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Dne 18. 2. 2009 byla vyslána Zlínská výprava do 

Švýcarského MONTREUX, aby se zúčastnila mezi-

národní zimní olympiády dětí a mládeže. V této vel-

kolepé olympiádě bojovalo o cenné kovy 21 států 

celého světa. O medaile bojovali lyžaři, snowboar-

disté, běžkaři, curlingisté a krasobruslařky.

Po III. ZODM ve Zlínském kraji v roce 2008,  jsme 

byli pověřeni nominací snowboardového týmu kte-

rý, bude reprezentovat Českou Republiku (Zlínský 

kraj). Nominováni byli tito reprezentanti:

Michaela Proroková  Horní Bečva

Martin Jurajda  Horní Bečva

Ivo Gregov  Rožnov pod Radhoštěm

Viktorie Černíková  Rožnov pod Radhoštěm  

             (Opava)

Michaela, na III. ZODM obsadila v obřím sla-

lomu 3. místo a v Dual slalomu 4. místo. Martin se 

zúčastnil lokálních závodů, v kterých exceloval. 

Ivo za dobu existence snowboardové akademie 

absolvoval spoustu závodů včetně O2 rooki tour, 

winterfresch serie, 4x4 český pohár a v neposlední 

řade byl v nominaci na III. ZODM. Viktorie byla nej-

mladší účastnicí naší nominace, tyto závody byly její 

první a předvedla celému světu, že to opravdu myslí 

vážně.

Do MONTREUX jsme dorazili 19. 2. 2009 ubyto-

vali jsme se ve čtyřhvězdičkovém hotelu MAJESTIC 

SUISSE, večer následovalo ofi ciální zahájení olympij-

ských her.

V pátek, nás z malebného městečka MONTREUX 

vyvezla zubačka. Po hodině jízdy jsme byli vysazeni 

v Nesquik parku LES ROCHES-DE-NAYE ve výšce 

2000 m. n. m. Ve skvěle připravené trati probíhal 

lyžařský závod v obřím slalomu. Byla nám dána 

možnost otestovat trať pro sobotní kvalifi kaci v bor-

dercrossu. Po obědě jsme se vrátili na hotel a začali 

s přípravou snowboardů, na sobotní klání.

Během sobotního dopoledne proběhlo první 

a druhé kolo obřího slalomu, na startu se sešlo 20 

dívek a 40 chlapců. Největší naděje byly vkládány do 

Michaely, bohužel zdravotní problémy jí nedovolily 

odstartovat. Dle dosahovaných časů by byla Míša 

pro konkurenci tvrdým oříškem. V kategorii děvčat 

se objevovaly propastné rozdíly. Nejrychlejší Raku-

šanka TAUBER Theresa s Insbrucku projela trať v čase 

00:36.25 oproti Polky JÓZEFIAK Adrianna s Leszer-

na, která se do cíle dostala po čase 2:18.10. Viktorie 

dosáhla úctihodného času 00:48.94 tento čas ji za-

jistil  9. místo. Ivo byl v perfektní kondici a připraven 

bojovat o cenné kovy. Bohužel Rakušané s Insbru-

cku předvedli výkon tající dech, nejlepší závodník 

THONHAUSER Andreas zajel čas 00:35.62. Ivo dosáhl 

času 00:44.34 a umístil se na 17. místě. Rozdíl mezi 

Andreasem a Ivem byl 00:26.01. Kategorie chlapců 

byla natolik vyrovnaná, že rozhodovaly vteřinky. 

O nejhorší čas se postaral Maďarský borec 01:23.27, 

Keňan SHAH Sanjay z Nairobi zajel trať v čase 

01:17.79. Martin v prvním kole upadl a byl diskvalifi -

kován, v druhém kole zajel na výbornou, jeho čas byl 

00:49.19. Nebýt diskvalifi kace obsadil by 21. místo.

Sobotní odpoledne patřilo kvalifi kaci do border-

crossu, startovalo 22 děvčat a 45 chlapců. Viktorie 

startovala jako jedenáctá a start ji vyšel na výbornou, 

přidala bezchybnou jízdu a toto ji zajistilo 8. místo. 

Do fi nále postupovalo 16 závodnic. Ivo startoval 

jako první, ve spodní části udělal nepatrnou chybu 

a dosáhl času 01:01.45. Bohužel tento čas stačil na 

17. místo. Rozdíl mezi postupovým 16. místem a Ivo-

vým 17. byl 00:00.11. Martin předvedl jeden z nejlep-

ších startů, nájezdová stopa do první zatáčky nebyla 

optimální a ošklivě upadl.  Po pádu plném kotrmelců 

zůstal ležet na trati, po několika vteřinách absolut-

ního ticha se zvedl a otřesen pokračoval v závodě.

Za tento kousek dostal odměnu v podobě aplausu, 

který ho doprovázel až do cíle, jeho čas 01:46.87.

