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Závody pro nejmenší lyžaře – pro děti od tří do šesti let

Rodeo atrakce

Sněhánky s rádiem Čas
Hlavní událostí sportovního dopoledne
dopo
po
ole
ledn
led
dn byl
dne
závod ve skocích pod názvem BIG AIR. Připraveny
byly tři skoky, na kterých se skákalo od tří metrů
až do úctyhodných dvanácti metrů. Děti startovaly
l ve d
dvou kkategoriích
t
ií h mladší
l dší a starší
t ší žá
žáci.i
Na této akci byly také Závody pro ty nejmenší
lyžaře a to děti od tří do šesti let. Přihlásilo se celkem 17 závodníků. Nechyběl sněžný bar a rodeo
atrakce od Coca Coly, předváděcí akce elektro nářadí značky WORX a prezentace snowboardů SG.
Pro přihlížející, připravili kluci z Ohlé kliky duální
slalom na monoski a nakonec proběhla soutěž
ve sprintu dvojic s hromadným startem.

Po ukončení sportovních soutěží následovala unikátní akce s TGB - MOTOR, volné jízdy
po sjezdovce na čtyřkolkách. Tyto jízdy zaznamenaly obrovský zájem ze strany diváků, měli šanci
se nechat
dokonce
h t povozit
it a ti otrlejší
t l jší mohli
hli d
k
ttyto
t
stroje řídit.
Díky krásnému počasí byly Sněhánky označeny za velmi zdařilé. Organizátoři děkují všem,
kteří tyto soutěže a program podpořili, sportovcům za vynikající výkony, divákům za hlasitou
podporu při skandování a hlavně všem kteří na
tuto akci přišli.
Aleš Závorka

1. Valerie Krkošková, 2. Barbora Podešvová, 3. Irena Válková

VÝSLEDKY ZÁVODU VE SKOCÍCH:

1.
2.
3.
4.

Mladší žačky
Valerie Krkošková .............. Rožnov p. Radh.
Barbora Podešvová........... Horní Bečva
Irena Válková....................... Hutisko Solanec
Tereza Marková .................. Frenštát p. Radh.

Starší žačky
1. Michaela Proroková.......... Horní Bečva
2. Veronika Pobořilová ......... Val. Meziříčí

1.
2.
3.
4.

Mladší žáci
Lukáš Pobořil ...................... Val. Meziříčí
Martin Wimmer .................. Rožnov p. Radh.
Martin Lejska ...................... Horní Bečva
Robert Malina ..................... Horní Bečva

1.
2.
3.
4.

Starší žáci
Martin Šlechta .................... Rožnov p. Radh.
Ivo Gregov ........................... Rožnov p. Radh.
Ondřej Wimmer ................. Rožnov p. Radh.
Jiří Chupík

Dětské snowboardové závody podpořili:
Pořadatelé: SKI AREÁL SACHOVA STUDÁNKA / O. S. SNOWBOARDING BESKYDY
LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA WINTER SCHOOL
Mediální partner RADIO ČAS / HOUSEBOARD Skate schop Valašské Meziříčí / TARA ELEKTRO Valašské Meziříčí pan Lysák
ELEKTO NÁŘADÍ VORX předváděcí vůz / RESTAURACE ŠAMAN Valašské Meziříčí / Obec HORNÍ BEČVA / COCA COLA
HOTEL VALAŠKA Horní Bečva / SG SNOWBOARDS Předváděcí akce / TGB-MOTOR Čtyřkolky Rožnov pod Radhoštěm
SLČR Svaz lyžařů ČR / OHLÁ KLIKA občanské sdružení / SKI SERVIS A PŮJČOVNA Areál Sachova studánka pan PROROK
DV CENTRUM Rožnov pod Radhoštěm / CAPSICUM PLUS tiskárna Ostrava
1. Michaela Proroková, 2. Veronika Pobořilová

2

Společenská kronika

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 8. dubna 2009
uplynou tři roky co nás opustil

Motto:

pan Milan C a b á k

„Dobře žít, to znamená udělat z každého roku svého života
nejlepší rok svého života. “

Vzpomínají matka, bratři
a sestra s rodinou.

Maurice Chevaliere

V dubnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
Bohumil P o l á ch
Blažejka K u b á ň o v á
Jiřina R y p á k o v á
Jindřiška O n d r u ch o v á
Miroslav M a ch á l e k
Jindřiška O n d r y á š o v á
Rudolf M i n a r č í k
Jiřinka C v e r n o v á
Vlastimil H o d a ň
Marie K a n t o r o v á

Čas plyne, jenom smutek
a vzpomínky zůstávají.

