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Jak Tě přivítat človíčku?
Tak, jak vítáme lásku, neboť z ní pochází celý tento svět…

Vítání občánků
V neděli 26. dubna 2009 se uskutečnilo první letošní
vítání občánků. Byl to slavnostní den pro naše nejmenší
občánky obce Horní Bečva narozené od listopadu 2008
do března 2009. V obřadní místnosti Obecního úřadu se
sešlo na slavnostním vítání všech osm rodičů se svými
miminky, mezi kterými byla jedna holčička a sedm chlapečků. Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky
a předsedkyně SPOZ, se rodiče zapsali do pamětní knihy

obce, obdrželi kytičku a pro své ratolesti malé dárky.
Ke slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim i dětem hodně zdraví, spokojenosti a radosti.
Miminka zleva: Vojtěch Blinka, Vít Blažek, Vanesa
Maléřová, Dominik Křenek, Jíří Vašut, Tomáš Prorok,
Filip Hanas a Vlastimil David.

Bečvanský skřivánek

Kdo ještě vystupoval? Pěvecký sbor Skřivani pod vedením paní učitelky Dity Gužíkové. Sbor doprovázeli Josef
Malina na digitální klavír a Adam Růčka na perkuse.

11. ročník pěvecké soutěže
Bečvanský skřivánek máme za sebou.
Jak to dopadlo?
V kategorii Pískle 2009 zvítězila Vanda Machálková
z 2. třídy. Na 2. místě se umístila Martina Kramolišová
a 3. místo obsadil Matěj Juřík, oba jsou z 2. třídy.
V kategorii Skřivan 2009 zvítězili Dominik Opálka
a Ivana Křenková z páté třídy.
Kdo o pořadí rozhodoval? No přece odborná porota,
která pracovala ve složení: Předseda poroty – Adam Růčka z Dolní Bečvy, zpěvák, trumpetista a hráč na perkuse. Členové –pan Oldřich Ondryáš, starosta naší obce,
pan Jan Děcký, ředitel školy, Jiří Blinka, učitel hudby
a Tomáš Machálek, hráč na tubu.
Kde to bylo? V kinosále na Horní Bečvě.
Kolik bylo soutěžících? 31. Písničky s nimi nacvičil a doprovázel je na keyboard pan Josef Blinka, učitel hudby.

A každá třída si připravila taneční vystoupení pod
vedením svých třídních učitelů, paní Fiuráškové, paní
Děcké, paní Vojkůvkové a paní Poláškové.
Děkuji všem účinkujícím za odvedený pěvecký
výkon, tanečníkům, porotě, panu Blinkovi za nácvik
i doprovod dětí, panu Josefu Malinovi za hudební
doprovod a za ozvučení celého programu, panu Adamu
Růčkovi za předsedávání a za hudební doprovod pěveckého sboru, všem třídním učitelkám za nácvik tanců
a na závěr chci poděkovat sponzorům – Obecnímu
úřadu Horní Bečva, panu Tomkovi z Gril baru, paní
Malinové z místního papírnictví a panu Aleši Stromšíkovi
z místního uzenářství, který věnoval každému zpěvákovi párek v rohlíku.

Skončil 11. ročník a jistě se všichni těšíme na
12. ročník příští rok.
Daniela Křištofová
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Kdo byl milován, není zapomenut…

Motto:

Dne 12. května 2009
už tomu bude patnáct let, co nás
navždy opustil náš milovaný bratr

„Mládí je šťastné pro svou schopnost vidět krásu
a kdo si tuto schopnost uchová, ten nestárne.“

pan Josef Č e r v e n ý
S láskou stále vzpomínají sestry
a bratři s rodinami.

Franz Kafka

V květnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
Blažena V a ň k o v á
Oldřiška K ř e n k o v á
Cecilie O n d r u ch o v á
Ludmila C v i k l o v á
Veronika F i u r á š k o v á
Aloisie H o r á k o v á
Jindřiška K o c i á n o v á
Rudolf Š l a ch t a

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 15. května 2009
vzpomeneme patnácté výročí úmrtí
Pana Josefa P a v l i c i
S láskou vzpomínají
manželka Zdenka se syny a celá rodina.

