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Motto: 

„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, 
když už je udělalo na tváři.“

Michel de Montaigne

V prosinci oslaví životní jubileum naši spoluobčané:

 Anna  F i d r i ch o v á

 Františka  K ř e n k o v á

 Jaroslav  B á r t e k

 Kamila  P r o r o k o v á

 Anastázie  F á r k o v á

 Františka  J u ř í č k o v á

 Julius  S o l a n s k ý

 Ilona  T y m o n o v á

 Jiřina  P r o r o k o v á

 Ludmila  T o v a r y š o v á

 Olga  V a ň k o v á

 Marie  H a t l a p a t k o v á

 Pavel  S o l a n s k ý

 Ondřej  V a š u t

V lednu také oslaví zlatou svatbu - padesát let společného života

 Cyril a Františka  O n d r u ch o v i

Všem lednovým oslavencům i zlatému manželskému páru přejeme 

hodně lásky, pevné zdraví a spokojenost.

Omluva: V prosincovém vydání Zpravodajde došlo k nepříjemným 

chybám v rubrice „Vzpomínky“, omlouváme se a uveřejňujeme 

vzpomínky v plném znění.

Poděkování paní Růženě Křížkové.
Už jsme Tě vyprovodili na věčnost, už jsme Tě oplakali. Ale to nejdů-

ležitější jsme neudělali. Činím tak nyní za zbývající žijící „kružkaře“ 

z Horní Bečvy.

Růžo, za Tvou práci ve Valašském kroužku Ti moc a moc děkujeme. 

Jako lidová vypravěčka, tanečnice, zpěvačka jsi rozdávala radost při 

různých příležitostech - dožínkách, estrádách, zbojnických večerech, 

když jsi nacvičovala „klebetnice“ to bylo něco . . .

Chci věřit tomu, že Ti zemřelá cimbálová muzika zahrála tu Tvou 

„Muziganti to sú chlapi, dostanú sa do nebe“.

Za všechny kružkaře Ti ještě jednou děkuje B. Martináková.

Společenská kronika

Vzpomínka

S úsměvěm na tváři Tě vždy každý znal, 
všem, kteří potřebovali jsi ochotně pomáhal. 

Proč Tvoje srdce přestalo bít, proč nebylo záchrany, 
abys mohl s námi žít. Odešel jsi od všeho, cos měl rád, 

aniž jsi stačil někomu sbohem dát.

Nejsmutnějším dnem je pro nás 

8. prosinec, kdy před dvěma lety tragicky 

odešel náš drahý syn, bratr, tatínek

pan  Jaroslav  M a r t i n á k

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

rodiče, sestra Alena s rodinou, 

syn Jareček a družka Iveta. 

Vzpomeňte s námi, děkujeme.

Vzpomínky jsou trvalejší 
nežli květy nejkrásnější . . .

Dne 3. ledna 2009 

vzpomeneme první výročí úmrtí

pana  Karla  P o l á ch a

S láskou a úctou vzpomínají 

děti s rodinami.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi žít, 
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm, 
bolest a vzpomínky zůstaly jen.

Dne 25. ledna 2009 

vzpomeneme první výročí úmrtí

paní Miroslavy K o l á č k o v é

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel Miroslav, dcera Eva s rodinou a syn Radim. 

Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout . . .

Dne 28. ledna 2009 vzpomeneme 

nedožité osmdesáté narozeniny našeho 

tatínka, dědečka, pradědečka a manžela

pana  Jaroslava  R o m a n a

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a synové s rodinami

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

Dne 30. ledna 2009 vzpomeneme 

dvacáté smutné výročí, 

kdy nás opustil tatínek a dědeček

pan  Bohumír  V a n í č e k

kostelník na Horní Bečvě

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 15. ledna 2009 by se dožil devadesáti osmi let.

Když zemře tatínek s maminkou, zbude jen těšit se vzpomínkou. 
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 1. ledna 2009 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí úmrtí

paní  Vlasty  V á l k o v é

a dne 31. října 2008 jsme  vzpomněli 

devatenácté smutné výročí úmrtí

pana  

Josefa  V á l k a

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Jana a syn Josef s rodinami. 