Dne 9. dubna 2009 vzpomeneme
desáté smutné výročí úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jindřicha Š v e c e
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života,
oslaví 28. dubna 2009 dva manželské páry:
Miroslav a Pavla K ř i š t o f o v i

Mše svaté ve farním kostele
svatého Jana a Pavla

Josef a Jana Š v e c o v i

Všem dubnovým jubilantům přejeme do dalších let
hodně lásky, pohody a hlavně pevné zdraví.

Vzpomínka
Život se nezastaví, jde dál, jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Dne 4. dubna 2009 vzpomeneme
sedmnácté výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Marie P o l á ch o v é
Dne 4. ledna 2009
jsme vzpomněli
první výročí úmrtí
jejího manžela a našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Karla P o l á ch a
Vzpomínají děti s rodinami.

Motto:

„Smrt dává životu smysl,
proto je třeba mít ji vždy ve své mysli“
Prázdný je domov, smutno je v něm, když nám z něho navždy odešli rodiče.

Již tomu bylo osmnáct let, co nás opustil pan Josef Maceček
a devět let, kdy nás opustila Marie Macečková, jeho manželka.
Dne 5. dubna 2009 vzpomeneme nedožitých sto let
pana Josefa M a c e č k a
a nedožitých devadesát osm let jeho manželky
paní Marie M a c e č k o v é
Teď můžeme Vám
donést kytičku na hrob,
rozžít svíčku,
zavzpomínat i zaplakat.

S úctou vzpomínají
dcera Marie a syn
Vladimír s rodinami,
vnuci Marie
a Jožka s rodinami,
pravnuci Mirka,
Radek a Eliška.

Jack Kerouac

1. 4.

7.30

za zemřelou Anežku Středulovou a manžela

2. 4.

7.30

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

3. 4.

7.30

za zemřelou Lenku Bilovou, rodiče z obou stran
a živou a zemřelou rodinu

4. 4.

7.30

za zemřelého Josefa Macečka, manželku, rodiče,
sourozence z obou stran, syna Josefa Macečka
a manželku a duše v očistci

5. 4. 10.00

za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, dva syny
a dva vnuky a duše v očistci

6. 4.

7.30

za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské,
syna Bedřicha, duše v očistci a celou rodinu Solanskou

7. 4.

7.30

za zemřelé Karla, Marii, Petra a Františku Holčákovy

8. 4.

7.30

za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii,
syna Oldřicha a manželku Martu a duše v očistci
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9. 4. 17.00

za zemřelé Anežku a Josefa Mládenkovy a rodiče
z obou stran

10. 4. 17.00

Velký pátek

11. 4. 19.00

za zemřelého René Vaňka a za pomoc duším v očistci

12. 4. 10.00

za zemřelého Julius Solanského, manželku Cecilii,
rodiče, sourozence a děti z obou stran

13. 4.

za zemřelého Karla Ondrucha, rodiče z obou stran
a duše v očistci

8.00
10.00

14. 4.

7.30

za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu
a tři syny

7.30

za zemřelou Stanislavu Pavlicovou

16. 4.

7.30

za zemřelou Ludmilu Vančurovou, manžela, rodiče
a duše v očistci

17. 4.

7.30

za zemřelé Františku a Rudolfa Fárkovy, rodiče
a sourozence z obou stran a duše v očistci

18. 4.

7.30

a zemřelého Josefa, syna Josefa Machálka a rodiče
z obou stran

19. 4. 10.00

za zemřelého syna Jiřího Petřeka, rodiče Veselé
a Petřekovy a bratry z obou stran

20. 4.

za zemřelého Rudolfa Kantora, rodiče z obou stran
a duše v očistci

21. 4.

7.30

za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

22. 4.

7.30

za zemřelého Vladimíra Třeštíka, sestru, bratra
a rodiče z obou stran

23. 4.

7.30

za zemřelého Jiřího Mikudu a otce

24. 4.

7.30

za zemřelého Jiřího Tančína, živou a zemřelou rodinu
a všechny věrné zemřelé

25. 4.

7.30

za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče z obou stran a celou
zemřelou rodinu

26. 4. 10.00

na poděkování P. Bohu a P. Marii za dožití šedesáti let

27. 4.

7.30

za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran
a duše v očistci

28.4.

7.30

za zemřelé rodiče Anežku a Zdenka Solanské,
jejich dcery Ludmilu a Marcelu, vnučku Zdenku,
rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci

29. 4.

7.30

za zemřelé rodiče Anastázii a Jana Křenkovy, rodiče
z obou stran, sourozence a duše v očistci

30. 4.

7.30

za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče a tchána
Františka Švece

1. 5.

