřištích ve 2 skupinách
po 6 týmech systémem každý s každým
na 2 sety do 20 bodů. 36 kvalitních utkání
odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s rozhodčími z řad hráčů. Do bojů
o umístění postoupily z každé skupiny 4 týmy.
O 7. a 8. místo se utkali „Vlčáci“ s týmem
„3,5 promile“, o 5. a 6. místo bojovala druž-

stva „Tož tak“ a „Snajpři v zácviku“. „Besťáci“
a „Šy sake“ postoupili do semifinále. Ve finále
hrály týmy „Mazec“ a „Mintonette“. Po velmi vyrovnaném boji zvítězilo družstvo „Mazec“.
A jaké bylo konečné pořadí turnaje?
1. Mazec

7. Vlčáci

2. Mintonette

8. 3,5 promile

3. Šy sake

9. Na pohodu

4. Bešťáci

10. Smash team

5. Snajpři v zácviku

11. Sú Said Skuot

6. Tož tak

12. Míšenci

Nejvšestrannějším hráčem turnaje byl vyhlášen Adam Zuský z bronzového týmu Šy
sake. V podvečer bylo dobojováno. Všechna
družstva dostala velikonoční balíčky, první
3 týmy i medaile a diplomy, které věnovala
základní škola. Na ceny přispěli Obecní úřad,
TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a prodejna
COOP (všichni z Horní Bečvy). Turnaj měl velmi
dobrou úroveň. Je dobře, že i o velikonočních
svátcích si tolik mladých lidí, sportovců střední
generace, ale i starších volejbalistů našlo cestu do tělocvičny a všichni změřili síly v tomto
krásném sportu. Společně se budeme těšit
na další podobné sportovní akce v naší hale.
Marie Němcová, fotky: Dana Křenková

Vítězné týmy po vyhlášení výsledků a pořadatelé turnaje

1. místo MAZEC
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Domácí týmy
Velikonočního volejbalového turnaje