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

Vzpomínka

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene,
kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 22. května 2009
vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí

Dne 4. května 2009
vzpomeneme deváté výročí úmrtí
naší maminky a babičky

paní Barbory M a l i n o v é
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Marie s rodinou.

paní Františky K ř e n k o v é
S úctou a láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Mše svaté ve farním kostele
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. dubna 2009 jsme vzpomněli třicáté výročí úmrtí
pana Jana B l i n k y
Dne 10. května 2009 vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí
paní Boženy B l i n k o v é
Vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 28. listopadu 2008
jsme vzpomněli třetí výročí úmrtí
jejich syna

Motto:

„Památka v mysli pomine,
ale trvá vklad člověka do dějů lidstva.“
J. W. Goethe

1. 5.

2. 5.

7.30
17.00

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

7.30

za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a syna

3. 5. 10.00

za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče
z obou stran

4. 5. 17.00

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

5. 5.

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

pana Jiřího B l i n k y
Vzpomíná dcera s rodinou
a sourozenci s rodinami.

za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy
a celou zemřelou rodinu

7.30

3
6. 5. 17.00

za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu

7. 4.

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

7.30

8. 5. 17.00

za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila
a rodiče Bártkovy

9. 5.

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

7.30

10. 5. 10.00

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

11. 5. 17.00

za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru
a rodiče z obou stran

12. 5.

7.30

Informace obecního úřadu
Usnesení 12. řádného zasedání zastupitelstva
obce Horní Bečva, konaného dne 5. března 2009.
12/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- doplněný program dnešního jednání
- stanovení zapisovatelky
- volbu ověřovatelů zápisu
- stanovení pracovního předsednictva
- volbu návrhové komise

za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

13. 5. 17.00

za zemřelého Stanislava Maléře, dceru Jiřinu,
zemřelou rodinu a duše v očistci

12/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů
zápisu z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce.

14. 5.

za zemřelého Josefa Pavlicu, bratra Jiřího a rodiče

12/3

Zastupitelstvo obce zamítá prodej plynárenského zařízení
firmě SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, Ostrava – Moravská
Ostrava.

7.30

15. 5. 17.00

za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího
a rodiče

16. 5.

za zemřelou rodinu Prorokovou a zetě Lumíra

12/4

17. 5. 10.00

za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, tři dcery
a čtyři zetě

Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce k dalším jednáním
o změně podmínek budoucího prodeje plynovodního řádu.

12/5

18. 5. 17.00

za zemřelého manžela Vladimíra Martináka, rodiče
Martinákovy a Vaňkovy a duše v očistci

19. 5.

7.30

za zemřelé rodiče Křenkovy, syna Cyrila, oboje rodiče
a duše v očistci

Zastupitelstvo obce schvaluje v souvislosti s čerpáním dotace z integrovaného operačního programu a v rámci Typového projektu – Czech POINT (upgrade) Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.

12/6

20. 5. 17.00

za zemřelého Matouše Ondrucha, manželku, tři syny
a tři zetě

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horní Bečva
na rok 2009.

12/7

21. 5.

za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí,
syna Václava

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý výhled příjmů
a výdajů obce Horní Bečva na období 2009 – 2011.

12/8

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje Radu obce k provádění
rozpočtových opatření v roce 2009 max. do výše 500.000,- Kč.

12/9

Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu nutnosti sjednocení
ceny stočného na regionální úroveň od 01. 01. 2009 stočné ve
výši 23,44 Kč s DPH za m3. Vodné zůstává nezměněno, tj. 18,- Kč
(s DPH) za m3.

7.30

8.00
17.00

za zemřelého Pavla Baroše, živou a zemřelou rodinu

22. 5. 17.00

za zemřelého manžela Františka, jeho syna
a rodiče Kubáňovy

23. 5.

za zemřelého Vladimíra Ondrucha a rodinu z obou
stran

7.30

24. 5. 10.00

za zemřelou Marii Macečkovou a manžela

25. 5. 17.00

za zemřelou Janu Zetochovou a otce Josefa

26. 5.

za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy,
tři syny a duše v očistci

7.30

27. 5. 17.00

za zemřelé rodiče Marii a Josefa Macečkovy,
jejich syna Vojtěcha a zetě Vincence Kulišťáka

28. 5.

za zemřelou Ludmilu, Anežku a Kristýnu Fárkovy
a duše v očistci

7.30

29. 5. 17.00
30. 5.

7.30

31. 5. 10.00

1. 6.