7.30

za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy a celou
zemřelou rodinu

17.00

za zemřelé rodiče Ludmilu a Františka Janíčkovy,
jejich rodiče z obou stran

7.30

za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a syna

2. 5.

FLORA OLOMOUC 2009
23. – 26. dubna, Výstaviště Flora Olomouc

za zemřelého Jaroslava Maléře a oboje rodiče

15. 4.

7.30

Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve
k návštěvě jarní etapy
mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu

3. 5. 10.00

za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče
z obou stran

4. 5.

7.30

za zemřelé Františku a Jana Juroškovy, zemřelé děti
a duše v očistci

5. 5.

7.30

za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa a manželku,
oboje rodiče a duše v očistci

6. 5.

7.30

za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu

7. 4.

7.30

za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče
a duše v očistci

8. 5.

7.30

za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila
a rodiče Bártkovy

9. 5.

7.30

za zemřelé Anežku a Pavla Petřekovy, syna,
dceru a zetě

10. 5.

7.30

za zemřelé rodiče Boženu a Metoděje Křenkovy,
rodiče Třeštíkovy a dva zetě

Z nabídky expozic, odborného i zábavného programu:

Pavilon A - „KVĚTINOVÉ ŠAPITÓ“
ústřední expozice s výpěstky českých
a zahraničních zahradnických firem,
velké květinové expozice Zahradnictví
města Vídně a Svazu květinářů a floristů,
speciální přehlídka orchidejí Thajského
království, expozice partnerského města
Olomouce, švýcarského Lucernu.

Galerie pavilonu A
exponáty floristické soutěže v aranžování květin na téma „Den matek“
s vypichovanými květinovými srdci,
vázanými kyticemi pro maminku
a hrnkovými květinami v dárkové
úpravě, speciální přehlídka „Rostliny
pro zimní zahradu“ a výstava fotografií japonských zahrad.

Pavilon E - společná expozice Českého zahrádkářského svazu
se sbírkami masožravých rostlin, kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinová aranžmá
Pavilony G, H, volné plochy - veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy s nabídkou květin,
zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb.
Volně přístupné návštěvníkům výstavy budou: sbírkové
skleníky výstaviště (palmový, kaktusový, tropický a subtropický),
botanická zahrada Univerzity Palackého Olomouc se zajímavými rostlinnými exponáty a botanická zahrada výstaviště Flora
v Bezručových sadech.
Letní scéna - doprovodný zábavný program (v pátek 24. a sobotu 25. 4. setkání legend českého folku „Folk a Country na Floře“).
Změna programu vyhrazena.

Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin / Vstupné: 100 Kč - plnoplátci,
80 Kč - studenti, důchodci, 40 Kč - děti 6 až 15 let, 210 Kč - rodinné
vstupné (2 dospělí + 1 až 4 děti do 15 let), zdarma - děti do 10 let
v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P. Při hromadné
objednávce nad 20 ks vstupenek (do 31. 3.) 20 procent sleva!

www.flora-olomouc.cz
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Informace obecního úřadu
Placení komunálního odpadu – splatnost do 30. 4. 2009
Místní poplatek je splatný ve dvou splátkách bez vyměření vždy do
30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Lze jej však zaplatit
i najednou do 30. 4. příslušného roku.
Sazba místního poplatku pro fyzické osoby
s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:
I. tarifní pásmo ....................................................................... 400,- Kč / osoba
II. tarifní pásmo ...................................................................... 350,- Kč / osoba
III. tarifní pásmo .................................................................... 250,- Kč / osoba
Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci: .......... 400,- Kč
Úhradu poplatku můžete provést následovně:
•
poštovní poukázkou
•
v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva
•
převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,
variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné
u rekr. chat 21337 + číslo evidenční

Poplatek ze psů – splatnost do 15. 2. 2009
Splatnost poplatku ze psa staršího 3 měsíců byla do 15. 2. 2009.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa a rok, za druhého a dalšího
psa 150,- Kč za rok s výjimkou některých případů uvedených ve vyhlášce č. 21/2003 o místních poplatcích.
Vyzýváme občany, kteří nemají tyto poplatky zaplaceny, aby je
neodkladně uhradili!

Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2009
Chovatelé mají povinnost zabezpečit provedení očkování proti
katarální horečce ovcí u skotu, ovcí a koz starších tří měsíců. Tato
povinnost je obsažena v mimořádných veterinárních opatřeních,
která byla vyhlášena Státní veterinární správou České republiky dne
5. března 2009 pod č. j. 2009/1044/SVS.
Očkování musí být provedeno nejpozději do 30. dubna 2009.
MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj

Orální vakcinace lišek proti vzteklině
a vyšetřování lišek na vzteklinu.
V době od 8. do 17. dubna 2009 proběhne orální vakcinace
lišek proti vzteklině na území okresu Vsetín pomocí vakcíny vyložené
do volné přírody.
MVDr. Milan Polášek, vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Oznámení Finančního úřadu
v Rožnově pod Radhoštěm
FÚ bude rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitosti
na adresy trvalého bydliště vlastníků nemovitostí.
Vzhledem ke změně ceny zemědělské půdy
přepočte FÚ daň z nemovitosti a novou částku uvede
na zaslané složence.
Splatnost daně je do 31. května 2009.
Další podrobnosti najdete na www.cds.mfcr.cz.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva - I. pololetí rok 2009
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, Liští, Zátiší,
Kněhyně

Kniha mého srdce

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

anketa, do které se
zapojila i naše knihovna

Tříděný odpad

SKIP a knihovny České republiky
jsou jedním z hlavních partnerů
české televize v projektu Kniha mého
srdce. Více než sedm set knihoven
z celé republiky je připraveno umožnit
všem zájemcům hlasování prostřednictvím internetu i hlasovacích lístků.
Ty budou k dispozici v knihovnách
a po vyplnění je možno je odevzdat
v knihovně nebo poslat přímo do
České televize.

Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle;
Papír - ve sváz. balících

Svoz tříděného odpadu:

30. 4.

28. 5.

25. 6.

Naplněné pytle je také možno dopravit do sběrného místa – plechový sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž
umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného
skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken (nesmí
se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové a skleněné láhve je
možno odložit do kontejnerů umístněných před nákup. střediskem
Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před Potravinami u přehrady. Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu,
nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany
a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad
Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin;
u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna
u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání domovního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni
platit poplatek za likvidaci odpadu.
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad pro občany
budou přistaveny ve dnech: 25. - 26. 4.; 30. - 31. 5.;
27. - 28. 7. 2009 v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Před pěti lety připravil SKIP podobnou anketu pod názvem Moje kniha,
ve které se podařilo získat přes
93 000 hlasů, nominováno bylo přes
12 000 knih, z nich 204 knihám dalo
hlas více než 47 000 hlasujících.
Vítěznou trojicí se staly knihy
J. Rowlingové – Harry Potter,
Pán prstenů J. R. R. Tolkiena a Bible.

Zajímavé bude srovnání výsledků
obou anket.
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Pro pravidelně praktikující křesťany jsou Velikonoce slavností vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Jsou nejvýznamnějším
Kr
svátkem křesťanské církve a patří k nejstarším svátkům vůbec.
Na počátku našeho letopočtu byl o Velkém pátku ukřižován
Ježíš Kristus, Spasitel lidstva, a v noci ze soboty na neděli pak
vstal z mrtvých. Tato noc se proto naz
nazývá Velkou nocí.
A protože křesťané věří v posmrtný život,
ž
zvěstuje
se v tuto dobu, že život zvítězil nad smrtí,
s
pravda nad lží, spravedlnost nad nesprav
nespravedlností
a láska nad nenávistí. Žádný ze zachovaných
zacho
historických pramenů však neudává p
přesné
datum. Tradice klade neděli po „Velké noc
noci“ na
první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek
sv
Pesach i Židé.
Velikonoce tedy patří k pohybliv
pohyblivým
svátkům, jelikož jejich datum není přes
přesně
stanoveno. Ostatní pohyblivé svátky celé
celého
roku se vždy odvozují právě od data VelikoVelik
noční neděle.
Každým rokem dnes Velikonoce př
připadají na první neděli po prvním jarním úplňú
ku – tedy po prvním jarním dnu 21. března
bř
(ne pokaždé je 21. březen dnem jarní rovnor
dennosti – ta může vyjít podle astronomických
astronom
výpočtů až o dva dny dříve nebo pozdě
později). Proto
Velikonoční neděle může být kdykoli me
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Pokud by její datum vyšlo později,
posune se o týden dopředu. Zároveň však
vša v jedné devatenáctileté
čísla
á il é periodě
i dě tzv. zlatého
l éh čí
l nesmíí být Velikonoční neděle
dvakrát v nejzazším přípustném datu (25. dubna). Celý tento způsob
výpočtu byl přijat asi koncem 6. století a nazývá se Alexandrijský. Podle jiných pramenů jej však určil už roku 325 ekumenický koncil v maloasijské Niceji (Koncil nicejský).
Ale Velikonocím předchází období čtyřicetidenního půstu, který
začíná Popeleční středou.
Popeleční středa – světí se popel z ratolestí, které byly posvěceny
minulého roku na Květnou neděli. Tímto popelem dělá kněz na čele
věřícím kříž, říkajíc při tom slova „pomni člověče, že prach jsi a v prach
se navrátíš.“ Tím se připomíná pomíjivost tohoto života a nutnost
pokání.
Pytlový čtvrtek – v tento den se dojídaly zbytky z masopustních
hodů a název byl odvozen od režného „pytlového“ roucha postního.
1. neděle postní – Černá, Invocavit
2. neděle postní – Pražná, Reminiscere
3. neděle postní – Kýchavá, Oculi
4. neděle postní – Družebná, Laetare
5. neděle postní - Smrtonosná, Indica
6. neděle postní - Květná, Palmarum
Velikonoční týden – pašijový, svatý, velký – vlastní Velikonoce
začínají Květnou nedělí, která zahajuje pašijový týden (pašije z latiny –
utrpení), poslední týden čtyřicetidenního půstu. Oslava Svatého týdne
začíná průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána
na jeho cestě utrpení.
Modré pondělí a Šedivé úterý – měly pouze své názvy a kromě
mše svaté se v tyto dny žádné obřady nekonaly.
Sazometná středa – také škaredá, smetná, černá – den, který
sloužil k uklízení, název připomíná den, kdy Jidáš žaloval (škaredil)
na Ježíše Krista.