Do nedělního fi nále se dostala pouze Viktorie. 

Ivo byl připraven jako náhradník v případě, že by 

někdo z postupujících fi nále neabsolvoval. Počasí po 

oba dny bylo k závodníkům nakloněno, ale v neděli 

nikoli. Pro silný vítr a sněžení byly všechny nedělní 

závody zrušeny. Konečné výsledky pro bordercross 

byly brány s kvalifi kace. 

VÝSLEDKY:

Obří slalom děvčata: 1. Rakousko Innsbruck, 

2. Rakousko Innsbruck, 3. Rakousko Innsbruck.   

 Česká republika 9. místo.

Obří slalom chlapci: 1. Rakousko Innsbruck, 

2. Rakousko Innsbruck, 3. Rakousko Innsbruck.   

 Česká republika 17. místo.

Boardercross děvčata: 1. Rakousko Innsbruck, 

2. Slovinsko Maribor, 3. Rakousko Innsbruck.  

 Česká republika 8. místo.

Boardercross chlapci: 1. Austrálie Woollahra, 

2. Austrálie Woollahra, 3. Austrálie Woollahra.  

 Česká republika 17. místo.

Ve večerních hodinách proběhlo slavnostní 

zakončení her, děti si mezi sebou vyměňovaly různé 

odznáčky a další maličkosti a celé to bylo završeno 

diskotékou. 

Poděkování patří hlavně Lyžařskému areálu 

U Sachovy studánky, za poskytnutí prostoru pro 

trénování a za vstřícnost při stavbě tréninkových 

tratí.

Lyžařské a snowboardové škole za poskytnutí 

technických prostředků.

Obec Horní Bečva, Hotel Valaška, ski servis a půj-

čovna Zdeněk Prorok.

Za Snowboardovou akademii Závorka Aleš

Horní Bečva, Keňa, Pakistán, Čína, Korea, Austrálie, Řecko, Ghana, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, 

Rakousko, Švýcarsko, USA, Kanada, Německo, Polsko, Estonie, Litva, Ukraina, Rusko 

Mezinárodní 
dětská zimní olympiáda

Vevey – Montreux – Riviera

Švýcarsko 19. – 22. 2 2009
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Motto: 

„Opravdové mládí je vlastnost, kterou lze nabýt jen s lety.“
Jean Cocteau

V březnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

 Vladimír  M a ch á l e k Bohumil  Ch u d ě j

 Josef  V a n ě k  Jindřich  Š k o r ň a

 Božena  J a n í č k o v á  Stanislav  S k ý p a l a

 Marta  V a ň k o v á  František  Š v e c

 Helena  S k a l í k o v á  

 Irena  Š v e c o v á  

 Ludmila  Z á v o r k o v á

 Jenovefa  C a b á k o v á

Všem březnovým 

jubilantům přejeme 

do dalších let 

hodně lásky, pohody 

a hlavně pevné zdraví.

Společenská kronika

Vzpomínka

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv si sebou vítr vzal

a nám jen bolest a vzpomínky zanechal.

Už Tě neprobudí ranní slunéčko ani krásný den,

na bečvanském hřbitově sníš svůj věčný sen.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 5. února 2009 jsme vzpomněli 

páté výročí úmrtí manžela, tatínka, 

dědečka a myslivce

pana  Štěpána  K r e t k a   

z  Horní Bečvy.

Vzpomínají manželka Marta, 

dcera Jarka a synové Milan a Mirek  

s rodinami, vnoučata Jana, Radim, 

Klárka, Tereza a Alžběta.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 7. března 2009 by se dožil 

osmdesáti osmi let manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček

pan  Oldřich  O n d r u ch

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Cecílie, syn Zdeněk s rodinou 

a dcera Jindřiška s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,

kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

Dne 3. března 2009 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí

pana  Františka  B o r d o v s k é h o

S láskou vzpomínají manželka, 

syn Milan s rodinou a dcera Alenka 

s rodinou.

Tolik jsi miloval života chtěl jsi žít, 

přišla však krutá nemoc 

a Tys musel všeho zanechat a od nás odejít.

Dne 21. března 2009 

vzpomeneme třetí výročí úmrtí

pana  Jiřího  D i a t k y

S láskou vzpomínají manželka, děti, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 27. března 2009 si připomeneme 

nedožité sedmdesáté páté narozeniny

pana  Vladimíra  Č e r v e n é h o

S láskou vzpomíná syn Milan.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi žít,

přišla zlá nemoc a Tys musela odejít.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 

bolest a smutek zůstaly jen.

Dne 10. března 2009 

vzpomeneme sedmé výročí úmrtí

paní  Anny  Š k o r ň o v é

S láskou stále vzpomínají manžel a tři děti s rodinami.

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 

zmlkla ústa, která slovy hladívala. 