Kdo jste je znali vzpomeňte s námi.
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Motto: 

„Život je nakonec potrestán smrtí . . .“
Friedrich Schiller

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa 

a rodiče z obou stran

 2.1. 7.30 za zemřelou Anežku Holčákovou a duše v očistci

 3.1. 7.30  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha 

a rodiče z obou stran

 4.1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny a duše v očistci

 5.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 6.1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě, 

dva vnuky a duše v očistci  

  17.00 za ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

 7.1. 7.30 na úmysl dárce

 8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a dva bratry

 9.1. 7.30  za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku 

a syna Jaroslava

 10.1. 7.30 na dobrý úmysl

 11.1. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha 

a rodiče z obou stran

 12.1. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha a rodiče

 13.1. 7.30 za zemřelého syna a rodiče

 14.1. 7.30 na dobrý úmysl

 15.1. 7.30 na jistý úmysl

 16.1. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Solanské, 

sourozence a jejich rodiny

 17.1. 7.30 za zemřelé rodiče Tovaryšovy, dva syny a dceru 

 18.1. 10.00  za zemřelého Jana Závorku, manželku, 

tři syny a vnuka Miroslava

 19.1. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 20.1. 7.30 na dobrý úmysl

 21.1. 7.30 za zemřelou rodinu

 22.1. 7.30 za všechny věrné zemřelé

 23.1. 7.30  za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy, 

zemřelou rodinu a duše v očistci

 24.1.  7.30 za zemřelé rodiče a děti

 25.1. 10.00  za zemřelé rodiče Aloise a Vlastu Bambuškovy, 

syna a zetě

 26.1. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 27.1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha,dvě manželky, 

tři děti, dva zetě a duše v očistci

 28.1. 7.30 na úmysl dárce

 29.1. 7.30 za příbuzné

 30.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, Josefa Maléře, Josefa 

a Danu Macečkovy, rodinu Vavřínovou a duše v očistci

 31.1. 7.30  za zemřelou Jiřinu Bilovou, manžela Františka Bila 

a sourozence z obou stran

 1.2. 10.00  za zemřelého Vladislava Kretka a rodinu 

z obou stran

 2.2. 8.00  za rodiny Františka, Josefa a Jana a jejich syny 

Františka a Stanislava

 3.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 4.2. 7.30  za zemřelou Aloisii Machálkovou při příležitosti 

nedožitých osmdesáti let a duše v očistci

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí rok 2009

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l.

Interval svozu 1 x 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

V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací

pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých

lokalitách odložen.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

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. 

Zásadně nepatří do popelnic odpad nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály 

přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit 

jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší 

obci stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic 

nedávali odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, 

papír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši po-

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

Tříděný odpad

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

Svoz tříděného odpadu:

29. 1.       26. 2.      26. 3.       30. 4.       28. 5.       25. 6.   

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 vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý 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 u rodin-

ných domků (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 žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čis-

té PET láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby 

a obaly, polystyrén.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, no-

vodurové 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!

Mše svaté ve farním kostele 
svatého Jana a Pavla

Informace obecního úřadu
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Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, novi-

ny, papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a lepenky, apod.

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 třídě-

ného 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.  

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 vedle staré komunikace v místě za aut. zastáv-

kou; na přehradě vedle komunikace u obchodu 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:

28. a 29.3.;    25. a 26.4.;    30. a 31.5.;   27. a 28.7. 2009 

v areálu Služeb HB s.r.o. vedle bývalé pily.

Leden je obvykle měsícem počí-
tání ztrát a nálezů, které nás potkaly 
v uplynulém roce, a proto různým vý-
ročím a svátkům moc pozornosti nevě-
nujeme. Můžeme si připomenout jednu 
významnou událost, která zasáhla do 
života lidí někdejšího Československa 
a tou je vznik dvou samostatných stá-
tů - České republiky a Slovenské repub-
liky 1. ledna 1993 a také svátky, které většina křesťanů oslavila 
již v prosinci, ale lidé hlásící se k pravoslaví je oslaví v lednu.

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu

Od roku 2001 se 1. leden neslaví jen jako Nový rok, ale také jako 

státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu. 

Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní 

Republika (ČSFR), každá se svou vlastní zákonodárnou národní ra-

dou a národní vládou. Centrálními federálními orgány byl prezident, 

Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 

31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniklo Československo. 

Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. 

V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné 

státy - Česká republika a Slovenská republika.

Dohodli se o tom představitelé politických stran, vyšlých vítězně 

z parlamentních voleb v r. 1992 - české ODS a slovenské HZDS, když 

nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití obou zemí v jednom 

státě. Této skutečnosti předcházel maraton česko - slovenských jed-

nání o kompetencích, státoprávním uspořádání a nakonec o rozdělení 

státu, k čemuž došlo i když současné politické a ekonomické faktory 

nahrávaly spojování do většího celku.