Zelený čtvrtek – název podle zeleného roucha, v tento den „odletěly“ zvony do Říma a znovu se rozezní až na Bílou sobotu při zpěvu
Gloria. Do té doby sloužily ke svolávání k bohoslužbám jiné nástroje
– řehtačky, klapačky, mlýnky…
Velký pátek – v tento den byl Ježíš Kristus odsouzen,
ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži
ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení
se přibližně v tento čas konají obřady, které mají
tři části: Bohoslužbu slova (čtou se pašije), uctívání kříže a přijímání. V mnohých kostelech
se také koná pobožnost křížové cesty. Podle
Bible se v momentě Ježíšovy smrti roztrhla
v jeruzalémském chrámě opona, která dělila
velesvatyni od ostatních prostor - tak se prý
Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největšímu
pokladu - k samotnému Bohu. Podle lidové
tradice se však v tuto dobu otevírá cesta
k jiným pokladům - pokladům v zemi. Tento
den se drží přísný půst ve znamení smutku,
ticha a rozjímání. Výzdoba kostelů je chudá
(žádné květiny, žádné svíce na oltáři) a písně
se zpívají bez doprovodu varhan. Zvony mlčí.
Bílá sobota – o Bílé sobotě se zvony vrátily
z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den
se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Název Bílé soboty
může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří
se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie.
Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem.
Velikonoční noc – o Velikonoční noci, z Bílé soboty na neděli
Božího hodu velikonočního, se konají vigilie na oslavu svaté noci, kdy
Pán vstal z mrtvých, koná se také křestní slavnost, kdy jsou v bílém
rouchu přijímáni novokřtěnci.
Boží hod velikonoční – tohoto dne za svítání vstal Ježíš z mrtvých,
čímž dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Křesťané tento den
nazvali „dnem Páně“ a pravidelně se scházejí k „lámání chleba“.
Velikonoční pondělí (Červené) – nejvýznamnější den velikonočního cyklu, v tento den chodí chlapci s pomlázkami za děvčaty, šlehají
je a dostávají za to malovaná vajíčka, stuhy apod.
Bílá neděle – druhá neděle velikonoční, v tento den nosili
novokřtěnci naposledy bílé křestní roucho, dnes je často
dnem prvního svatého přijímání.
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Březen v hornobečvanské škole
Měsíc březen byl bohatý na různé události v naší škole.
 Začátkem března chlapci bojovali v Dolní Bečvě s družstvem místní

školy ve street hokeji a po 2 prohrách do dalšího kola nepostoupili.
 Žáci 1. stupně soutěžili v Moudré sovičce – vědomostní soutěži
v Rožnově p/R. a obsadili tam 6. místo. Stejná soutěž pro žáky 2. stupně
Moudrá sova se uskutečnila 17. 3. a naši žáci obsadili 2. místo.