A oči, které se tak jasně dívaly, navždy 

se již zavřely.

Dne 12. března 2009 vzpomeneme 

nedožitých devadesát let 

pana Metoděje  J a n í č k a

S úctou a láskou stále vzpomínají synové Vladislav, Karel 

a dcera Marie s rodinami.

„Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá.“  Ovidius

Dne 20. března 2009 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí 

pana  PhMr.  Bohumíra  D e d k a,  

lékárníka na Horní Bečvě

nar. 20. června 1923

S láskou vzpomínají manželka Alena, 

děti Pavel, Alena a Mirek,

vnoučata Andrea, Alice, Radka, Alenka a Daneček 

a pravnoučata Dominik, Kristýnka, Marek, Natálka a Laura. 

Jen stromy okolo Tvého hrobu tiše šumí, jen ten, kdo Tě miloval, 

těm stromům rozumí. Bojovala jsi o život, tolik se Ti chtělo žít, 

zlá nemoc Tě předešla, a tys musela odejít. Čas prý rány hojí, 

je to ovšem zdání, stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 10. března tomu již budou 

dva roky co odešla od všeho 

co měla ráda a milovala

paní  Božena  M i n a r č í k o v á ,  

rozená Vaníčková

S láskou vzpomínají manžel 

a děti Honzík, Kubíček a Vendulka, 

rodiče a sourozenci s rodinami.
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Motto: 

„A marně svou modlitbou se bráníš naléhání stáří, 

vráskám a nezdolné síle smrti“

Quintus Horatius Flaccus

 1.3. 10.00 za zemřelého Bedřicha Čubu, jeho matku a bratra

 2.3. 7.30 za zemřelé   Anežku a Jana Solanské, sedm dětí 

   a rodinu

 3.3. 7.30 za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny,

   dceru, zetě a vnuka Jiřího

 4.3. 7.30 za zemřelou Anežku Bártkovou, manžela 

   a rodiče z obou stran

 5.3. 7.30 za zemřelého Miroslava Janíčka

 6.3. 7.30 za zemřelé Josefa a Karolínu Smočkovy, syna, zetě,

   živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 7.3. 7.30 za zemřelé rodiče a duše v očistci

 8.3. 10.00 za zemřelou Anežku Liďákovou, syna Františka, 

   rodiče z obou stran a Františka Adamce

 9.3. 7.30 za zemřelé rodiče Fárkovy, jejich dva syny, dceru a zetě

 10.3. 7.30 za zemřelou Annu Škorňovou při příležitosti sedmého

   výročí úmrtí

 11.3. 7.30 za zemřelou Františku Vaníčkovou 

   a rodinu Suchánkovou

 12.3. 7.30 za zemřelé Tomáše a Františku Ondruchovy

 13.3. 7.30 za zemřelého Josefa Koláčka a dceru Dagmar

 14.3. 7.30 za zdraví, štěstí a Boží pomoc pro rodinu Chovancovou

 15.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syny a dceru

 16.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kristýnu a Josefa Kramolišovy 

   a bratra Zdenka

 17.3. 7.30 za zemřelé rodiče Chovancovy, Marii a Karla Barošovy, 

   bratry Josefa a Bedřicha

 18.3. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a vnučku Kocourkovou, živou 

   a zemřelou rodinu

 19.3. 8.00 za zemřelého Josefa Vančuru, syna Josefa 

   a duše v očistci

  17.00 za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa, 

   Josefa Bártka a manželku Františku

 20.3. 7.30 za zemřelého Josefa Bělůnka, manželku, děti, vnuky 

   a vnučky

 21.3. 7.30 za zemřelého Josefa Proroka a zemřelou rodinu 

   z obou stran

 22.3. 10.00 za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, 

   rodiče z obou stran a duše v očistci

 23.3. 7.30 za zemřelé Emilii a Cyrila Solanské, rodiče a sourozence

 24.3. 7.30 za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Solanské, tři syny 

   a celou zemřelou rodinu

 25.3. 7.30 za zemřelého Rudolfa Závorku, sourozence a synovce 

   Miroslava

 26.3. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a rodiče 

   z obou stran

 27.3. 7.30 za zemřelou Janu Ondryášovou, manžela, syna 

   Ladislava a rodiče z obou stran

 28.3. 7.30 za zemřelého Václava Polácha, rodiče a sourozence

 29.3. 10.00 za zemřelé rodiče Adélu a Františka a bratra 

   Jana Kysučanovy

 30.3. 7.30 za zemřelého Richarda Ondrucha, živou a zemřelou

   rodinu, Marii Kretkovou, Veroniku Bartoškovou, 

   rodinu Bartoškovou a Kuběnovou

 31.3. 7.30 za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence, rodiče 

   z obou stran a duše v očistci

 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, 

   manželku a duše v očistci

 5.4. 10.00 za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, dva syny, 

   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 a Marii, Petra a Františku Holčákovy

 8.4. 7.30 za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, 

   syna Oldřicha a manželku Martu a duše v očistci.