V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány základní dokumen-

ty o budoucí spolupráci samostatných republik: vytvoření celní unie 

mezi ČR a SR, smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů a o soci-

álním zabezpečení, smlouva o dobrém sousedství, přátelských vzta-

zích a spolupráci, zákon o dělení majetku federace a jeho převodu 

na republiky, dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic a řada 

dalších. Na 5. společné schůzi Federálního shromáždění  25. listopadu 

1992 byl přijat ústavní zákon o zániku ČSFR. Bývalá Česká národní rada 

se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Česká repub-

lika byla přijata za člena OSN, 26. ledna byl Václav Havel zvolen prezi-

dentem České republiky a 30. ledna bylo ofi ciálně oznámeno, že bude 

provedena měnová odluka měn obou států a od 8. února začala na 

území České republiky platit vlastní měna, která vznikla okolkováním 

federálních platidel.

Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve 

střední Evropě. Jen se nefungující federace změnila ústavní cestou 

ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské.

Pravoslavné Vánoce

Žádný svátek, kromě Velikonoc, které však zaujímají v pravoslaví 

zcela výjimečné postavení, není na pravoslavné Rusi slaven s takovou 

vážností, jako centrální bod vánočních svátků – svátek narození Krista 

(Rožděstvo). 

Příprava na vánoční svátky začíná pro pravoslavné věřící již 

28. listopadu předvánočním půstem, který trvá až do 6. ledna – tedy 

40 dní. 2. lednem počínaje (počátek vánočního období) se půst zpřís-

ňuje, až je v předvečer vánočního svátku (Rožděstvěnskij sočeľnik) 

předepsán půst nejpřísnější – prakticky hladovění (půst se však netýká 

jen omezení v jídle, pravý půst je zkrocení všech hříšných vášní a vů-

bec všeho, co křesťana vzdaluje Bohu). Přijímat potravu je dovoleno až 

večer po bohoslužbě – po rozsvícení první hvězdy. V předvečer se totiž 

slouží v chrámu zvláštní bohoslužba nazvaná podle dávné pravidelné 

účasti cara Carskije časy. Při bohoslužbě se zpívají žalmy a pro lepší 

srozumitelnost prostému lidu se doplňují zpíváním vánočních písní. 

K předvečeru  patřily také lidové zvyky, rituály a koledy. Koledníci byli 

všude vítáni, neboť svými písněmi o narození Krista a příchodu mudr-

ců z východu vyjadřovali též přání štěstí, hojnosti a bohaté úrody. 

Vánoční obyčeje 

 Na večerním stole nesměla chybět kuťja (kaše z pšenice nebo ječ-

mene, vařená s medem, mákem rozinkami a ořechy) a vzvar (kompot 

ze sušeného ovoce). Tyto pokrmy nepostrádaly symbolický význam: 

kuťja se odedávna jídala na pohřbech a vzvar při narození dítěte. 

Konzumací těchto jídel  se tedy připomíná narození a smrt Krista. 

Také nezbytný vánoční stromek, ovšem  pohanského původu, je ja-

kousi symbolickou zkratkou vánoc. Zpodobňuje strom života, který se 

k nám navrátil s narozením Krista Spasitele, hořící svíčky jsou duchov-

ním světlem, kterým prosvítil svět Kristův příchod, a plody, kterými je 

ověšen – věčné království hojnosti a jeho spásné plody nabízené Spa-

sitelovým narozením. Pozdě v noci začínala vánoční bohoslužba, která 

končila až v pět hodin ráno. Teprve po návratu z bohoslužby se únavou 

zemdlelí věřící mohli posadit za plný stůl, obyčejně ozdobený senem 

nebo slámou. Hospodář ještě zažehl svíce před obrazy svatých, nahlas 

odříkal modlitbu a poté se mohla rodina pustit do jídla. 

Na svátek vánoční lidé nepracovali, věnovali se jen Bohu a rados-

tem všeho druhu. Odpouštěli si křivdy, smiřovali se a chodili po ná-

vštěvách. Stoly se prohýbaly pod množstvím pokrmů, o kterých mohli 

věřící během předchozích čtyřicet dnů jen snít. Vánoční svátek byl 

však chápán také jako svátek milosrdenství a tak nepřišli zkrátka ani 

lidé staří, nemocní a nemajetní, poutníci a žebráci. 

vánoční ikony
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Podle starých zvyklostí chodily děti na vánoční svátek dopoledne 

s papírovou vánoční hvězdou či vertepem – jakýmsi loutkovým diva-

dlem, na kterém se předváděly scény z evangelií týkající se narození 

Krista. Velice populární bylo lidové drama Král Herodes, jehož námět 

vychází ze středověkých vánočních mystérií. Za své představení a zpě-

vy byli účinkující odměňováni různými drobnými dárky. 