Domácí tým NA POHODU - 9. místo

Výstava Valašské malířky
v Galerii Domu kultury v Orlové

Domácí tým SÚ SAID SKUOT - 11. místo

Domácí tým MÍŠENCI - 12. místo

Ve dnech 4. až 30. dubna 2018 proběhla v Malé i Velké síni Galerie
Domu kultury v Orlové výstava Mgr. Jindřišky Růžičkové a jejich žaček z kurzu kreslení pro dospělé při Místní knihovně v Horní Bečvě.
Ve Velké síni se prezentovaly práce kurzistek, každá z nich byla zastoupena alespoň jedním dílem, a v Malé síni vystavila svoji tvorbu
paní Jindřiška Růžičková. Vystavené práce kurzistek obsahují široké
spektrum výtvarných stylů: malby, kresby i grafiku.
Mezi malířkami najdete ženy různého věku a povolání, všechny
spojuje chuť dozvědět se něco nového a získané dovednosti uplatnit
ve vlastní tvorbě. Samozřejmou součástí je výborná tvůrčí atmosféra
v dobré partě lidí, které spojuje zájem o výtvarné umění. Do kurzu
se každý týden sjíždějí i zájemci z širšího okolí.
Jindřiška Růžičková svoji tvorbu směřuje k tzv. absolutnímu surrealismu, jenž vychází z předpokladu diktátu podvědomí a mívá
charakter nefigurativního projevu. Osobní vyznání: „Malba, kresba
a grafika, tedy malířská tvorba, znamenají pro mě opěrný bod, který je
důležitou součástí mého života. Potkalo mě zároveň to štěstí, že jsem
mohla pracovat s mladými lidmi, vést je k vlastní tvorbě, podílet se
na jejich vzdělání v oblasti historie a teorie výtvarného umění.“
J. Růžičkovou velmi těší, že našla v naší obci prostředí, ve kterém
může své dlouholeté pedagogické zkušenosti předávat i dospělým,
jejichž přístup i nadání jsou zárukou vysoké kvality vznikajících prací. Na podzim se můžete s pracemi členek kurzu setkat v prostorách
|MŠ|
Městského úřadu v Rožnově; v plánu jsou i další výstavy.
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Senoseč a ochrana zvěře
Jak se zdá, léto bez přípravy je za humny a s ním spousta práce.
Na zemědělce připadá nelehká úloha jak se vypořádat nejen s meteorologickými podmínkami tak, aby všechno stačili nejen zasít
a zasadit, ale také jak rychle a kvalitně provést senoseč na svých
nebo pronajatých pozemcích – loukách, a také úrodu sklidit beze
ztrát.
Bohužel však zejména při senoseči postihují myslivce ztráty a to
na zvěři. Nejbolestivější je to na mláďatech, kdy každoročně nalézáme na pokosených loukách rozemletá tělíčka sotva týdenních
srnčat. Někdy je to i zajíc, ale v převážné míře se jedná o srnčata. Nevím, zda je to obecně známo, ale myslivci se snaží srnčata
chránit tak, že loukami, kde se předpokládá výskyt srn a kladení
srnčat, pečlivě procházejí a snaží se zvěř z luk vytlačit. Vyhledávání
malých srnčat je velmi problematické a někdy málo efektivní zejména, když se o plánované senoseči dozvídáme od majitelů nebo
nájemců pozemků příliš pozdě.
Velmi těžko lze zvěř najít v přerostlé trávě dosahující výšky dospělého člověka. Nepomáhá ani pátrání v rojnicích, pokud jsme
schopni je vytvořit právě s ohledem na pozdní oznámení termínu
kosení. V loňském roce jsme zaznamenali při kosení ztráty na zvěři
v Hlubokém, u kravína a hlavně na fojtství a v Kněhyních. Těmto
ztrátám jsme nemohli zabránit, protože jsme se o senoseči dozvěděli příliš pozdě, a někde jsme nebyli informováni vůbec.
Je velmi nesnadné zvěř v lukách najít. Srnčata po dobu
cca 14 dnů po narození nevydávají v podstatě žádný pach, to
proto, aby byla chráněna před predátory. Pouze dobře vycvičený lovecký pes má určitou šanci na blízkou vzdálenost srnče najít
a označit. Pokusy s jinými než loveckými psy mohou dopadnout
velmi špatně. Pes srnče nebo zajíčka může i usmrtit, v lepším případě je nevyhledá. Ale je možno již teď až do senoseče zvěř v lukách vyrušovat výcvikem psů a zabránit tak kladení srnčat.
Předpokladem úspěchu při ochraně mláďat je spolupráce
s majiteli nebo nájemci pozemků, kteří by měli dodržovat zákon
o myslivosti, který jim ukládá dostatečně včas oznámit sečení
na konkretním místě. Musí se jednat alespoň o 3 dny předem,
aby bylo možno srny vytlačit z pozemku a ty si mohly srnčata odvést. Budou se snažit o návrat, ale právě opakovaným vyrušováním se může záměr podařit. Samozřejmě je nutno ještě ráno v den
senoseče projít pozemky a srnčata vyhledávat.
V letošním roce zamýšlíme odrazovat srny před kladením srnčat a pokud se již tak stane, vytlačovat srny mimo louky těsně
před senosečí v místech, která nám budou včas oznámena, za pomocí zvukových, optických a pachových zradidel. V podstatě se
jedná o dřevěné tyče asi 3 metry vysoké opatřené kusy alobalu
a pachovým prostředkem. Mělo by to v krátkodobém úseku několika dnů pomoci zabránit ztrátám.
Z toho důvodu žádáme všechny, kteří budou plošně provádět
senoseč výkonným sekačkami, aby dbali zákonné ochrany srnčat
a oznamovali myslivcům v dostatečném předstihu termín kosení.
Samozřejmě i při samotném kosení je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost a zbytečně nemařit životy všech mláďat.
Pokud při sečení najdete mládě, je třeba je odnést na kraj lesa,
matka si je najde. V žádném případě neodnášejte mláďata domů!

Informaci o senoseči můžete oznámit každému
myslivci, který v okolí bydlí.
Nejlépe však informovat předsedu mysliveckého
spolku Ondřeje Červeného na tel. 604 839 444
nebo na e-mail ondrej.cerveny@email.cz
a to ve lhůtě 3 dny předem.
Snad nám to pomůže zvěř efektivněji chránit.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.
Ondřej Červený