Školu reprezentovali: Kateřina Barošová ze 6. tř., Štěpán Malina ze 7. a,
Jan Polách z 8. b a Denisa Macečková z 9. b.
 Okresního kola Zeměpisné olympiády se zúčastnili 3 žáci. Nejlépe si

vedl Štěpán Malina ze 7. a, který svou kategorii vyhrál a postoupil do kola
krajského, Petr Děcký z 9. a obsadil 4. místo a Kateřina Barošová ze 6. tř.
byla devátá.
 Na Josefa, 19. 3. 2009, proběhlo školní kolo matematické soutěže
Klokan pro žáky 2. - 9. tříd. Toto jsou vítězové jednotlivých kategorií:

Cvrček ( 2. - 3. tř. ) – Stanislav Řezáč – 3. tř.
Klokánek ( 4. - 5. tř. ) – Václav Mikeska – 5. tř.
Benjamín ( 6. - 7. tř. ) – Marie Mikesková – 6. tř.
Kadet ( 8. - 9. tř. ) – Jan Polách – 8. b
 24. a 25. března 2009 se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola

v košíkové.
Děvčata 7. a 9. tříd sehrála svá 4 utkání ve Valašské Bystřici, 3 zápasy
vyhrála, jedno prohrála a celkově obsadila 2. místo z 5 škol. Naši školu
reprezentovaly tyto žákyně: Aneta Vroblová, Veronika Bobková, Denisa
Macečková, Michaela Vroblová, Jana Poláchová, Mariana Mikundová,
Michaela Zámečníková, Adéla Maléřová a Jana Juříčková.
Chlapci soutěžili v basketbalu v Dolní Bečvě. Za naši školu hráli: Václav
Dobeš, David Solanský, Jan Koňařík, Jiří Vala, Tomáš Vašut, Martin Krňa,
Ondřej Malina, Jakub Kubeš a Martin Ondruch. 2 utkání prohráli a 3 vyhráli. Ze 7 družstev okrsku Rožnov p/R. obsadili 3. místo.
Ikdyž děvčata a chlapci nepostoupili do okresního kola, přesto všichni
vzorně reprezentovali naši školu.
A co nás čeká v měsíci dubnu? Naše škola pořádá okrskové kolo
ve volejbale ve dnech 6. a 7. dubna pro chlapce i děvčata 8. - 9. tříd.

Pozvánky
 Numerologie
Další pokračování přednášek s názvem
„Jak nám numerologie pomáhá v životě“ proběhne
ve středu 8. dubna 2009 v 17.00 hod. v knihovně.
O numerologii bude hovořit pan Kovarňa.

 Sběratelé nepřehlédněte!
Klub filatelistů při Středisku volného času v Rožnově p. Radh. pořádá:

36. Filatelistickou burzu
poštovních známek, cenin, celistvostí, pohlednic
a dalšího filatelistického materiálu
Nabídka je rozšířena také o mince,
bankovky, medaile a telefonní karty.
Burza se koná v Rožnově pod Radh.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu (Masarykovo náměstí)
v neděli 19. dubna 2009 od 8.00
do 11.30 hodin.
Na burzu zveme hlavně také všechny mladé zájemce z řad školní
mládeže a studentů. Pro ně je připravena tombola, ve které vylosovaní
návštěvníci vyhrají malý filatelistický dárek.
V rámci programu burzy bude také výstavka nejlepších prací
a předání cen vítězům výtvarné soutěže pro mládež a studenty
na téma Vesmír na poštovních známkách.
Přineste na výměnu také vlastní materiál (známky, pohlednice
a celistvosti a další). Odborně Vám při výměně poradíme.
Všechny zájemce o filatelii a další zastoupené sběratelské obory
na burzu srdečně zve
Vedení Klubu filatelistů při SVČ v Rožnově pod Radh.

Mariášový turnaj Bečvice 2009

Marie Němcová

V hospodě na Bečvici se 14. března 2009 konal již šestý ročník
Mariášového turnaje Bečvice 2009. Účastníci, jichž bylo letos šedesát,
byli nejen z Bečvy a okolí, ale například za Slatiny nad Zdobnicí, Ostravy,
Francovy Lhoty, Studénky a Albrechtic. Jako tradičně na nejlepší
účastníky čekalo víc jak dvacet pět krásných cen – např. GPS navigace,
ortoped, radiátor, vysavač, rádio CD/MP3 přehrávač, domácí uzeniny,
stylová ptačí budka apod.
První tři místa: 1. Josef Vašut z Horní Bečvy
2. František Bil z Prostřední Bečvy
3. Josef Křenek z Horní Bečvy
Tímto chci poděkovat všem sponzorům, kterými jsou Obecní úřad
v Horní Bečvě, Vlek Rališka, Topenářství Pavel Ondruch, Autodoprava
František Juroška, Elektra Radek Malina, Řeznictví Aleš Stromšík, Zámečnictví Jiří Blinka, Ski areál Antonín Tovaryš, Portáš Valašská Bystřice, Jiří
Vašut, Miroslav Maceček, Jiří Chovanec a Bedřich Jurečka.
Basketbalistky s paní učitelkou Marií Němcovou

Za pořadatele Petra Ondruchová
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Inzerce
Kosmetika Brigita Linerová
na Horní Bečvě nabízí:
• základní kosmetické ošetření pleti
• ajurvédské kúry, masáž hlavy a vlasů speciálním olejem
• bylinný lifting • barvení řas a obočí
• depilace teplým voskem
• poradenství
• solárium, nové trubice - 1minuta 6,- Kč

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 17.00
zavřeno
12.00 - 17.00

Jarní soutěž se
„STUDIEM POHODA“!
Soutěžte ve STUDIU POHODA
o hodnotné ceny!