Počínaje 7. lednem svolává křesťany na bohoslužby sváteční zvon, 

který je provází až do svátku sv. arcidiákona Stefana 9. ledna. Boho-

služby jsou v tyto dni obzvláště radostné a plné naděje a všech se 

zmocňuje nepopsatelná radost ze života. 

Radostné svátky 

 Dvanáct dní po svátku vánočním se nazývá Svátky (Svjatki). Žádné 

období na Rusi neprovázelo takové množství lidových rituálů, přísloví 

a pověr jako tyto dni, zasvěcené církví vzpomínkám na narození a nad-

cházející křest Spasitele. 

Východní Slované se odedávna v tyto dny (zimní slunovrat) pře-

vlékali do šaškovských kostýmů a obličeje si zakrývali maskami zvířat 

a ptáků, věštili co přinese nadcházející rok, tancovali, zažíhali ohně 

a prováděli mnoho dalších, kraj od kraje se lišících obyčejů. Základním 

smyslem těchto obřadů bylo spojení se světem mrtvých, na kterých 

závisela existence živých. 

S rozšířením křesťanství však tyto slavnosti nevymizely, jen se 

obohatily novými významy, které s sebou toto učení přineslo. Radost-

né Svátky končí 19. ledna, kdy církev přesouvá pozornost věřících 

k připomínce další významné události v pozemském životě Spasitele 

– k svátku Kristova křtu. 

Jedinečnost Vánoc v pravoslavném církevním roce spočívá pře-

devším v naději, kterou vánoce přinášejí, v naději, že narození Spasi-

tele, tak radostně přijímané lidem, je opravdovým průlomem „Boha“ 

do každodenního, starostmi zevšednělého světa. Především pro tuto 

jejich radostnou zvěst a naději je sv. Jan Zlatoústý nazývá „matkou 

všech svátků“. 

Bečvanští školáci sportovali

V pátek 19. prosince, poslední den před Vánočními prázdninami, 

se žáci 2. stupně základní školy v Horní Bečvě už neučili, ale změřili své 

síly ve vybíjené, malé kopané a ve volejbalu.

Děvčata 6. a 7. tříd bojovala ve vybíjené. Nejlepší byla 7.a a na 2. až 3. 

místě skončily 6. třída a 7.b shodným počtem bodů. 

Pak nastoupili chlapci stejných tříd a poměřili své síly v malé kopané. 

První byla 7.a, druhá skončila 6. třída a třetí místo obsadila 7.b.

Chlapci 8. a 9. tříd také zápolili v malé kopané, ve které zvítězila 9.a, 

kluci z 9.b obsadili 2. místo, třetí byla 8.b a čtvrtá 8.a.

Potom se hala základní školy změnila na 2 volejbalová hřiště, 

na kterých bojovalo 5 smíšených družstev, která hrála systémem každý 

s každým. Po 10 odehraných zápasech bylo toto pořadí: 

1. Bubáci – kapitánka Denisa Macečková

2. Dudlíci – kapitánka Kamila Petřeková

3. Buláci – kapitánka Martina Kysučanová

4. Peace – kapitánka Jana Juříčková

5. Špuntíci – kapitánka Tereza Viktorinová

I učitelé změřili své síly ve volejbalu se svými žáky a Bubáky i Dud-

líky porazili shodně 2:0.

Po skončených bojích byli žáci odměněni sladkostmi, na které přispěl 

Nadační fond při základní škole.

Všichni si vzájemně popřáli šťastné a veselé Vánoce a rozešli se na vy-

toužené prázdniny.

Do lavic opět usednou 5. ledna 2009.

8. - 9. třída malá kopaná

volejbal 1. místo Bubáci volejbal 2. místo Dudlíci

volejbal - učitelé s Dudlíky

učitelé s žáky volejbalisty
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Zveme Vás na jedenáctý ročník modelování ze sněhu 

Sněhové království 2009

Letošní  modelování ze sněhu projde změnou - ze Sněhových soch 

na kombinovanou akci se sochami sněhovými i ledovými. Celkový po-

čet bude deset, po pěti ze sněhu i ledu.

Cílem projektu je využít zájmu veřejnosti a tím zvýšit prestiž 

sochařského a výtvarného umění vůbec, poskytnout praktické zku-

šenosti sochařům a tím vším především propagovat Pustevny, region 

Beskydy a Zlínský kraj.