POZVÁNKY

INZERCE

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

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Soutěž o plaketu Přírodní zahrada
Přírodní zahrady jsou velmi hodnotným životním prostorem.
Jsou pestré, různorodé, poskytují úrodu, odpočinek a spousty zážitků. Zvláště u nás na Valašsku s rozmanitým
terénním uspořádáním mohou mít své neopakovatelné kouzlo, které mu vtiskne majitel.
Někteří lidé si stále ještě myslí, že přírodní zahrada je pouze divoká směs bodláků a kopřiv.
Ovšem stále více zahrádkářů přechází k přírodnímu obdělávání zahrady a ví,
že jejich dílo může mít tisíc podob. Co musíme splnit, abychom plaketu získali?
1. Nepoužívat rašelinu, lehce rozpustná minerální hnojiva a pesticidy.
Toto se vždy musí dodržovat.
2. Vytvořit prvky přírodní zahrady. Pro splnění tohoto kritéria je nutno získat
minimálně pět bodů. Když majitel splní kritérium částečně, má jeden bod,
když úplně tak dva body.
• Živý plot z planých keřů
• Přirozená louka nebo prvky louky
• Ponechání divokých porostů
• Divoký koutek
• Mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
• Listnaté stromy (neovocné)
• Květiny a kvetoucí trvalky
3. Co používat při obhospodařování zahrady a co mít v užitkové zahradě.
Rovněž pro splnění tohoto kritéria je nezbytné získat pět bodů.
Když majitel splní, kritérium částečně má jeden bod, když úplně tak dva body.
• Kompost
• Úkryty pro zvířecí pomocníky
• Využití dešťové vody
• Užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů (dřevo, kámen atd.)
• Mulčování
• Zeleninové záhony a bylinky
• Ovocná zahrada a bobulové keře
• Smíšená kultura (střídání plodin, zelené hnojení)
Pokud dodržujeme hlavní zásadu, která se týká hnojení, a máme pět bodů za prvky v přírodní zahradě
a alespoň pět bodů za obhospodařování můžeme si požádat o certifikaci. Podrobnější informace nalezneme
na stránkách www.veronica.cz/prirodnizahrady. Když kritéria splníme, máme možnost získat plaketu,
certifikát, knihu Zdravá zahrada a drobné letáky. Naše zahrada bude zakreslena na ekomapě.
„Přírodní zahrada“ se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších ekologických akcí
spolkové země Dolní Rakousy. V rámci projektu Přírodní zahrady bez hranic vzniká od roku 2009 síť přírodních
zahrad po vzoru rakouského projektu Natur im Garten. Do konce roku 2011 bylo v regionech jižní Čechy,
Vysočina a Jižní Morava uděleno celkem 85 plaket, z toho 20 ukázkových.
Údaje z ekomapy svědčí o zájmu lidí, kteří si chtějí přírodní zahradu založit.
Samotná certifikace je zpoplatněna, přibližná suma činí asi 1800 Kč.
První tři přírodní zahrady na Horní Bečvě, které získají certifikát do 31. 12. 2018 a úspěšný majitel předloží
doklad o zaplacení, tak ZO Svazu zahrádkářů Horní Bečva mu ho uhradí.
Rozhodující je datum vystavení certifikátu. Celou tuto akci můžeme realizovat díky sponzorskému daru
pana Jiřího Kubáně, za tento dar velmi děkujeme.
Informace převzaty z webů Veronica (ekologický institut) a natur-im-garten
Za ZO Svazu zahrádkářů Horní Bečva R. Macečková
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POZVÁNKA DO DIVADLA

Sobota 12. května v 17:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva
Divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice
pro divadelní sezónu roku 2018 připravil komedii

Prachy? Prachy!!
Komedie o tom, jak nalezený kufřík s obrovskou částkou peněz
dokáže rozmetat poklidný život spořádaného manželského páru
a vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné,
ale postupně do problému vtahuje i další aktéry.
Hrají: Jaromír Veith, Jana Křesťanová, Marie Veithová,
Jan Závorka, Miroslav Cáb, Josef Rýdl,
Josef Šturma, Milan Jurajda
Režie: Bohumila Bitalová, scénická hudba: Milan Kratochvíl,
stavba scény: Josef Rýdl, Milan Jurajda,
osvětlení, ozvučení: Martin Machýček
Předprodej vstupenek od 2. května v Místní knihovně.
Rezervace od 2. 5. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 80,- Kč.