8.00
17.00

za zemřelého Jana Červeného, manželku a děti
za zemřelého Karla Fárka, rodiče a sourozence
za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu,
bratra Josefa, sestru Františku, jejího manžela, rodiče
a duše v očistci
za živou a zemřelou rodinu Mitášovou, Fárkovou,
Chudějovou a Facovou a duše v očistci
za dar života, boží pomoc a přímluvu P. Marie
při příležitosti osmdesáti let života

2. 6.

7.30

za zemřelého Ferdinanda Smočka, manželku Rozálii,
dceru Františku a zetě Oldřicha Proroka

3. 6.

7.30

za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

4. 6.

7.30

za zemřelého Miroslava Hrstku, vnuky Radušku
a Romanka, rodiče Šírovy a Hrstkovy a duše v očistci

5. 6.

7.30

za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

17.00
6. 6.

7.30

za zemřelé rodiče Jana a Anastázii Křenkovy, rodiče
z obou stran
za zemřelou Marii Němcovou, manžela Františka,
vnuka Jendu a dva zetě

12/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu následujících investičních akcí prováděných nebo plánovaných na
léta 2009-2010, které bude obec částečně financovat.
- Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Horní Bečva
- Splašková kanalizace
- Odpadové centrum
- Oranžové hřiště
- Revitalizace centra obce, vč. opravy chodníků
- Jednotné značení v obci
12/11 Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnout opravu bytového
domu čp. 658 do plánu oprav majetku obce dle finančních
možností obce.
12/12 Zastupitelstvo obce opětovně zamítá odprodej bytů v bytovém domě čp. 658 v obci Horní Bečva.
12/13 Zastupitelstvo obce neschvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům ZO, odměny zůstávají ve stejné výši,
jak byly schváleny na 2. řádném zasedání ZO, konaného dne
30. 11. 2006.
12/14 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu č. 176/2008/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Bečva
za rok 2008 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
12/15 Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zahájit práce na přípravě plynofikace obce Horní Bečva – II. etapa. Zahájení prací
musí předcházet průzkum zájmu odběratelů o odběr zemního
plynu.
12/16 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příhraniční spolupráci s obcemi: Vysoká n. Kysucou a Makov.
Mgr. Oldřich Ondryáš
starosta obce

Josef Blinka
místostarosta obce
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Obec úspěšně získává dotace
Vážení občané,
dovolte mně, abych Vás seznámil s nejdůležitějšími investičními
akcemi, které obec provádí a které se připravují i v dalším období.

1. Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy
– úsek Horní Bečva
Jak jsem již informoval dříve, tato investiční akce je realizována od
začátku dubna 2009, přičemž na tuto akci obec získala dotaci z regionálního operačního programu Střední Morava, kdy se jedná o prostředky z EU. Celková cena díla úseku Horní Bečva představuje částku
15. 725.000,- Kč, z toho získaná dotace činí 12.624.000,- Kč. Na dodavatele stavby bylo vypsáno výběrové řízení, přičemž nejvýhodnější
nabídku podalo sdružení firem Cobbler, Swietelsky a Commodum.
Cyklostezka začíná u mostu u Zavadilky a vede souběžně vedle
chodníku až k opěrné zdi u zastávky ČSAD u přidružené výroby, kde
navazuje na komunikaci I. třídy a pokračuje centrem obce po hlavní
silnici. Z hlavní silnice odbočuje za lékárnou u domu Jana Kubáně na
komunikaci za Bečvou a u Němcových po nově zbudované lávce bude
pokračovat přes řeku Bečvu po travnatém pruhu až k mostu u Valašky,
kde povede opět v délce cca 200 m po hlavní silnici (k vedení cyklostezky mimo silnici v tomto úseku nedali vlastníci pozemků souhlas).
U zastávky ČSAD nad Valaškou bude cyklostezka pokračovat po travnatém pruhu až k místní komunikaci do Bučkového. Cyklostezka navazuje na pásovou zelenou cyklotrasu č. 6015, po které můžou cyklisté
dojet okolo přehrady na Benešky nebo na druhou stranu na Martiňák,
Pustevny a také přes Podolánky do Ostravice. Povrch cyklostezky
bude živičný (AB), takže bude vhodný nejen pro cyklisty, ale i např. pro
in-line bruslaře.

V tuto dobu je dokončena PD pro stavební povolení, v květnu 2009
by mělo být vydáno stavební povolení a současně probíhá zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládané zahájení akce je na jaře 2010.