Program začne v pondělí 5. ledna 2009 navážením sněhu, pokra-

čovat bude celý týden prací sochařů na jejich dílech - v pátek 9. ledna 

ledna se k nim přidají i autoři soch ledových - v sobotu a v neděli má 

připravený celodenní  hudební, taneční a soutěžní program rádio Čas 

a v neděli odpoledne bude vyhlášení vítězů soutěže a hlasování divá-

ků. Program po oba dny začíná v 10.00 a končí v 16.00 hodin, vyhlášení 

vítězů je naplánováno na 14.00 hodin v neděli 11. ledna 2009. Na ce-

lou akci Vás srdečně zve pořádající agentura DAGI.

V předstihu Vás také zveme na 

Bečvanské maskování, 
které pořádá v únoru 

Ohlá klika
 

- je to hlavně proto, abyste si mohli 

vymyslet a vyrobit masky. 

Takže 7. února 2009 

ve 20.00 hodin 

v motorestu Bečvan 
- hudba a občerstvení připraveno.

Turnaj o pohár starosty obce Horní Bečva
V sobotu 20. 12. 2008 se ve sportovní hale při základní škole 

T. G. Masaryka uskutečnil halový turnaj starších žáků v kopané. Organi-

zátorům se podařilo zajistit 8 družstev z vyšších soutěží a tím pádem 

i výbornou úroveň turnaje. Dvě družstva byla z divize a to 1. Valašský 

FC a Hranice, dvě družstva z krajského přeboru a to Valašské Meziříčí 

A a B, další tři družstva z krajské soutěže a to domácí družstvo TJ Sokol 

Horní Bečva, TJ Poličná a TJ Juřinka  a jedno družstvo z okresního pře-

boru a to Valašskou Bystřici. Jednotlivá družstva mezi sebou odehrála  

28 zápasů. V celkovém součtu nakonec vzešlo následující pořadí:

 12. TJ Juřinka 13 b  16. TJ Sokol Horní Bečva 11 b

 13. SK Hranice 13 b  17. TJ Valašské Meziříčí B  7 b

 14. TJ Valašské Meziříčí A 13 b  18. TJ Poličná 7 b

 15. 1.Valašský FC 11 b  19. TJ Valašská Bystřice 3 b

O pořadí na jednotlivých příčkách rozhodovaly vzájemné zápasy. 

Škoda pro domácí družstvo bylo, že v souboji s Valašským Meziříčím B 

v poslední minutě neproměnili stoprocentní šanci a tím pádem se při-

pravili o to bojovat o první příčku. Naši hráči dokázali porazit jak první 

Juřinku, tak druhé Hranice. Přesto je páté místo vynikající úspěch.

V tomto turnaji to byla pořádná porce práce i pro rozhodčího Luká-

še Žnivu z Valašského Meziříčí, který to zvládl na výbornou. 

Chtěl bych poděkovat všem organizátorům tohoto turnaje. Panu  

starostovi, který vzal turnaj pod svou záštitu, dále Pavlovi Romanovi, 

který kluky perfektním způsobem v turnaji vedl.

V neposlední řadě, ale musím vyzdvihnout dva kluky, kteří nám  se 

zvládnutím turnaje výrazně pomohli a to Jirka Martinák ml. a Martin 

Zetocha -  „Klucí děkujeme“.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Martin Krňa z domácí-

ho oddílu, nejlepším střelcem Adam Hrdlička z SK Hranice a nejlep-

ším hráčem dle vedoucích jednotlivých družstev byl vybrán Jakub 

Podzemný z 1. Valašský FC.

Inzerce

•  ve stavebnictví - úniky tepla, 

tepelné izolace a netěsnosti 

ve všech typech objektů (rod. 

domy, průmyslové objekty 

apod.)

•  v elektrotechnice, energetice 

přesná a okamžitá identifi kace 

defektních míst elektrické insta-

lace (vše za plného provozu)

•  ve strojírenství - tepelné namá-

hání mechanických částí zařízení

•  všude tam, kde je potřebná 

tepelná diagnostika součástí

 Vybrané snímky je možno 

společně s patřičným softwarem 

uložit do Vašeho PC k případné 

další analýze.

Tel.: 777 229 779

mail.: c.skalik@seznam.cz 

www.revize-termovize.cz

Hodně štěstí, zdraví a pěstitelských úspěchů v novém roce 2009 
všem občanům přejí zahrádkáři.