Ve dnech 14. dubna 2009 až 17. dubna 2009 bude probíhat 

v Mateřské škole v době od 9.00 do 15.00 hodin zápis dětí 

na školní rok 2009/2010. 

Přijďte své dítě přihlásit i tehdy, uvažujete-li o docházce v průběhu 

školního roku.

Informace na tel. čísle MŠ 571 645 085

Kritéria pro přijímání dětí

Rozhoduje: 1. trvalý pobyt dítěte v obci

 2. předškolní vzdělávání je pro děti od tří do šesti let

 3.  přednostně se přijímají děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky

 4.  rozhoduje délka docházky do MŠ - celodenní, 

čtyřhodinová, pětidenní

 5. zaměstnanost rodičů

 6. datum podání přihlášky

                      vedoucí učitelka   

                                                                                                               Alena Vašátová

Pracovníci Finančního úřadu budou ve dnech

23. března 2009 a 30. března 2009 

od 8.00 do 11.00 hod.   

od 12.00 do 16.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu přijímat 

Vaše vyplněná daňová přiznání (tiskopisy budou k dispozici).

Mše svaté ve farním kostele 
svatého Jana a Pavla

Zápis dětí do mateřské školy 
v Horní Bečvě

Oznámení Finančního úřadu 
v Rožnově pod Radhoštěm
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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:

                      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 ole-

jů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných 

látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin 

zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné 

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit 

do kontejneru na sklo!

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. zástávky; 

nad Hotelem Valaška vedle staré komunikace v místě za aut. zástáv-

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. - 29.3.;    25. - 26.4.;    30. - 31.5.;   27. - 28.7. 2009 

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

OSOBNÍ ASISTENCE
pro seniory a zdravotně postižené

PROJEKT OsA F-M, IČO: 70632596

Informace obecního úřadu

Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve 

k návštěvě jarní etapy 

mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu

FLORA OLOMOUC 2009 

23. – 26. dubna, Výstaviště Flora Olomouc

 �  cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život 

v domácím prostředí

 � pomoc při zabezpečení základních životních potřeb

 �  nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek

 �  výchovná práce s dětmi se smyslovým, tělesným 

či mentálním postižením, hlídání dětí

 � pomoc při zajištění chodu domácnosti

 � pomoc při vzdělávání a výkonu povolání

 �  doprovod (lékař, úřady, školská zařízení, kulturní 

a společenské akce) 

Vaše cesta k samostatnému životu

Telefon: 608 603 219
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Co se děje v naší školeLyžařský výcvik 
hornobečvanských žáků 12. 2. 2009 se uskutečnilo školní kolo v konverzaci anglického jazyka 

za účasti 14 žáků šesté až deváté třídy. 

V první kategorii 6. - 7. tříd si žáci losovali z pěti témat. Na prvním 

místě se umístila Marie Mikesková ze 6. třídy, druhý byl Ondřej Malina 

ze 7. b a třetí místo obsadila Kateřina Jalůvková ze šesté třídy. Dalšími 

soutěžícími byli ze 6. třídy Denisa Hrubíková, Marie Machová a ze 7. b 

Dominik Ondruch, Lenka Petřeková a Barbora Maléřová.

Ve 2. kategorii 8. - 9. tříd soutěžilo 6 žáků, kteří si už losovali z 10 té-

matických okruhů. Nejlépe se s tématem My family and friends vypo-

řádala Markéta Ondruchová z 8. b a po zásluze zvítězila. O sportech 

a hrách konverzoval s porotou Petr Děcký z 9. a a to mu vyneslo 2. místo. 

Třetí skončila Veronika Podešvová z 8. b. Z téže třídy soutěžila Helena 

Růčková, z 9. a David Danihel a z 9. b Kamila Juřicová.

Děkujeme všem soutěžícím, kteří byli odměněni diplomy a slad-

kostmi, za účast v této nelehké soutěži. 

I na poli sportovním naši žáci nezahálejí. Chlapci a děvčata šesté 

třídy soutěžili v přehazované – průpravné hře pro volejbal.

Tři smíšená družstva hrála systémem každý s každým na dva sety. 

Po urputném boji vyhrály PUSKY s kapitánem Michalem Macečkem 

(další členové: Jakub Juřík, Sandra Hanasová, Kateřina Holčáková, 

Kateřina Křištofová a Kateřina Barošová).

Druhé místo obsadily ČIČKY s kapitánem Danielem Švardalou 

(Kristýna Kretková, Lucie Fárková, Alena Mičolová, Zuzana Růčková 

a Karel Ondruch).