4. Současně obec připravuje další investiční
akce, na které je možné získat finanční prostředky.
Jedná se o vybudování víceúčelového školního hřiště
u ZŠ Horní Bečva, kdy toto zařízení by představovalo víceúčelové
školní hřiště, čtyřdráhová běžecká dráha, doskočiště pro skok vysoký
a skok daleký, terénní a sadové úpravy atd., kdy hřiště, běžecké dráhy
a rozběhové drahy na skok daleký a vysoký budou opatřeny moderním
umělým povrchem. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení
a probíhají jednání na příslušném ministerstvu směřující k zajištění
dotačních prostředků.

5. Další investiční akcí připravovanou obcí je
Revitalizace centra obce
V rámci této akce plánuje obec modernizaci centra obce, zejména prostoru tržiště, kde by měla být vybudována odpočinková zóna,
úpravy prostor před kulturním domem a ZŠ, prostor mezi hasičárnou
a poštou a volné prostranství za starou lékárnou. Revitalizace bude
zahrnovat úpravu a modernizaci výše uvedených prostranství, kde
budou provedeny terénní úpravy, parkové úpravy, vybavení těchto
prostor mobiliářem (lavičky, koše apod.). V tuto dobu probíhá zpracování projektové dokumentace pro účely získání dotace na tuto akci.
Obec připravuje a realizuje řadu dalších drobnějších akcí, o kterých
Vás budeme v budoucnu informovat.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

V současné době již probíhají stavební práce na trase cyklostezky.

2. Dostavba kanalizace Horní Bečva
Obec rovněž získala další dotaci na investiční akci Dostavba
kanalizace Horní Bečva, a to z EU v rámci operačního programu životní prostředí. Celkové uznatelné náklady této akce činí 40.088.000,- Kč,
z toho získaná dotace představuje částku 34.074.000,- Kč.
V rámci této akce bude provedena splašková kanalizace v dále uvedených lokalitách obce, a to v údolí Hluboké, Liščí, Lúky, centrum obce
u řadovky, u RS Barborka, Mečůvka, Bučkové, Prostá, u Pasecké školy, nad Mesitem, kdy ve všech uvedených případech se jedná o prodloužení stávajích kanalizačních řadů. Nové kanalizační řady budou
realizovány v Kobylské a na Grapě. Mimo tuto akci financovanou
z výše uvedené dotace obec připravuje i kanalizaci v Kněhyních, avšak
realizace v této části obce závisí na vybudování kanalizace v části Kněhyň spadají pod Prostřední Bečvu obcí Prostřední Bečva, jelikož na její
kanalizační řad bude napojena i část Kněhyň na území Horní Bečvy.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpokládané zahájení akce je na
jaře 2010. Považuji za nutné zdůraznit, že dostavba kanalizace je pro
obec prioritní záležitostí, neboť podle stávajících norem EU na ochranu životního prostředí je povinna každá obec nad 2.000 obyvatel,
tj. i Horní Bečva, počínaje dnem 1. 1. 2011 likvidovat splaškové vody
dle těchto norem, kdy kanalizace i čistička odpadních vod musí splňovat tyto normy EU.

3. Odpadové cetrum
Obci se podařilo získat i finanční prostředky na výstavbu odpadového centra. Celkové náklady na tuto investiční akci jsou vypočteny na
částku 24.804.000,- Kč, z toho získaná dotační částka představuje
21.084.000,- Kč. Dotace byla získána z operačního programu životní
prostředí. Bude vybudován areál sběrného dvora na všechny druhy
odpadů, které zde budou shromažďovány a následně odváženy na
skládky nebo likvidovány odbornými firmami. Součástí tohoto areálu
budou i technologická zařízení jako např. kontejnery, štěpkovač, překopávač kompostu apod., ale nejdůležitější součástí této technologie
bude i pořízení nového vozidla na svoz komunálního odpadu (kukavůz). Součástí odpadového centra bude i vybudování příjezdové komunikace od mostu u sokolovny kolem řeky Bečvy.