Zároveň svolávají své členy do Motorestu Bečvan 
dne 11. ledna 2009 na výroční členskou schůzi, výbor zahrádkářů.

V novém roce 2009 Vám TJ Sokol Horní Bečva 
přeje hodně zdraví, lásky, pohody, úspěchů v práci i soukromí. 

Zveme Vás také na náš tradiční ples. 

Novoroční blahopřání

Hledáte: přepravu zboží? • přepravu osob? 

• přepravce či průvodce? • nabídku na výlet?

• inspiraci pro zpestření pobytu v Beskydech?

• doplňkové služby v oblasti cestování? 

Navštivte naše webové stránky 

www.beskydtrans.cz

Kontakt: Prostřední Bečva 212,

tel.: 604 737 760, mail: radomir.kuban@centrum.cz

Beskydtrans
Váš průvodce 
na cestách!

Měření termovizní kamerou



V prosinci 2008 se sešli hasiči na Výroční valné hromadě, na které 

zhodnotili práci uplynulého roku a připravili plán na rok nastávající. 

SDH má 131 členů, z toho 41 žen, řídí jej patnáctičlenný výbor, kte-

rý se v uplynulém roce sešel čtrnáctkrát. V roce 2008 jsme toho stihli 

opravdu dost - jako každoročně se uskutečnil končinový bál, kterého 

se poprvé zúčastnili i bratři ze slovenského Makova, někteří naši členo-

vé se byli podívat na pouti na Hostýně, také jsme připravili občerstve-

ní na naší pouti a oslavili jsme osmdesáté výročí založení hasičského 

sboru v Podťatém. Asistovali jsme na dětském dni na Bílé, uspořádali 

jsme cyrilometodějskou soutěž, dvě brigády, stavění a kácení máje 

a vše jsme zakončili zabijačkou. Také došlo ke změně na místě kroniká-

ře - dlouholetého tvůrce naší kroniky pana Josefa Ondrucha vystřídala 

paní Iveta Ondruchová.

Ale to vše byla ta příjemnější část našich aktivit. Od poloviny roku 

2008 spadá působnost naší jednotky do obce Bílá, proto letos přibylo 

výjezdů k požárům a haváriím - celkem jich bylo dvacet jedna. Jednalo 

se o havárie na silnicích, kde jsme vyprošťovali zapadlá auta, odčerpá-

vali rozlitý olej či naftu, likvidovali polámané stromy po silném větru, 

odčerpávali vodu z rodinných domů po průtrži mračen ale také požáry 

lesních porostů a domů. Naší jednotce JPO II. se daří dodržet čas výjez-

du do pěti minut od vyhlášení poplachu. 

Vzhledem k tomu, že práce přibývá, rádi bychom rozšířili naše 

řady o mladé hasiče, naše nástupce. Chtěli bychom uspořádat den 

otevřených dveří s ukázkami naší práce a tím přilákat pozornost mladé 

generace.

V uplynulém roce jsme získali dvě dotace z rozpočtu Zlínského 

kraje, první - č. D/1388/2008/KH - ve výši 150 000 Kč byla použita na 

platy, výjezdy, pohotovosti, zdravotní prohlídky a školení. Druhou - 

č. D/2222/2008/KH- ve výši 100 000 Kč jsme použili na dovybave-

ní výzbroje a výstroje hasičského sboru. Byly zakoupeny dvě přilby, 

zásahový oblek FIREMAN III., benzinové čerpadlo kalové, řetězy a lana 

k vyprošťování a drobné ochranné pomůcky.

Zúčtování je kontrolováno Zlínským krajem.

Vzhledem k tomu, že budova hasičské zbrojnice pomalu chátrá, 

jsme se rozhodli pro její postupnou opravu. V roce 2008 jsme vymě-

nili stará rezavá vrata za nová, v letošním roce chceme vyměnit okna 

a  opravit topení. Na tuto přestavbu máme přislíbenou třistatisícovou 

dotaci, čím bychom ušetřili výdaje Obecnímu úřadu. Také jsme po-

žádali o dotaci ve výši půl milionu korun na obnovu vozového parku 

z Krajského záchranného sboru. Staré auto M461 se nám podařilo pro-

dat do mosteckého muzea.