Připravili jsme pro Vás novou nákupní soutěž,
která u nás probíhá v období

od 01.04. – 30.06.2009.
Objednávky telefonicky

603 959 220 nebo osobně

Kadeřnictví Iwuzskaa - Hotel Mesit
Provozní doba:
po-čt 9:00 - 14:00
pá
9:00 - 18:00
so
9:00 - 14:00
(18:00)

• prodlužování, zahuštování vlasů
• stříhání - dámské, pánské, dětské
• melírování, barvení . . .
Pracuji s kvalitní a osvědčenou vlasovou kosmetikou
jako je Green light, Wella i Matrix. U produktů značky Green light
jde především o přírodní kosmetiku.
Barvy Green light jsou šetrné k vlasům.
Jsou obohacené o včelí vosk a vitamín C. Chrání i regenerují
strukturu vlasu a zajištují trvanlivé barevné výsledky.
Objednávky na tel. č.:

773 648 841

Těším se na Vaši návštěvu.

Soňa Závorková
Vám nabízí
pedikúru, manikúru,
nehtovou modeláž,
P- shine
Objednávky na tel. čísle

736 441 466

1. cena – domácí pekárna chleba
2. cena – fritovací hrnec
3. cena – odšťavovač ovoce
a 5. dalších drobných cen
Soutěže se mohou zúčastnit všichni naši zákazníci,
kteří si v tomto období ve Studiu Pohoda zakoupí zboží
v hodnotě nad 500 Kč / 1 nákup.
Celková částka pro účast ve slosování kupónu je 1.500Kč.
Soutěžní kupón je rozdělen na 3. pole po 500 Kč,
pro razítko s podpisem. Množství slosovatelných kupónů
od jednoho zákazníka pro účast v soutěži není limitováno.
Slosování proběhne v sobotu
04. 07. 2009 v 10.00 hodin ve „Studiu POHODA“.
Při losování bude možnost občerstvení
a nabídneme také grilované speciality.
Všichni jste srdečně zváni.
Výsledky slosování budou zveřejněny
na našich internetových stránkách od 05. 07. 2009
www.pohodastudio.cz v sekci aktuálně,
a na stránkách zpravodajů obcí Prostřední Bečva, Horní Bečva,
Dolní Bečva, Hutisko - Solanec a v inzertních novinách ROZINA.

Studio Pohoda, Prostřední Bečva 402,

tel.: 571 643 358, 603 733 414

Stavební práce
• zednické práce
• obkladačské práce
• malby a nátěry • omítky apod.
Marcel Straděj, Zašová 419

Tel. : 603 981 428
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Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm - duben
Telefon: 571 654 727
Objednávka vstupenek přes internet:
www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

• Ve čtvrtek 16. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – PARANOID PARK
Paranoid Park je kultovním místem setkávání skejťáků v Portlandu, je místem
životního a morálního bilancování mladého Alexe, který zavinil smrt
pracovníka místní ochranky.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pátku 17. do neděle 19. v 18.00 hodin
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Dobrodružná komedie, ve které se život hotelového údržbáře
navždy změní v okamžiku, kdy ožijí pohádky, které vypráví synovci a neteři.

• Od čtvrtku 2. do neděle 5. v 18.00 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

Mluveno česky.

Animovaný dobrodružný příběh o malém myšákovi, toužícím konat
velké skutky.
Mluveno česky. Mládeži přístupný.
• Od čtvrtku 2. do neděle 5. ve 20.00 hodin
VALKÝRA
Skutečný příběh plukovníka von Stauffenberga, který stál v čele
protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa
Hitlera a odstavení jeho spolupracovníků od moci.
Mládeži do 12 let nevhodný.