Sobota 16. června 2018 v 19:00 hodin
Kulturní dům Horní Bečva

BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce.
Nejnovější inscenace divadelní hry Neila Simona,
kterou možná znáte z filmového zpracování
s Jane Fondovou a Robertem Redfordem.
Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel
se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny
a začínají si budovat společné hnízdečko lásky.
Jde o to, jak přežít první společnou noc
v nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu,
kde není ani postel a kam zatéká a fičí a nefunguje topení.
Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou,
když protiklady se, jak známo, přitahují?
Bosé nohy v parku nabízí úžasnou podívanou
na první novomanželské trable,
které jsou podány s vtipem a nadhledem
a divák se baví od začátku až do konce.
Předprodej vstupenek od 14. května v Místní knihovně.
Rezervace od 14. 5. na tel.: 571 645 249.
Cena vstupného: 390,- Kč.
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Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm

na měsíc květen 2018
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
 PLANETA ČESKO /od čtvrtka 3. 5. do neděle 6. 5. v 18:00/
ČR, 2017. Vypravěč: K. Hádek, Režie: M. Polák.
Přístupné bez omezení. Vstupné 80 Kč. Délka filmu 81 minut.
 TÁTOVA VOLHA /od čtvrtka 3. 5. do neděle 6. 5. ve 20:00/
ČR, 2018. Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, V. Cibulková. Režie: J. Vejdělek
Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 90 minut.
 KAZIŠUCI /od pondělí 7. 5. do středy 9. 5. v 18:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč.
 MĚSÍC JUPITERA /od pondělí 7. 5. do středy 9. 5. ve 20:00/
Maďarsko, Německo, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 80 Kč. Délka filmu 123 minut.
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
/v pátek 11. 5. ve 20:00 a v sobotu 12. 5. v 17:30 a ve 20:00/
USA, 2018. Režie: S. Spielberg. Český dabing.
Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 140 minut.
 TAXI 5 /v pondělí 14. 5. a ve středu 16. 5. v 18:00/
Francie, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč.
 TICHÉ MÍSTO /v pondělí 14. 5. a ve středu 16. 5. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč.
 FILMOVÝ KLUB – FOXTROT /ve čtvrtek 17. 5. v 18:00/
Izrael, Německo, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. Délka filmu 108 minut.
 HLEDÁ SE PRINCEZNA /od pátku 18. 5. do neděle 20. 5. v 18:00/
Ukrajina, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč.
Délka filmu 85 minut.
 DEADPOOL 2 /od pátku 18. 5. do neděle 20. 5. ve 20:00/
USA, 2018. Film s titulky. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 130 Kč.
 KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7 /v neděli 20.5. v 16:00/
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Říkání o víle Amálce, Bob a Bobek,
Rumcajs, Divoké sny Maxipsa Fíka, Káťa a Škubánek. Vstupné 20 Kč.
Délka 64 minut.
 PŮLNOČNÍ LÁSKA /v pondělí 21. 5. a v úterý 22. 5. v 18:00/
USA, 2018. Český dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč.
 POMSTA /v pondělí 21. 5. a v úterý 22. 5. ve 20:00/
Francie, 2017. Film s titulky. Nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.
Vstupné 100 Kč. Délka filmu 108 minut.
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KVĚTNOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
ÚTERÝ 1. 5. VÝSTAVA KONÍ
9.00 – Jezdecký klub – Prostřední Bečva
Výstava koní, ukázka jezdectví na koních a ponících.
ČTVRTEK 3. 5. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
PÁTEK 5. 5. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
8.00 – 20.00 hodin – Charity Fest Zlín 2018 - Zlín
Taneční skupina Heart2Beat a Static Breakers podpoří
dobrou věc a zúčastní se Charity Festu ve Zlíně.
ČTVRTEK 10. 5. DEN ZDRAVÍ
12.30 - 18.00 hodin - Rožnov pod Radhoštěm
Druhý ročník akce Den zdraví.
PÁTEK 11. 5. ROŽNOVSKÝ SLAVÍČEK
15.00 hodin- Kino Rožnov p.R., 13.30 hodin prezentace
PÁTEK 11. 5. - SOBOTA 12. 5. VÍKEND V PŘÍRODĚ
PÁTEK 14.00 – SOBOTA 18.00 hodin – tábořiště Malá Bystřice
Víkendovka v přírodě se zaměřením na poznávání přírody,
zvířat a rostlin, rozvoj tábornických dovedností.
SOBOTA 12. 5. MINIDUATLON
8.30 – 9.30 prezentace Ranč Bučiska Rožnov p. R.
2. závod seriálu BĚHÁME, ŠLAPEME A PLAVEME
se SVČ Rožnov p.R. a Valašští bačové 2018.
PONDĚLÍ 14. 5. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ
Pouze dokončování výrobků z předchozích lekcí.
ČTVRTEK 17. 5. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
PÁTEK 18. 5. VÍTÁNÍ JARA
16:00 – Areál Zavadilka – Prostřední Bečva
Vystoupí Klaun na volné noze, hry,
soutěže, zábavné odpoledné, opékaní špěkáčků.
PONDĚLÍ 21. 5. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 17.30 hodin - SVČ
Pouze dokončování výrobků z předchozích lekcí.
STŘEDA 23. 5. ZÁVOD VŠESTRANNOSTI MLÁDEŽE
8.00 hodin – Bučiska – Rožnov p.R.
Pořádá – Městská policie Rožnov p.R.
Spolupořadatel SVČ Rožnov p.R.
PÁTEK 25. 5. PREZENTACE ČINNOSTI H2BSB
8.00-19.00 hodin – Beat the Year – Street Dance Show 2018
– ukončení sezóny 2017/2018 – Janíkova stodola – Rožnov p. R.
Cena jedné vstupenky je 80 Kč.