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost zajistit sběr nebezpečných odpadů nejméně 2x ročně. První termín pro obec Horní Bečva je

sobota 16. května 2009.
Mezi nebezpečné odpady patří zejména akumulátory a suché články, oleje, tuky a látky jimi nasycené, dehty a lepenky z nich, desinfekční
a kosmetické přípravky, léky, barvy, lepidla, rozpouštědla, postřikové
přípravky, kyseliny, hydroxidy, zářivky, televizory, ledničky a jiný podobný odpad. Chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby,
pračky a televizory je možné průběžně odevzdat bezplatně u p. Maliny
v prodejně Elektra Erko po předchozí dohodě.
Současně s tímto sběrem nebezpečných odpadů proběhne i sběr
velkoobjemových odpadů jako matrace, koberce, linolea, kočárky, sedačky z aut, plastové předměty a podobný odpad.

Místa a doby sběru:
Bečvice

od

8:30

do

8:50 hodin

U Vaníčků

od

9:10

do

9:40 hodin

U Valašky

od 10:00

do 10:30 hodin

Areál Služeb (na pile)
od 11:00

do 11:40 hodin

Kněhyně (točna před domem p. Hrstky)
od 12:00

do 12:30 hodin

Upozornění:
Místem sběru u Valašky bude opět zpevněná plocha před skládkou
sypkých materiálů.
Dále žádáme občany, aby odpad naváželi na výše uvedená místa
pouze v době určené pro dané místo sběru. Dovezený odpad jim bude
odebrán přímo pracovníky firmy na přistavená vozidla.
Tento organizovaný sběr platí pouze pro občany a majitele chat,
kteří jsou povinni platit poplatek za odpad a není určen pro podnikatele.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
I. pololetí rok 2009
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l.
Interval svozu 1x za týden.
Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý

- pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liští, Zátiší,
Kněhyně

Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně
2 metry od okraje vozovky.

Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu:

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).
Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést
odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení,
nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.
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:

30. - 31. 5.; 28. - 29. 7. 2009 v areálu Služeb HB s. r. o.
vedle bývalé pily.

Informace pro vlastníky
lesních pozemků v obci Horní Bečva
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín, se snaží zajistit
vytyčení lesních pozemků v obci Horní Bečva za využití prostředků
z Programu rozvoje venkova (z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova – EAFRD).
Termín pro podání žádosti o dotaci je již v červnu 2009 a proto byla
obec Horní Bečva požádána o spolupráci.

• Pozemkový úřad Vsetín postupně vypracovává souhrnný seznam
vlastníků lesních pozemků a zasílá jej obci Horní Bečva. Obec písemně pozve vlastníky lesních pozemků s trvalým bydlištěm v obci Horní
Bečva v určených termínech na obecní úřad, kde vlastníci projeví
zájem o vytyčení svým podpisem na výše uvedeném seznamu.

• Vlastníci lesních pozemků zároveň obdrží od obce žádost o vytyčení,
kterou doplní, podepíší a obratem zašlou na:
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Vsetín,
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
nebo odevzdají na Obecní úřad v Horní Bečvě.

• Pokud vlastníci lesních pozemků disponují dohodou o navrácení
pozemků do užívání (nebo protokolem o venkovní předávce), doloží
k žádosti o vytyčení i kopie těchto dokladů.
Obecní úřad Horní Bečva

Kdo si hraje, nezlobí
V pochmurnou neděli 23. března 2009 se v prostorách Valašského
šenku odehrála další nová akce pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí.“
Mile nás překvapila velká účast soutěžechtivých dětí. Soutěžilo se
ve skládání puzzle, pexesu a v Člověče, nezlob se. Akce se zúčastnilo
devadesát soutěžících, každý vítěz dostal kromě diplomu také diář
SVČ, drobnou odměnu a Kinder vajíčko. Sladkou odměnu dostaly
i děti, které nepostoupily do dalšího kola. Malé děti si mohly pohrát
v dětském koutku, kde kreslily velikonoční kuřátka a skládaly stavby
z kostek. Na své si přišli i šachoví nadšenci. Všem vítězům ještě jednou
blahopřejeme.
Vzhledem k nadšení pro soutěživost, velký počet zúčastněných
a prima náladu, můžeme tuto akci považovat za zdařilou a motto
nedělního dne „Kdo si hraje, nezlobí“ se splnilo na 100%.
Rádi Vás uvidíme na další, nejen dětské akci, která se uskuteční
v měsíci květnu. Budeme Vás včas informovat.
Spolek žen z dolního konce (Foto Romana Křenková)

Povinné očkování
proti vzteklině
Upozorňujeme občany, že v sobotu 9. května 2009
bude provedeno v obci Horní Bečva
povinné očkování psů proti vzteklině a to na těchto místech:
8.00 hod. ............ u hasičského domu
9.45 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 10,- Kč za jednoho psa,
očkovací průkaz doneste sebou!
Možnost vystavení nového průkazu.
MVDr. Radim Korbáš
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Co se děje
v hornobečvanské škole?