JEDEN SVĚT 2009

• Od pátku 17. do neděle 19. ve 20.00 hodin
KURÝR 3
Frank Martin byl přinucen přepravit unesenou dceru ředitele významné
korporace. Během cesty se musí poprat s lidmi, kteří ho donutili vzít tuto práci
a agenty vyslanými, aby ho zadrželi.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• V pondělí 20. v 18.00 hodin
PROJEKT 100 – UPÍR NOSFERATU
Jeden z vůbec prvních hororů, který je adaptací klasického díla
Brama Stokera Dracula.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• V úterý 21. v 18.00 hodin
PROJEKT 100 – ANTÉNA

• Pondělí 6. 4.
16:00 Pevnost (Švýcarsko), 17:50 Sedm světel (ČR),
19:00 Oficiální zahájení, Tenkrát 2 – Šance pro Slovensko (ČR),
21:00 Květinový most (Rumunsko, Německo)

Alegorická pohádka s okázalou inspirací v němých filmech.
Mládeži přístupný.

• Úterý 7. 4.

• Ve středu 22. v 18.00 hodin
PROJEKT 100 – FARMA ZVÍŘAT

16:30 Příběhy z Yodoku (Norsko), 18:00 Nezlomné tety (Jižní Afrika), 20:00
Otroci (Švédsko, Dánsko, Norsko), Barmský VJ (Norsko,
Švédsko, Dánsko, Velká Británie)

Film je adaptací slavné stejnojmenné bajky George Orwella o nebezpečí
totalitních systémů, jenž se stal ostrou kritikou stalinského režimu.

• Středa 8. 4.
16:30 Černá srdce (ČR), 18:00 Armáda v Sárí (Nepál, USA),
19:40 Jaderný comeback (Nový Zéland), 21:00 Čas hlupáků (GB)

Mládeži přístupný.
• Ve čtvrtek 23. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – HORSKÁ HLÍDKA

Vstupné: 50,- Kč, celodenní 100,- Kč, permanentka 200,- Kč.
Více informací na plakátech festivalu Jeden svět a na www.tka.cz

Film líčí výpravu na čínské území, přičemž se opírá o skutečný příběh
jedné z posledních expedic vedených tibetskými dobrovolníky bojujícími
proti pytlákům.
Mládeži do 12 let nevhodný.

• Od čtvrtku 9. do neděle 12. v 18.00 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU

• Od pátku 24. do neděle 26. v 18.00 hodin
MĚSTO EMBER

Princezna Aneta se nechce vdávat za prince ze sousední země, král tedy
vymyslí lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu uchází sám Lucifer.
Netuší ovšem, že vyvolá nejen hněv pekla, ale i nevěsty samotného Lucifera.

Útočiště lidské rasy Ember stojí po dvou stech letech na pokraji zániku.
Generátor, poskytující energii začíná selhávat a nikdo neví, co nastane,
až se celé město ocitne v temnotě.
Mládeži přístupný.

Mládeži přístupný.
• Od čtvrtku 9. do neděle 12. ve 20.00 hodin
SPIRIT

• Od pátku 24. do neděle 26. ve 20.00 hodin
STRÁŽCI – WATCHMEN

Příběh zavražděného policisty, který se za záhadných okolností vrací na svět
jako maskovaný bojovník známý pod pseudonymem Spirit.

Po smrti superhrdiny se jeden ze Strážců pokusí zmobilizovat všechny
své bývalé kolegy, jejich cílem bude strážit lidstvo ale kdo bude strážit je?
Mládeži do 15 let nevhodný.

Mládeži do 12 let nevhodný.
• V neděli 12. v 16.00 hodin
KINO PRO DĚTI – KRÁL A SKŘÍTEK

• Od pondělí 27. do středy 29. v 18.00 hodin
MARLEY A JÁ

Vzorné chování, Loupežnická pohádka, Proč má člověk psa, Psí kusy,
Král a skřítek, Krtek a zelená hvězda

Novomanželé Groganovi se rozhodnou, že opustí zimy Michiganu a začnou
nový život na Floridě. A aby změn nebylo málo, pořídí si roztomilého,
šestikilového labradora Marleyho.
Mládeži přístupný.

• Od pondělí 13. do středy 15. v 17.30 hodin
STMÍVÁNÍ
V nové škole potká Bella okouzlujícího Edwarda, beznadějně se
zamiluje, ale zjistí, že není jen tak obyčejný kluk…
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pondělí 13. do středy 15. ve 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Nová komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným vášně,
rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě
či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny.
Mládeži přístupný.

• Od pondělí 27. do středy 29. ve 20.00 hodin
SEDM ŽIVOTŮ
Příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím,
že změní život sedmi cizím lidem.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od čtvrtku 30.4. do neděle 3.5. v 18.00 hodin
BOLT – pes pro každý případ
Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, dokud se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City.
Mluveno česky. Mládeži přístupný.
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