
květen

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

 Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

Do 20. května 2010 

– Rudi Lorenz –

(obrazy, reliéfy, plastiky)

 22. května 2010

Vernisáž v 16. hod. 

– Výstava – 

Nadace Masarykova 

gymnázia Vsetín

29. května 2010 

– Paleček, Janík –

hudební večer 

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.

Zdroj: CSFD.cz

Již po osmé proběhla v místním kinosále pěvecká soutěž  Bečvanský skřivan. Za její uskutečnění děkujeme sponzorům: 
Obecní úřad Horní Bečva, Obecní úřad Prostřední Bečva, paní Marcela Maliňáková z kosmetického salónu v Rožnově p. R. 
a paní Pavla Křištofová z místní vinotéky. 

Soutěž je určena pro žáky 2. stupně a zúčastnilo se jí 

17 zpěváků, kteří si mohli vybrat píseň libovolného sty-

lu a v jakémkoliv jazyce. Kromě češtiny zazněla sloven-

ština, angličtina, latina a francouzština. Také výběr písní 

byl velmi pestrý – od méně známých skupin (UDG, IMT 

Smile) až po Karla Gotta. 

A kdo se stal Skřivanem pro rok 2010? 
1. místo si vyzpívala s krásnou francouzskou 

písní „Je sui malade“ Barbora Maléřová z 8. B, 2. místo 
s písní „9 crimes“ získala Kateřina Barošová a 3. místo 
s písní „Čo bolí, to prebolí“ obsadil Sebastian Škuta ze 
7. třídy. Porota také udělila 3 ceny poroty, které získa-
ly Kateřina Holčáková (7. r.), Barbora Podešvová (6. A) 
a Sabina Kretková (9. B.). 

Porota přiznává, že rozhodování je každým 

rokem velmi těžké – letos se předsedkyní poroty stala 

slečna Martina Šrámková, akordeonistka a klavíristka, 

členové poroty byli pan Radim Cimbala, učitel zpěvu, 

paní Pavlína Přikrylová, učitelka ZŠ, pan Jan Děcký, ře-

ditel naší školy, a pan Oldřich Ondryáš, starosta obce. 

Porotě děkuji nejen za skvělé rozhodování, ale také za 

zpestření programu vystoupením s písní Rožnovské 

hodiny. Celým programem nás provázela a bavila skvě-

lá moderátorská dvojice Štěpán Malina (8. A) a Veronika 

Podešvová (9. B), diváci také zhlédli taneční vystoupení 

6. tříd, divadlo 8. B – parodii Romeo a Julie, z Rožnova 

k nám zavítal taneční obor ZUŠ a gymnastika Kaloka-

gathia a nakonec zahrál žesťový sextet pod vedením 

pana učitele Josefa Blinky. Celou soutěž zahájil a za-

končil náš pěvecký sbor Skřivani a my se můžeme těšit 

na další ročník. D. Gužíková

„Kdo se bude škaredit na Škaredou středu, bude se škaredit každou další středu v roce!“

Ale na Horní Bečvě ve škole jsme se na sebe jen 

usmívali. Přišly k nám do školy některé maminky, 

babičky a dokonce jeden tatínek, aby nám ukázaly, co 

kdo umí a dělá na Velikonoce. 

Pan Polách všem předvedl pletení tatarů z osmi 

proutků, paní Macečková zase s dětmi upekla ve-

likonoční perníčky. Paní Bohušovou musíme po-

chválit, protože ani jeden nepřipálila a všem chut-

naly. Paní Martináková s dětmi zdobila vajíčka 

různými bavlnkami a paní Machálková všem ukázala, 

jak se dělají ty naše „valašské malované kraslice“ tuší 

a barvami. Donesla některé i na ukázku, a když se na 

ně podíváte… je to zkrátka umění. Děti si mohly udě-

lat různé jiné velikonoční dekorace na špejli nebo 

z papíru. 