Soutěž v basketbalu
Nestlé cup v Kelči

 Začátkem dubna uspořádala ZŠ Horní Bečva okrsková

kola ve volejbale pro chlapce a děvčata 8. - 9. tříd.
6. dubna soutěžili chlapci. 1. místo obsadila ZŠ Zubří, druhá byla
ZŠ Dolní Bečva, třetí skončila ZŠ Horní Bečva a na 4. místě se umístila
ZŠ Videčská Rožnov p/R.
Naši školu reprezentovali:
Václav Dobeš, David Solanský, Jiří Vala, Tomáš Vašut, Martin Krňa,
Jakub Kubeš, Ondřej Malina, Roman Chovanec a Martin Ondruch.
Do okresního kola postoupili volejbalisté ze Zubří.

Basketbalistky s trenérkou Evou Sekerkovou.

 8. dubna se děvčata 6. - 7. tříd naší školy zúčastnila

soutěže v basketbalu – Nestlé cupu v Kelči,
kde obsadila 4. místo.
Naši školu reprezentovaly:
Jana Švardalová, Veronika Bobková,
Žaneta Kachtíková, Barbora Romanová,
Hana Červená, Barbora Maléřová,
Aneta Vroblová a Jolana Chrbjátová.
text článku – Marie Němcová

Velikonoční volejbalový turnaj
Volejbalisté s učitelkami - Blankou Randovou a Marií Němcovou.

7. dubna bojovalo 7 družstev děvčat ve stejném sportu. 1. místo
získala děvčata ze ZŠ Pod Skalkou z Rožnova p/R., druhá byla ZŠ Vidče,
třetí místo obsadila naše děvčata ve složení:
Kamila Petřeková, Sabina Kretková, Jana Juříčková, Barbora
Bartošková, Denisa Macečková, Michaela Vroblová, Jana Poláchová
a Michaela Zámečníková.

vyhrály Bambusové výhonky
Na Bílou sobotu 11. dubna. oslavilo 13 týmů Velikonoce tradičním volejbalovým turnajem smíšených družstev v hale základní
školy v Horní Bečvě.
Tohoto turnaje se zúčastnily týmy nejen z Horní Bečvy, ale i z Dolní
Bečvy, Rožnova p/R., Valašského Meziříčí, Hážovic a Vsetína.
Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým. Celkem
bylo na dvou hřištích odehráno 40 utkání. První dva týmy ze skupiny
postoupily do závěrečných bojů.
O 3. a 4. místo se utkala družstva Čapík a Drsná Mája, ve finále Assimo
s Bambusovými výhonky. V podvečerních hodinách bylo dobojováno.
Vítězem turnaje se staly Bambusové výhonky, druhé místo obsadilo Assimo a třetí bylo hornobečvanské družstvo Drsná Mája.
Další pořadí:
4. Čapík

Volejbalistky s učiteli - Blankou Randovou, Zbyňkem Kocurkem a Marií Němcovou.

Další pořadí bylo: 4. místo ZŠ Dolní Bečva, 5. ZŠ Zubří, 6. ZŠ 5. květen
Rožnov p/R., 7. ZŠ Videčská Rožnov p/R. Do okresního kola postupují
první dvě školy.

9. Fotbalisté

5. Tři tečky

10. Nevím

6. Rudá záře

11. Do počtu

7. Avex

12. Lolo team

8. Červení králíčci

13. EAK

První tři družstva byla odměněna diplomy, medailemi a velikonočními dárkovými balíčky, ostatní týmy dostaly velikonoční ceny,
na které přispěli Obecní úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů
z Horní Bečvy.
Většinu utkání odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová.
Nejstarším hráčem byl Rostislav Guttler st. z týmu Drsná Mája, nejlepší
hráčkou Alena Mikšová z vítězných Bambusových výhonků.
Marie Němcová
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Macurův memoriál

Pozvánky

V pondělí 4. května 2009
se uskuteční závod v přespolním běhu
– Macurův memoriál u příležitosti osvobození Horní Bečvy.