A naše plány do příštího roku? V oblasti prevence ve spolupráci 

s Obecním úřadem působit všemi dostupnými prostředky na občany 

a tím předcházet požárům, ve spolupráci s MŠ a ZŠ připravit besedu 

k Měsíci požární ochrany a zorganizovat výtvarnou soutěž „Požární 

ochrana očima dětí“. V oblasti represe zdokonalovat zavedený systém 

hotovosti zásahového družstva, organizovat proškolení a přeškolení 

odborných způsobilostí, provádět pravidelná cvičení a přípravu sou-

těžních družstev, provádět pravidelnou kontrolu a údržbu požární 

techniky, připravit den otevřených dveří pro mládež. A z příjemnějších 

povinností je to tradiční hasičský bál, stavění a kácení máje, cyrilome-

todějská soutěž, letní i zimní sportovní a zábavné akce pro členy SDH 

i ostatní občany. Také budeme pokračovat v družební spolupráci 

s SDH ve Starém Městě a okolních obcích.

Závěrem Vám všem 
přeji hodně zdraví a pohody 
v novém roce 2009.  

                                      Svatopluk Divín
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Z činnosti hasičského sboru 
a jednotky Horní Bečva

Program T KLUBU
Zemědělská 592, Rožnov p. R.

tel.: 571 651 233, 571 620 222

e-mail: tka@tka.cz, www.tka.cz

•  Úterý 13. ledna – 19.00 hodin – ZUŠ

MORAVSKOSLEZSKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ

Průvodní slovo Jan Fišar.

Moravskoslezské komorní sdružení tvoří přední hráči operního 

orchestru Národního divadla moravskoslezského a Janáčkovy fi lhar-

monie. Kvarteto často spolupracuje se sólisty NDM i s jeho jednotlivý-

mi soubory, např. se sólisty opery, baletu a se členy činohry. 

Vstupné v předprodeji: 100,- Kč ( T klub, knihkupectví Lukas a Librex), 

na místě: 120,- Kč. 

•  Čtvrtek 15. ledna – 19.00 hodin – T klub

KLUB CESTOVATELŮ - ČÍNA a TIBET

K promítání fotografi í s vyprávěním o své cestě do Číny a Tibetu vás 

zvou Marek Tretera a Romana Navrátilová.  Vstupné dobrovolné.

•  Čtvrtek 22. ledna – dopoledne – kino Panorama

O RUSALCE

Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

•  Čtvrtek 22. ledna – 19.00 hodin – T klub 

JIŘÍ ČERNÝ – John Lennon 

Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o J. 

Lennonovi.

Vstupné v předprodeji: 70,- Kč ( T klub, knihkupectví Lukas a Librex), 

na místě: 80,- Kč, studenti: 50,- Kč.

•  Středa 28. ledna – 19.00 hodin – Společenský dům

Divadlo Chaos z Valašské Bystřice - DVA NA KANAPI 

Komedie o tom, jak je těžké rozdělit společný majetek po rozvodu

Vstupné s místenkou: 70,- / 80,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá 

od 6. ledna v T klubu a knihkupectví Lukas. 

•  Pátek 30. ledna – 20.00 hodin – restaurace Harcovna

LUBOŠ POSPÍŠIL &  5P - Praha

STUPID HILL TELEGRAPH – Rožnov p. R.

Vstupné v předprodeji: 80,- Kč ( T klub, knihkupectví Lukas a Librex), 

na místě 100,- Kč. 

Výstavy:
•  Galerie Na Radnici

7. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE VALAŠSKÁ KRAJINA & JIŘÍ KOZUBÍK

Výstava vybraných  fotografi í ze 7. ročníku soutěže Valašská krajina, 

doplněná  průřezem tvorby vítěze ročníku minulého – Jiřího Kozubíka. 

Ocenění autoři: 1. místo: Jan Ovesný, 2. místo: František Novotný, 

3. místo: Alena Bujáková, zvláštní cena poroty: Lucie Bubeníková, 

4. místo: Pavel Zubek, 5. místo: Luboš Myslikovjan, Jiří Kozubík.

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. ledna 2009 v 17.00 

hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí.

Výstava trvá do 24. února – otevřeno: pondělí až pátek – od 9 hodin 

do 17 hodin.

•   Galerie Na Letné - stálá expozice

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ

Město Rožnov p. R. ve spolupráci s T klubem – kulturní agenturou 

a ZUŠ Rožnov p. R. zvou na výstavu 

Výstava otevřena pondělí až pátek: dle otevírací doby Městského 

úřadu Rožnov p. R. – Galerie Na Letné vedle městské polikliniky.