 SOLO: STAR WARS STORY /od čtvrtka 24. 5. do neděle 27. 5. v 17:30/
USA, 2018. Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč.

PÁTEK 25. 5. LEHKOATLETICKÝ
ČTYŘBOJ MLADŠÍHO ŽACTVA
8.30 – 9.00 prezentace hřiště Pod Skalkou

 DÁMSKÝ KLUB /d čtvrtka 24. 5. do neděle 27. 5. ve 20:00/
USA, 2018. Hrají: D. Keaton, J. Fonda, Film s titulky. Nevhodné pro děti
do 12 let. Vstupné 110 Kč. Délka filmu 112 minut.

PÁTEK 25. 5. POHÁDKOVÝ PÁTEK
Pošťácká pohádka aneb O ztraceném psaníčku
17.00 hodin – sál SVČ

 PSÍ OSTROV /od pondělí 28. 5. do středy 30. 5. v 18:00/
USA, Německo, 2018. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 120 Kč. Délka filmu 101 minut.
 NEZNÁMÝ VOJÁK /od pondělí 28. 5. do středy 30. 5. ve 20:00/
Finsko, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.
 FILMOVÝ KLUB – HUMAN FLOW /Ve čtvrtek 31. 5. v 18:00/
USA, Německo, 2017. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 100 Kč, pro členy FK 90 Kč. Délka filmu 140 minut.

NEDĚLE 27. 5. BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ
Kohútka
V rámci akce pro Vás SVČ připravuje soutěže, hlavolamy,
malování na obličej a mnoho dalšího.
ČTVRTEK 31. 5. FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ

Více informací o akcích najdete
na www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p. R.
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Klub důchodců Horní Bečva zve své členy a další zájemce

na jednodenní kulturně – poznávací zájezd s průvodcem
na BRNĚNSKOU PŘEHRADU + MORAVSKÝ
Ý KRA
KRAS
AS
Termín zájezdu a přibližný časový harmonogram: čtvrtek 7. června 2018
5:45 přistavení autobusu - AZ Horní Bečva Hotel Valaška,
a,
další nástupní místa AZ po trase do Rožnova – upřesní
esní se
8:00 vyzvednutí průvodce ve Vyškově
9:30 Brněnská přehrada – přístaviště
10 - 10:30 jízda parníkem do Rokle
10:40 - 14:30 odjezd z parkoviště u Rokle/směr Macocha,
ha,
v mezičase po trase oběd
14:40 vyzvednutí vstupenek do Punkevní jeskyně
15:20 - 16:30 prohlídka Punkevních jeskyní nebo v případě nezájmu
některých účastníků rozchod a turistika s průvodcem
17:00 odjezd domů
19:30 - 20:00 příjezd na Horní Bečvu
k llodní
d í lílístekk a návštěva
á šě P
k í jeskyně,
skyně,
k ě
Cena: v ceně je započtena doprava, průvodce, poplatky,
Punkevní
dále je zohledněn věk 65+ a 65- a členství v Klubu důchodců Horní Bečva.
Přehledná tabulka cen je k nahlédnutí v trafice. Základní cena je 500,- Kč + vstupy.

Upozornění: přihlásit se a zájezd zaplatit můžete od 9. května 2018 v trafice na Horní Bečvě, telefon: 777 045 484
Vedoucí zájezdu: Jana Pospíšilová, telefon: 605 214 717, e-mail: jana.pospisilova496@seznam.cz
Srdečně Vás zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Květinářství
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

.
OD 4

KVĚ

TNA

VU
Z N O E N O!
VŘ
OTE

Mimo provozní dobu
možno volat

776 058 044

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.
Příspěvky posílejte na e-mail: knihovna.becva@seznam.cz nebo zpravodajhb@seznam.cz.
Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Tisk: Tiskárna Brázda, Hodonín, www.tiskarnabrazda.cz.