Třetí skončily VČELKY ( kapitán Sebastián Škuta). Dalšími členy byli: 

Tomáš Solanský, Tomáš Minarčík, Ondřej Matušík, Ivana Jojkaljuková, 

Lucie Pařenicová a Hana Handrychová. Všechna družstva byla odmě-

něna sladkostmi.

  
Marie Němcová

Pythagoriáda

V naší škole proběhla matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 

6. a 7. tříd. V 6.třídě (13 soutěžících) se stal vítězem Jakub Juřík a mezi 

žáky sedmých tříd (18 soutěžících) byla jediná úspěšná řešitelka 

Kristýna Hasilíková ze 7. a.

V pátek 20. 2. 2009 se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády 

pro žáky 6. - 9. tříd. Mezi žáky 6. třídy zvítězila Kateřina Barošová (10 sou-

těžících), Štěpán Malina ze 7. a vyhrál kategorii 7. tříd (11 soutěžících) 

a Petr Děcký z 9. a byl nejúspěšnější v kategorii 8. a 9.  tříd (20 soutě-

žících). Všem vítězům blahopřejeme!
Marie Němcová

Výborný úspěch našich děvčat

Ve čtvrtek 19. 2. 2009 se družstvo dívek zúčastnilo okresního kola 

ve vybíjené. Pět družstev spolu soutěžilo v tělocvičně ZŠ Šafaříkova 

ve Valašském Meziříčí. Naše děvčata obsadila krásné 1. místo a postu-

pují do krajského kola, které proběhne v květnu. Naši školu reprezen-

tovaly tyto dívky: z páté třídy Veronika Krňová, Barbora Podešvová, 

Barbora Kohoutová, Barbora Malinová, Dominika Blinková, Tereza 

Fiurášková, Ivana Křenková, Denisa Orlová, Radka Petřeková, ze čtvrté 

třídy Lucie Hodaňová a Natálie Hajdušková. Děvčata podala opravdu 

vynikající výkon, za což jim děkuji a přeji hodně zdaru v kole krajském.      

                                                                                           Mgr. Daniela Křištofová

Výsledková listina okresního kola ve vybíjené

pro děti I. stupně základních škol 

„ PREVENTAN CUP 2009 “ kategorie dívek

Pořadatel: Základní škola Šafaříkova, SVČ Domeček Val. Meziříčí

Termín: 19. 2. 2009; Místo: Základní škola Šafaříkova Valašské Meziříčí

Celkem soutěžících: 5 družstev = 58 dětí

19. ledna 2009 začal lyžařský výcvik hornobečvanským žákům 

5. třídy a 7. tříd na lyžařském vleku U Sachovy studánky – západ.

První den si instruktoři lyžování Daniela Křištofová, Zbyněk 

Kocurek, Marie Němcová a instruktor snowboardingu Aleš Závorka 

rozdělili děti do 4 družstev. A potom se už začaly učit začátkům lyžování 

a snowboardingu.

I když se některým zdálo, že nezvládnou to, co se po nich vyžaduje, 

po prvním dni všichni vydrželi a nevzdali to. Velké pokroky udělali úplní 

začátečníci – někteří stáli na lyžích poprvé. Proto je dobré začít s lyžo-

váním co nejdříve.

Poslední den měli žáci 5. třídy závody ve slalomu. Mezi snowboar-

disty vyhrála Barbora Podešvová, druhý skončil Robert Malina a třetí 

byla Radka Petřeková.

Tutéž trať jela děvčata. První místo obsadila Tereza Fiurášková, druhé 

byly Dominika Blinková a Barbora Malinová a třetí dojela Adéla Mysli-

kovjanová. Další místa obsadily Ivana Křenková a Denisa Orlová. Mezi 

chlapci zvítězil Dominik Opálka, druhý byl Václav Mikeska a třetí dojel 

Prokop Fárek. Další místa obsadili Petr Mach, Pavel Říha, Pavel Fojtášek 

a Josef Ondruch.

Sedmáci zvládali základy lyžování i snowboardingu dobře. Šestý 

den měli karneval. Po svahu jezdila různá stvoření – čerti, jeptiška, 

kuchař, cikánky, mimozemšťan, motorkář, autíčko, kovboj a další. 

Porotě se nejvíce líbila lehká děva v podání Martina Jurajdy, Gejša – 

Barbora Maléřová, Nastěnka – Ondřej Malina, vodník – Barbora Roma-

nová, miminko – Barbora Javorková, strašidlo – Zuzana Hrstková a čert 

– Alžběta Fárková.