Start závodu za základní školou ve 13.00 hod.
Kategorie: chlapci, děvčata
1. – 2. třída

3. – 4. třída

5. – 6. třída

7. – 8. třída

9. třída

NERO TRADE
Středisko volného času Rožnov p/R.
a Jezdecký klub Valašsko

Vás zvou na

Bečvanské gruntování 09
Uklizeno! Vyznačeno! Ale…
Krajinu sužuje strašná příšera v podobě ukrutného nepořádku, která odhalila svou
ohyzdnou tvář poté, co se
zbaběle schovávala pod sněhem…
Je devět hodin, osmnáctého dubna tři roky před
koncem světa… Dvacetidvoučlenná hrstka statečných se
pouští do boje s monstrem
vyzbrojena pouze rukavicemi,
plastovými pytli a odhodláním.
Po téměř osmihodinové bitvě
jsou ztráty na naší straně minimální (odřené nohy, bolavé
záda, jeden válečník padl únavou), avšak náš protivník utrpěl
ránu v podobě 100 pytlů nepořádku a válečných kořistí - fotoaparát,
mobilní telefon Nokia, autobaterie, igelitový obal firmy Ekoobal, půlka
kulečníkové koule, plot…

Vítání jara
v pátek 22. května 2009
Sejdeme se v jízdárně na Prostřední Bečvě
v 17.00 hod. i za nepříznivého počasí.
Čeká na Vás společné uvítání jara,
jízda na ponících, nové zajímavé hry a soutěže.
Vezměte si špekáček
nebo nějakou dobrotu na opékání.
Na všechny děti a rodiče se těší pořadatelé.

RADEGASTŮV REJ
na Pustevnách s MIG 21
Sobota 30. května 2009, Pustevny!

V rámci gruntování byla také obnovena modrá turistická značka
a zelená cyklotrasa z Valašky až téměř na Benešky. Původně se měly
natírat dřevěné stojany turistických map, ale bohužel páteční déšť
tento záměr zhatil.
Večer se většina udatníků odebrala nabrat ztracených sil k ohni,
kde byla přichystána hostina a točil se zlatavý mok. Doufáme, že příšeře bude trvat dlouho, než se z takové rány vzpamatuje nebo ještě lépe,
se nám ji s pomocí shůry a novými válečníky podaří zcela zničit.
Tímto děkuji všem, kteří si našli čas, chuť a elán pro dobrou věc.
Opravdu velkým zklamáním je však přístup obce, kde se nenašel
nikdo kdo by odvezl nasbírané odpadky ještě během soboty, a proto se po bujaré sobotní noci návštěvníku diskoclubu Vadella nejeden
pytel objevil v Bečvě.
Olin Klika

6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude také letos konat
v krásném prostředí na Pustevnách poslední sobotu v květnu od
10 hodiny ranní.
Vystoupí kapely MIG 21, Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk
a David Kraus a revival skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný
doprovodný program, zábavné Městečko Radegast a opět se můžete
účastnit soutěží v pětiboji o ceny značky Radegast. Vstup je tradičně
zdarma.
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na

www.radegastuvrej.cz a www.beskydy.cz.
Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

Inzerce
Hledáme ubytování v Horní Bečvě a blízkém okolí, pro dvě osoby,
od 1. června do září / října, kdy předpokládáme přestěhování
do právě stavěného domu na Hormí Bečvě.
Byt / i v domě, nejméně 2+1, jsme pracující pár, středního věku.
Parkování pro dvě auta, připojení na internet nutné.
Cena a platba dle dohody.

Kontakt: leoduchon@gmail.com
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Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – květen
Telefon: 571 654 727
Objednávka vstupenek přes internet:
www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

• 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, nebezpečí a intrik – tedy
alespoň dokud kamery natáčejí.
Mluveno česky. Mládeži přístupný.
• Od pátku 1. do neděle 3. ve 20.00 hodin
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Jamal Malik byl ještě nedávno chlapcem z bombajského slumu, který se
narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy.
Mládeži do 12 let nevhodný.