Toto dopoledne se nám všem moc líbilo. Ještě jed-

nou chci poděkovat panu Poláchovi, babičkám paní 

Macečkové, Martinákové a Machálkové, maminkám 

paní Rybárové a Bohušové a holkám z devátých tříd, 

které nám všem pomáhaly. Už se všichni těšíme na to, 

co se naučíme zase příští rok.                                                                                                    
Daniela Křištofová

Kateřina Barošová 2. místo Sebastian Škuta 3. místo

Barbora Maléřová 1. místo



2

Společenská kronika

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene…

Dne 4. května 2010 

vzpomeneme šesté výročí úmrtí 

paní  Josefy  K u b á ň o v é

S láskou vzpomíná dcera Božena 

s rodinou.

Kdo tě znal, ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

Dne 16. května 2010 uplyne deset let 

od úmrtí našeho bratra, tatínka, 

švagra a strýce 

pana  Františka  V a š u t a

S úctou a láskou vzpomínají 

sourozenci a ostatní příbuzní.

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

Dne 21. května 2010 

vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí 

paní  Barbory  M a l i n o v é 

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Marie s rodinou.

Čas plyne a nevrátí co vzal, 
jen v srdci bolest zanechal.

Dne 22. května 2010 

vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí 

pana  Karla  F á r k a

S úctou a láskou vzpomíná manželka 

s rodinou.

Stále žiješ v našich srdcích 
a vzpomínkách…

Dne 22. května 2010 

vzpomeneme

šesté smutné výročí úmrtí 

pana  Františka  F á r k a

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 4. května 2009 

vzpomeneme desáté výročí úmrtí 

naší maminky a babičky

paní  Františky  K ř e n k o v é

S úctou a láskou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Když umře maminka, slunéčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad, v tom širém světě sotva se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 12. května 2010 

si připomeneme nedožité 

osmdesáté třetí narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é

S láskou vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Jindřiška s rodinami.

Motto: 

„Život nutno měřiti dle hloubky, ne dle délky.   “
Jaromír John

V květnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

Marta  Š v e c o v á

Blažena  V a ň k o v á

Oldřiška  K ř e n k o v á

Milada  M a ch á l k o v á

Františka  V a š u t o v á

Veronika  F i u r á š k o v á

Jindřiška  K o c i á n o v á

Milan  V o j k ů v k a

Rudolf  Š l a ch t a

 Blahopřání

Přeletěla vlaštovička kolem naší dědiny, 
švitořila že slavíš, Dano, padesáté narozeniny. 
Hodně síly, zdaru, užívej života bez obalu, 
to Ti přejí holky z volejbalu.

Dárkem k narozeninám není nic, co se třpytí, 
je to láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

Dne 4. května 2010 oslaví 

devadesáté narozeniny naše milovaná teta  

paní  Andělka  L a d o v s k á, 

rozená Kubáňová z Martiňáku. 

Do dalších let upřímně přejeme hodně 

zdraví, štěstí, rodinné pohody, lásky, 

optimismu a vitality. Rodiny Bednaříkova, 

Černotova, Koláčkova, Pechova a Uhlářova

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

Vzpomínka
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Motto: 

„Smrt si nevybírá, bere napořád…“
České přísloví

 1.5. 7.30 za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a syna

 2.5. 10.00  za zemřelé Metoděje a Boženu Křenkovy, dva zetě 

a rodiče Třeštíkovy

 3.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, jejich syna 

Vojtěcha, zetě Vincence Kulišťáka a duše v očistci

 4.5. 7.30  za zemřelého Matouše Ondrucha, jeho manželku, 

tři syny a tři zetě

  17.30  za zemřelou Františku Křenkovou, manžela Jarolíma 

a zetě Ladislava, za živou a zemřelou rodinu

 5.5.  7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru 

a rodiče z obou stran

 6.5. 7.30 za zemřelého Antonína Němce a rodiče z obou stran

 7.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, 

jejich zemřelé děti a duše v očistci

 9.5. 10.00 za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče z obou stran

 10.5. 7.30 za štěstí, zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu

 11.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, syna Josefa 

a jeho manželku, rodiče a sourozence z obou stran

 12.5. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

 13.5. 7.30 za zemřelé Antonii a Jana Fidrichovy a duše v očistci

 14.5. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, bratra Jiřího a rodiče 

z obou stran

 15.5. 7.30 za zemřelé Anežku a Pavla Petřekovy, syna, dceru a zetě

 16.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího, rodiče 

a duše v očistci

 17.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Martináka, rodiče Martinákovy, 