Poslední den všichni změřili své síly v obřím slalomu. Závodníci 

absolvovali 2 kola. Po urputných bojích bylo toto pořadí: 

Snowboard 1. Martin Jurajda

 2. Jana Švardalová

 3. Nikolas Gavenda

Děvčata:  1. Aneta Vroblová             Chlapci: 1. Adam Michlík

 2. Barbora Javorková 2. Vladimír Koleček

 3. Jolana Chrbjátová  3. Zdeněk Ondryáš

Výcvik se vydařil, počasí nám přálo. Doufáme, že se žáci tomuto 

sportu budou věnovat i nadále, vždyť po sedmi dnech všichni zvládli 

základy lyžování i snowboardingu a budou se zde rádi vracet a nacvi-

čených dovedností vyžívat k rekreačnímu lyžování.

Všichni absolventi i instruktoři tohoto výcviku děkují panu Antonínu 

Tovaryšovi st. i ml., všem obsluhujícím vlekařům a personálu v bufetu 

za příkladnou a vzornou ochotu a trpělivost.
Marie Němcová

Všichni účastníci výcviku
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Nultý ročník Želva cupu se vydařil
Na Horní Bečvě navázali na tradici z let minulých, kdy se v obci kaž-

doročně konal turnaj všech údolí. Milovníci fotbalu se po letech 

tentokrát sešli v místní hale, aby velmi vydařeným turnajem 

v sálové kopané uctili památku svého kamaráda a spoluhráče, 

v létě loňského roku tragicky zesnulého vynikajícího fotbalisty 

Michala Romana. Celé klání organizačně na jedničku zaštítil Michalův

bratr Pavel, slavnostní výkop i předání cen provedla Michalova rodi-

na. Turnaje se zúčastnilo osm týmů, které se utkaly systémem každý 

s každým. Z celkové porce dvaceti osmi utkání vyšli vítězně hráči údolí 

Bučkové, kteří dokázali vyhrát všech sedm utkání. Nejlepším hráčem 

turnaje byl vyhlášen Martin Zetocha z týmu Hluboké, nejlepším bran-

kářem David Ondryáš z týmu Bečvice – Přehrada a nejlepším střel-

cem s devíti přesnými zásahy Martin Ondruch hrající za Dolní konec 

– Kobylská. Vydařenou sportovní sobotu podtrhla i početná enkláva 

fotbalových příznivců v hledišti. Za zajímavost sportovního klání lze 

považovat to, že se v několika týmech objevili v jednom dresu otec 

se synem. Nejstarším hráčem turnaje byl Metoděj Ondruch týmu 

Inter Liščí. Všichni účastníci se na závěr shodli, že byla více než dů-

stojně uctěna památka příkladného sportovce, člověka a kamaráda 

Michala Romana. 

Celkové pořadí turnaje:

1. Bučkové 7 0 0 15:7 21  5. Hluboké 3 1 3 13:12 10

2. Mečůvka – Valaška 5 0 2 22:8 15  6. Kostelani 2 0 5 11:18 6

3. Nebesa – Luky 4 1 2 15:10 13 7. Bečvice – Přehrada 2 0 5 6:19 6

4. Dolní konec – Kobylská 3 1 3 17:14 10  8. Inter Liščí 1 0 6 7:18 1

                               Martin Němec

Turnaj se uskuteční v sobotu 14. března 2009 v době od 14.00 

do 18.00 hodin ve sportovní hale Základní školy v Horní Bečvě. 

Přijďte se podívat a povzbudit hráče, dobrá nálada a občerstvení 

zajištěno.

Celkové pořadí: 1. místo  ZŠ Horní Bečva 

 2. místo  ZŠ Valašská Polanka

 3. místo  ZŠ Rokytnice Vsetín

 4. místo  ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí

 5. místo  ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí

Do krajského kola postupují: ZŠ Horní Bečva a družstvo 

pořádající školy ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí.

Valašské Meziříčí 19. 2. 2009 - Jitka Dvořáková, Středisko volného času Domeček

Pozvánky

Turnaj údolí „Želva cup“

� V březnu nás potěší hrou Dva na kanapi divadlo Chaos 

z Valašské Bystřice, předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč je v knihovně 

od 23. února 2009 a představení se uskuteční v 15. března 2009 

v 15.00 hodin v kinosále Kulturního domu.

� Přijďte si zacvičit                                                                                       

V malé tělocvičně v Základní škole probíhá každé pondělí 

od 15.00 do 16.00 hodin rehabilitační a relaxační cvičení pro 

seniory pod vedením paní učitelky Daniely Křištofové. Na prvním 

cvičení se sešlo dvanáct seniorů, na druhém již šestnáct, z toho je 

vidět, že o program a příjemně strávený čas je zájem.

� Numerologie                                                                                                 
V knihovně se v únoru uskutečnila přednáška na téma „Jak nám 

numerologie pomáhá v životě“. Vzhledem k velkému zájmu o tuto 

problematiku jsme dohodli její pokračování na březen - další přednáš-

ka bude ve středu 11. března 2009 v 17.00 hodin.

� Internet pro seniory                                               
V březnu Vás také zveme do knihovny na Internet pro seniory. 