PROJEKT 100

• Od pátku 15. do neděle 17. v 18.00 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách
astronautů, jsou ukryti tři muší dobrodruhové. I první let na Měsíc měl své
mouchy…
Mluveno česky. Mládeži přístupný.
• Od pátku 15. do neděle 17. ve 20.00 hodin
SEX DRIVE
18letý Ian má konečně šanci přijít o panictví, proto se s kamarády vydává
na cestu skrz Státy v bráchově milovaném Pontiacu GTO 1969, samozřejmě
bez řidičáku.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• V neděli 17. v 16.00 hodin
KINO PRO DĚTI: ČTYŘLÍSTEK
Krtek a raketa, Crvček a pavouk, Pošťácká pohádka, Dorotka a hvězda,
O pardálu, který voněl, Čtyřlístek – Pes na stopě
• Od pondělí 18. do středy 20. v 18.00 hodin
EL PASO
Snímek inspirovaný skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí
zavede diváky do kotle vášní, emocí a živelnosti.
Mládeži přístupný.

• V pondělí 4. v 18.00 hodin
NOSFERATU – FANTOM NOCI

• Od pondělí 18. do středy 20. ve 20.00 hodin
POCHYBY

Originální remake slavného expresionistického hororu F. W. Murnaua
Upír Nosferatu s Klausem Kinskim v titulí roli. Mládeži přístupný.

Píše se rok 1964 a na školu sv. Mikuláše byl přijat první černošský student…
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Ve čtvrtek 21. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – DREAMGIRLS

• V úterý 5. v 18.00 hodin
REKVIEM ZA SEN
Příběh životního pádu židovské vdovy ubíhá od přívětivého, nadějného léta
přes depresivní, nejistou sezónu podzimu až po krutě deziluzivní zimu.
Mládeži přístupný.
• Ve středu 6. v 18.00 hodin
ART KINO – CHAOTICKÁ ANA
S Anou prožíváme období jejího života mezi 18. a 22. narozeninami.
Další dny nám dokazují, že její existence je pokračováním života jiných
mladých žen, které tragicky zemřely ve věku 22 let. Teď se staly součástí
Anina podvědomí, součástí chaosu, který ji každým dnem více pohlcuje.
Mládeži do 18 let nevhodný.
• Od čtvrtku 7. do neděle 10. v 18.00 hodin
RŮŽOVÝ PANTER 2
Inspektor Clouseau se spojí se skupinou detektivů, kteří jsou stejně úžasní
jako on.
Film s titulky. Mládeži přístupný.
• Od čtvrtku 7. do neděle 10. ve 20.00 hodin
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Romantická komedie o věčném tématu odlišností mužského a ženského
pohlaví, o nepochopených signálech a nepovedených vztazích.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pondělí 11. do středy 13. v 18.00 hodin
MONSTRA VS. VETŘELCI
Na naši modrou planetu už zase zaútočili mimozemšťané, ale máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit.

Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls
zachycuje trnitou cestu dívčího tria Dreamettes za slávou.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pátku 22. do neděle 24. v 17.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici
komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, tak další členové
rodiny.
Mládeži přístupný.
• Od pátku 22. do neděle 24. ve 20.00 hodin
VÉVODKYNĚ
Historický film o anglické šlechtičně Georgianě, praprapratetě princezny
Diany. Podobně jako ona byla oslňující, charismatická a veřejností milována.
V osobním životě jí, ale štěstí nepřálo. . .
Mládeži přístupný.
• Od pondělí 25. do středy 27. v 18.00 hodin
VÁLKA NEVĚST
Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi.
Tenhle je o nevěstě… a nevěstě.
Mládeži přístupný.
• Od pondělí 25. do středy 27. ve 20.00 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Dokonale vyladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní
osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by se
dal popsat čtvrtý díl slavné akční série.
Mládeži do 12 let nevhodný.

Mluveno česky. Mládeži přístupný.
• Od pondělí 11. do středy 13. ve 20.00 hodin
NENAROZENÍ

• Od čtvrtku 28. do neděle 31. v 17.30 hodin
GRAN TORINO

Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do
života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví jedinci, které postupně zlomí
a zcela ovládnou.
Mládeži do 15 let nevhodný.

Příběh muže, který podzim svého života spíše přežívá, než dožívá.
Až do noci, kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný sporťák
Gran Torino.
Mládeži do 12 let nevhodný.

• Ve čtvrtek 14. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – PODZIMNÍ ZAHRADY

• Od čtvrtku 28. do neděle 31. ve 20.00 hodin
NORMAL

Komedie o bývalém ministrovi zvykajícím si na život „tam dole“ plná slovních
i situačních gagů připomíná komiku a styl snímků Jacquese Tatiho.

Thriller natočený podle skutečného případu sériových vražd,
které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou.

Mládeži přístupný.

Mládeži do 15 let nevhodný.
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