Vaňkovy a duše v očistci  

 18.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovou, Facovou, 

Fárkovou a Mitášovou a duše v očistci

 19.5. 7.30  za zemřelé Josefa a Marii Hatlapatkovy, rodiče 

a sourozence

 20.5. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka

 21.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, tři dcery a čtyři 

zetě

Mše v květnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

 22.5. 7.30  za zemřelého manžela Františka, syna Stanislava, rodiče 

Kubáňovy a Fárkovy

 23.5. 10.00 za zemřelého Karla Fárka, rodiče Fárkovy a Juříkovy

 24.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny 

a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Jana Křenka, manželku Anastázii, 

zetě Emila, rodiče z obou stran a duše v očistci

 25.5. 7.30  za zemřelého manžela Antonína Mikudu, rodiče 

z obou stran, sourozence, živou a zemřelou rodinu a duše 

v očistci

 26.5. 7.30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou

 27.5. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Marii Křenkovy, syna Cyrila 

a rodiče a sourozence z obou stran

 28.5. 7.30 za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu

 29.5 7.30  za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila, rodiče 

Bártkovy a duše v očistci

 30.5. 10.00  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, bratra 

Josefa, sestru Františku, manžela, rodiče a duše v očistci

 31.5. 7.30 za zemřelou rodinu Jurečkovou

 1.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 2.6. 7.30  za zemřelého Ferdinanda Smočka, manželku Rozálii, 

dceru Františku a zetě Oldřicha Proroka

 3.6. 8.00 za zemřelého Josefa Machálka, otce a duše v očistci

  17.00 na úmysl dárce

 4.6. 7.30 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a sourozence

 5.6. 7.30  za živou a zemřelou rodinu, Františka a Amálii Janíčkovy 

a duše v očistci

 6.6. 10.00 za zemřelou Františku Mikulcovou a rodiče z obou stran

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm 

ve spolupráci s Diakonií Broumov 

vyhlašuje sbírku použitého ošacení 

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

Látky (minimálně 1m2, 

prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 

- vše nepoškozené

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce - z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- transportem se znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční dne: 
17. - 25. května 2010  

čas:  8: 00 – 11:00 hod, 14: 00 – 17:00 hod

pondělí a úterý 24. a 25. května 

– 13:00 – 17:00 hod

místo: objekt bývalé Farní charity 

Nádražní 23, naproti kostelu v Rožnově p. R. 

kontakt: 571 654 954     603 549 682

Jan Lušovský

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí rok 2010
Povinné očkování proti vzteklině

Sběr nebezpečných 

a velkoobjemových odpadů

Informace obecního úřadu

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 období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časový 

plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:           28. 5.         25. 6.   2010

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany 

budou přistaveny ve dnech:

29. a 30. 5.            26. a 27. 6.  

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

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost 

zajistit sběr nebezpečných odpadů nejméně 2x ročně. 

První termín pro obec Horní Bečva je 

sobota 22. května 2010.

Mezi nebezpečné odpady patří zejména akumulátory a suché člán-

ky, 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 podob-

ný odpad. Chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, pračky 

a televizory je možné průběžně odevzdat bezplatně u p. Maliny v pro-

dejně 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 ............................................... od 12:00  ...............  do 12:30 hodin

(točna před domem p. Hrstky) 

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 fi rmy na přistavená vozidla.

Tento organizovaný sběr platí pouze pro občany a majitele chat, 

kteří jsou povinni platit poplatek za odpad a není určen pro podnika-

tele.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

Upozorňujeme občany, 

že v sobotu 29. května 2010 

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. Dana Korbášová

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

se konají v pátek 28. května 2010 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 29. května 2010 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V obci Horní Bečva je stanoven jeden volební okrsek a volební 

místností je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva (v přízemí 

budovy). Hlasovací lístky, včetně informačního letáku, budou dodány 

voličům poštou v obálkách na adresu trvalého bydliště. 

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb do-

sáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. Po vstupu do volební místnosti prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 

nebo cestovním pasem České republiky.