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•   V neděli 18. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI: BROUČCI - A BYLA ZIMA

Broučci – a byla zima, Krtek o Vánocích, Jak křeček snědl dědu Mráze, 

O pyšné noční košilce, Jak postavit sněhuláka

•   Od pondělí 19. do středy 21. v 18.00 hodin 

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE

Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu 

Philipa Rotha. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od pondělí 19. do středy 21. ve 20.00 hodin 

HLÍDAČ Č. 47

Příběh lásky a vášně vyprávěný z pohledu muže trpícího následky 1. 

světové války. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Ve čtvrtek 22. v 18.00 hodin

ART KINO – IVETKA A HORA

Dokumentární fi lm o zjeveních Panny Marie ve vsi Litmanová 

letech 1990 až 1995. Osobní příběh jedné z vizionářek s odstupem 

několik let. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pátku 23. do neděle 25. v 18.00 hodin

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

Vizuálně originální fi lm o lásce, na který konečně můžete jít s dětmi!      

 Mládeži přístupný.

•   Od pátku 23. do neděle 25. ve 20.00 hodin

LABYRINT LŽÍ

Thriller o agentu CIA, který byl vyslán do Jordánska, aby sledoval 

celosvětově hledaného teroristu. Tato aliance s sebou přináší 

konfrontaci odlišných kultur a morálních hledisek. 

 Mládeži do 12 let nevhodný.

•   Od pondělí 26. do středy 28. v 18.00 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY

Staré pražské legendy ožívají v prvním českém 3D 

animovaném fi lmu. Mládeži přístupný.

•   Od pondělí 26. do středy 28. ve 20.00 hodin

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ

Mysleli jsme, že Země je naše ale byla to chyba a v tomto fi lmu 

jsme těmi méně vyspělými my, lidstvo. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Ve čtvrtek 29. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – SESTRA

Film na motivy románu Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků. 

Oproti literární předloze, která se odehrává během tří let po roce 

1989, fi lm časové určení opomíjí. Soustřeďuje se na vnitřní konfl ikty 

hrdiny, které jsou nadčasové. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od pátku 30.1. do neděle 1.2. v 18.00 hodin

DOKAŽ TO!

Plány se mění, sny zůstávají. Dokážete se postavit svým obavám? 

Slyšíš hudbu, cítíš rytmus, ale cesta za sny ale obvykle nebývá 

tak jednoduchá . . . 

 Mládeži přístupný. 

•   Od pátku 30.1. do středy 4.2. ve 20.00 hodin

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? 

Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let 

nestihlo, se už nezvládne… 

 Mládeži přístupný. 
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•   Od čtvrtku 1. do neděle 4. v 18.00 hodin

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK

Muzikál, který zachycuje zkušenosti ze střední školy, sny, obavy 

a vyhlídky do budoucna.  Mládeži přístupný.

•   Od pondělí 5. do středy 7. v 18.00 hodin

RALLYE SMRTI

Na internetových stránkách projektu Rallye smrti běží online 

přenos nejbrutálnějších automobilových závodů v historii… 

kdo přežije, vyhraje. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•    Od pondělí 5. do středy 7. ve 20.00 hodin

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ

Ve starožitnictví v čínské čtvrti jeden mladík objeví legendární 

čínskou zbraň. Záhy se vydává do starověké Číny aby pomocí ní 

osvobodil uvězněného Opičího krále.  Mládeži přístupný. 

•    Od čtvrtku 8. do neděle 11. v 18.00 hodin

SAW V.

Hoff man pokračuje v práci Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro 

prozrazeno a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému prozrazení. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•    Od čtvrtku 8. do neděle 11. ve 20.00 hodin

ŽENY

Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží… 

 Mládeži do 12 let nevhodný.

•     Od pondělí 12. do středy 14. v 18.00 hodin

KAUZA LITVINĚNKO

Dokument odhalující nejtemnější tajemství Kremlu a přibližující se 

vzestup policejního státu v Rusku za posledních deset let.  

 Mládeži přístupný. 

•    Od pondělí 12. do středy 14. ve 20.00 hodin

ANGLICKÉ JAHODY

Film o lásce, tancích a národní povaze, který se odehrává na pozadí 

událostí z 21. srpna 1968. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•    Ve čtvrtek 15. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY - OBČAN PES

Thajský romantický fi lm plný fantazie, který jako kdyby chtěl říct: 

Smějte se mi! Přesto je ale zároveň dojemný, originální a vtipný. 

 Mládeži do 12 let nevhodný.

•    Od pátku 16. do neděle 18. v 18.00 hodin

TROPICKÁ BOUŘE

Parodie na největší a nejvýpravnější válečné velkofi lmy. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pátku 16. do neděle 18. ve 20.00 hodin

KRÁLOVA PŘÍZEŇ

Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 
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