Pokud máte zájem, přijďte v dopoledních hodinách do knihovny 

- v pondělí, v úterý a ve středu od 8.00 do 11.30 hodin. 

Tato nabídka platí po celý rok, takže pokud to v březnu nestihnete, 

můžete přijít  i v dalších měsících ve stejných dnech i čase.

� Velikonoční volejbalový turnaj       
Zveme Vás na tradiční Velikonoční volejbalový turnaj smíšených 

družstev - 3 muži a 3 ženy, který se uskuteční na Bílou sobotu 11. dubna 

2009 od 9. hodin v hale Základní školy TGM v Horní Bečvě. Přihlášky 

zasílejte do 3. dubna 2009 na email: nemcova.marie@seznam.cz

� Josefovský turnaj        
TJ SOKOL, „Staří páni“ Vás zve na tradiční Josefovský turnaj 

v sálové kopané hráčů nad třicet pět let. Turnaje se zúčastní družstva 

Horní Bečvy, Prostřední Bečvy, Zašové a Trojanovic - Bystré. 

Končinový ples
Výbor SDH Horní Bečvy děkuje všem zúčastněným 

za výbornou atmosféru a všem sponzorům 
za příspěvky do bohaté tomboly.

Vítězný tým Bučkové

Všichni účastníci turnaje



Soňa Závorková
Vám nabízí 

pedikúru, manikúru, 

nehtovou modeláž, P- shine

Objednávky na tel. čísle 736 441 466.
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Inzerce

Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí fi rma 

VPO Protivanov, a. s.

oznamuje otevření zakázkové kanceláře v Rožnově p. R. naproti kostelu, 

ve které nabízí plastová okna nejvyšší kvality, dřevěná eurookna 

a veškeré příslušenství k oknům (žaluzie, parapety, sítě . . .)

roznov@vpo.cz VPO Protivanov a. s.                                          

mob.: 731 428 928 Nádražní ulice 21 (naproti kostelu)                                                                                                                                 

tel./fax: 571 610 539 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.vpo.cz                                                                                                                    

Nabídka výrobků Ekofarmy 
z Hustopečí nad Bečvou

Jsme malá fi rmička s chovem i porážkou drůbeže a fungujeme 

na trhu již 9. let. Vychováváme pro Vás krůty, kačeny, husokačeny i kuřata 

od jednodenních. Vychovanou drůbež na naší porážce porážíme, 

porcujeme a to vše pod veterinárním dohledem, poté ji rozvážíme 

po vesnicích i k Vám, jezdíme v létě, v zimě, za bouře i plískanic 

a vždy s dobrou náladou. Děkujeme Vám za to, že nás navštěvujete 

naši milí zákazníci, vždy Vás velmi rádi uvítáme, 

každé úterý od 10.00 – 11.00 na náměstí v Horní Bečvě 

u nákupního střediska v blízkosti obecního úřadu.

Také Vás zveme na naši Ekofarmu v Hustopečích nad Bečvou 

i do naší prodejny v pasáži v blízkosti kostela ve Valašském Meziříčí.                                  

Majitelka fi rmy Jitka Višněvská

Zaměstnankyně Hana Nosková Dis. 

Wellness studio - Hotel Cherry Horní Bečva

Wellness nabídka:
Finská sauna, parní sauna, whirpool, hydromasáže

Masáže : 
� nabídka rehabilitačního a relaxačního programu

� klasická masáž s hojivými a relaxačními účinky

� sportovní a rekondiční masáž

� medová masáž  

� refl exní masáž

� masáž lávovými kameny

� indicko - havajská masáž

� aromatické olejové masáže

Koupele :
� rašelinová koupel  � bylinná koupel

� koupel s mořskými řasami a vinnou révou

Rezervace: 733 301 558

Bližší informace: www.hotelcherry.cz

Kadeřnictví Iwuzskaa - Hotel Mesit

dámské, pánské, dětské

Provozní doba: po-čt 9:00 - 14:00 

 pá 9:00 - 18:00

 so 9:00 - 14:00 (18:00)

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.

Akce na březen: Barvení od 220,- Kč, melír od 250,- Kč, 

každý pátek v březnu pánské stříhání za 50,- Kč. 

Objednávky na tel. č.: 773 648 841 Těším se na Vaši návštěvu.

tetet l.l.:: 72720 0 16167 7 2424777



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm - březen 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz
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•  Od pondělí 2. do středy 4. v 18.00 hodin

LOVECKÁ SEZÓNA 2

Pokračování dobrodružství potrhlého jelena Elliota a grizzlyho Noova. 

Tentokrát se utkají domácí zvířata a lesní hosté. Mluveno česky. 

 Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 2. do středy 4. ve 20.00 hodin

OCAS JEŠTĚRKY

Dramatický sled událostí vystaví hlavního hrdinu Josefa Bártu zkouškám, 

které mu pomohou změnit sebe i svůj osud.   Mládeži přístupný

•  Ve čtvrtek 5. v 18.00 hodin

ART KINO - TOKIO!