Oprávněný volič může ze závažných důvodů (zejména zdravot-

ních) požádat obecní úřad a v den voleb i okrskovou volební komi-

si (pouze v územním obvodu, pro který byla komise zřízena) o to, 

aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě 

vyšle volební komise své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 

obálkou a hlasovacími lístky  na jiné místo voleb.
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Placení komunálního odpadu

splatnost do 30. 4. 2010

Poplatek ze psů – splatnost do 15. 2. 2010

Místní poplatek je splatný ve dvou splátkách bez vyměření vždy do 

30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Lze jej však zaplatit 

i najednou do 30. 4. příslušného roku. 

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

I. tarifní pásmo  ....................................................................... 400,- Kč / osoba

II. tarifní pásmo  ...................................................................... 350,- Kč / osoba

III. tarifní pásmo  .................................................................... 250,- Kč / osoba

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu 

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci: .......... 400,- Kč

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

• poštovní poukázkou

• v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

•  převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

                                             u rekr. chat  21337 + číslo evidenční

Splatnost poplatku ze psa staršího 3 měsíců byla do 15. 2. 2010.

Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa a rok, za druhého a dalšího 

psa 150,- Kč za rok s výjimkou některých případů uvedených ve vy-

hlášce č. 21/2003 o místních poplatcích.

Vyzýváme občany, kteří nemají tyto poplatky zaplaceny, aby je 

neodkladně uhradili!

Každý má své oblíbené roční ob-

dobí, ale asi se shodneme, že zima, 

která je za námi, se zdála nekoneč-

ná všem. Jako každý rok jsme její 

odchod chtěli urychlit vynesením 

Moreny. Ta nám však v malé hloub-

ce řeky Bečvy uvízla a zima se tu 

zdržela další dny. Spolu s očekávání 

jejího konce se těšíme také na práci 

na zahradě. Pohrabat listí a suchou 

trávu, zamést chodníky, vytrhat ple-

vel nebo ostříhat stromky je třeba 

i na zahradě u mateřské školy. Zvlášť 

letos, kdy po říjnové sněhové nadíl-

ce, bylo všude větviček a klacíků mnohem víc, než jindy. Sice jsme je 

s dětmi sbírali a nosili na hromadu jako mravenečkové, ale sami by-

chom celou zahradu během vycházek uklidit nezvládli. Proto děku-

jeme za pomoc partě kluků z osmé třídy ZŠ, kteří s panem učitelem 

Kocurkem hrabali, zametali a odváželi zahradní odpad na kompost. 

Za jedno odpoledne byl jarní úklid na naší zahradě hotov.

Spolupráce se nám osvědčila i se šikovnými dětmi z páté třídy paní 

učitelky Křištofové. Ty v měsíci knihy – březnu – chodily předškolá-

kům číst pohádky před spaním. Na chvíli z nich byly učitelky a učitelé 

a školkové děti si uvědomovaly jak je blízko doba, kdy si budou moci 

pohádky číst samy.

Velký zážitek a vzrušení připravili dětem policisté pan Riegel a pan 

Kretek a dva členové kynologické skupiny se svými psy. Na zahradě 

MŠ seznámili děti se svou prací, policejními pomůckami a samozřej-

mě také umožnili dětem prohlédnout si zblízka policejní auta s majáky 

a houkačkami v akci. Poučili děti o bezpečnosti v silničním provozu 

při cestě do školy, při setkání s neznámými lidmi apod. Potlesk a obdiv 

dětí si odnesli cvičení psi Barny a Hary, kteří na slovo poslouchali a bez 

milosti zneškodnili zloděje – fi guranta. Jen počasí k nám nebylo vlídné 

a rtuť teploměru nepustilo v tento den daleko od nuly. 

Za kolektiv učitelek MŠ Radka Bolcková. 
Co se děje 

v hornobečvanské škole?

Lyžování na Kyčerce

Jaro v mateřské škole

V pondělí 22. března vyrazilo 36 žáků ZŠ TGM Horní Bečva se svými 

třemi učiteli lyžovat na Kyčerku do Velkých Karlovic.

Akci uspořádala Nadace Děti – kultura – sport Uherské Hradiště, 

která poskytla v plné výši příspěvek dětem na celodenní pas a dopra-

vu autobusem tam i zpět. Účastníci zaplatili jen symbolický poplatek 

20 Kč.

Na dvou perfektně upravených svazích a za krásného slunečného 

počasí si děti se svými učiteli dobře zalyžovali, nachytali první bronz, 

aktivně si odpočinuli. Od půl deváté do tří hodin odpoledne si žáci 

zopakovali základy lyžování, které ti starší získali na lyžařském výcviku.