Tři krátké fantastické fi lmy volně inspirované Tokiem. 

 Mládeži přístupný

•  Od pátku 6. do neděle 8. v 18.00 hodin

PEKLO S PRINCEZNOU

Královská lest, která vyvolá hněv v pekle i nevěsty samotného 

Lucifera…   Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 6. do neděle 8. ve 20.00 hodin

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA

Nádhernými a dojemnými obrazy nás snímek zve na cestu do různých 

koutů světa, abychom zhlédli ty nejneobyčejnější milostné eposy. 

 Mládeži přístupný. 

•  V pondělí 9. v 18.00 hodin

PROJEKT 100 – PSYCHO

Mladá žena se na útěku zastaví v osamělém motelu …   

 Mládeži přístupný. 

•  V úterý 10. v 18.00 hodin

PROJEKT 100 – NĚCO Z ALENKY

Jan Švankmajer nás vyvede z omylu, že Alenka v říši divů je knihou 

pro děti.  Mládeži přístupný. 

•  Ve středu 11. v 18.00 hodin

PROJEKT 100 – SEDM SAMURAJŮ

Muži z vesnice drancované bandity se rozhodnou najmout si ochranu. 

Mohou však nabídnout jen stravu a nocleh a tak se vydávají hledat 

chudé samuraje bez pána.   Mládeži přístupný. Délka fi lmu 207 minut.

•  Ve čtvrtek 12. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – NEBOHÁ PANÍ POMSTA

Pomstychtivá mladá žena po návratu z vězení hledá odplatu 

– za zločin, který nespáchala, za příkoří, které musela vytrpět, 

za dcerku, kterou musela opustit. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pátku 13. do neděle 15. v 17.30 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 pátku 13. do neděle 15. ve 20.00 hodin

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA

Narodil se za podivuhodných okolností a jeho život je ještě 

zvláštnější. Banjamin mládne, ale jeho láska Daisy stárne. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna.becva@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

•  V neděli 15. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – O MYŠÍCH VE STANIOLU

Cvrček a housličky, Růžová Barborka, O hrnci, který rád vařil rajskou 

omáčku, Dobrodružství námořníka Sindibáda, O myších ve staniolu, 

Strašidlo z vesmíru.

•  Od pondělí 16. do středy 18. v 18.00 hodin

ČESKÁ RAPUBLIKA

První celovečerní fi lm o českém rapu plný netradičních situací.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 16. do středy 18. ve 20.00 hodin

CHE GUEVARA – REVOLUCE

Film zachycující vzestup Che Guevary během kubánské revoluce, 

od doktora – přes velitele – k hrdinovi revoluce.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 19. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – CARMEN

Drama lásky, žárlivosti a smrti ohnivé španělské cikánky Carmen, 

prolínající se s osudem interpretů během nácviku představení.

 Mládeži přístupný.

•  Od pátku 20. do neděle 22. v 18.00 hodin

VALČÍK S BAŠÍREM

Animovaný fi lm o nedávných dějinách Blízkého východu.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pátku 20. do neděle 22. ve 20.00 hodin

VÝMĚNA

Americké drama, které přináší příběh ženy, jíž osud připraví řadu 

nesmírně těžkých životních zkoušek. Mládeži do 15 let nevhodný

•  Od pondělí 23. do středy 25. v 17.30 hodin

ZRÁDCE

Jednou přeběhneš na druhou stranu a není cesty zpět. Pravda je ale 

někdy velmi komplikovaná. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 23. do středy 25. ve 20.00 hodin

DENÍK NYMFOMANKY

Pohled do deníku, v němž si atraktivní žena a úspěšná manažerka 

zaznamenává nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního 

života. Mládeži do 18 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. v 18.00 hodin

PO PŘEČTENÍ SPALTE

Dva bezohlední zaměstnanci tělocvičny se pokusí vydírat bývalého 

agenta CIA. Co se má stát, stane se, ale k překvapení všech trochu 

jinak než by očekávali. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. ve 20.00 hodin

MILK

Příběh muže, který je považován za jednoho z největších mučedníků 

americké historie. Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcenněj-

ším, co člověk má - životem. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. v 18.00 hodin

NA PŮDĚ

Animovaná pohádka o poklidném životě v království odložených 

hraček, ovšem dokud se o panenku Pomněnku nezačne zajímat 

vládce Říše zla. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. ve 20.00 hodin

NOUZOVÝ VÝCHOD

Frank a Abby žijí nevzrušivým životem střední třídy, ale sami cítí, 

že do tohoto prostředí nepatří. Jak se hroutí jejich plány, upadá 

i jejich vztah.  Mládeži do 15 let nevhodný.