Všichni se vraceli domů unaveni, ale velmi spokojeni a s pocitem 

krásně prožitého dne. 
Marie Němcová

Upozornění pro nepořádné čtenáře!

Kdy jste naposledy navštívili knihovnu? 

Povalují se Vám doma už strašně dlouho knihy 

a k vracení se nemáte? 

Ráda bych Vás upozornila, že upomínka není jen 11,- Kč + poštov-

né, ale také cena knih, které po Vás požadujeme a tato suma neustálým 

odkládáním jejich vrácení narůstá…

Pokud knihu nevrátíte na první upomínku, zvedá se její cena o 50,- 

Kč, při druhé o 100,- Kč a pokud ji nedonesete ani na třetí a rozhodnete 

se ji raději zaplatit, aby Vás už knihovnice přestala „otravovat,“ může se 

cena vyšplhat i k tisícovce. Upomínky proto nelze brát na lehkou váhu. 

Mladá fronta DNES v dubnu informovala o několika případech, kdy 

dluh za nevrácené knihy dosáhl několika desítek tisíc korun. Například 

nedávno Městská knihovna v Praze předala exekutorům čtenáře, jehož 

dluh narostl na sto tisíc korun. A po návštěvě exekutora kvůli zapomenu-

té knize asi netoužíte, že? 
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Před velikonočními prázdninami 31. března besedovali žáci 

7. a 8. tříd ZŠ TGM Horní Bečva v rámci výuky povinně-volitelné-

ho předmětu Konverzace v anglickém jazyce s paní Alenou Saad, 

bývalou žákyní naší školy, která pobývala ve Velké Británii, v USA 

a několik let žila se svým manželem a třemi syny v australském 

Sydney. Nyní celá rodina žije v Horní Bečvě.

Velmi zajímavě vyprávěla o Anglii, kde pečovala v rodině o menší 

děti, potom procestovala velkou část Ameriky a posledním kontinen-

tem, o kterém s dětmi besedovala, byla Austrálie.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o životě, zvycích, sportech, 

výchově dětí, zájmech mladých lidí a o školním systému v těchto 

zemích. Pohovořila o tom, jak je důležitá znalost anglického jazy-

ka v dnešní době pro mladé lidi, kteří mohou nyní vycestovat nejen 

za studiem, ale i za prací do zahraničí. Povídání doplnila množstvím 

pohlednic z míst, která navštívila.

Beseda se nám všem moc líbila. Během povídání žáci ochutnávali 

upečené beránky a bábovky, které si sami doma přichystali. A pak se 

již rozešli na vytoužené velikonoční prázdniny.

                                                                                                   
 Marie Němcová

Měsíc duben byl bohatý na sportovní události v Základní škole 

TGM Horní Bečva.

L 14. dubna se děvčata zúčastnila Nestlé basket cupu ve Val. 

Maziříčí. Žákyně 6.-7. tříd obsadily 4. místo. Naši školu reprezentovaly: 

Kateřina Jalůvková, Adéla Myslikovjanová, Veronika Krňová, Barbora 
Kohoutová, Zuzana Růčková, Barbora Podešvová, Sandra Hanasová, 
Kateřina Křištofová, Dominika Blinková, Žaneta Kachtíková, Kateřina 
Holčáková a Kateřina Barošová.

M 20. dubna se zúčastnili chlapci 6. a 7. tříd okrskového kola 

v malé kopané, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm na fotbalo-

vém stadionu, na umělé trávě. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, 

které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Horní Bečva se utkala 

ve skupině se ZŠ Vidče, Gymnáziem Rožnov a ZŠ 5. května. Tuto sku-

pinu jsme vyhráli bez ztráty jediného bodu, skórém 6:0. Dále jsme se 

probojovali do semifi nálové skupiny, kde jsme se utkali s druhým ze 

skupiny A, a to se ZŠ Videčská. Výhrou 3:0 jsme si zajistili postup do 

okresního kola, které se hraje ve Valašském Meziříčí 27. 4. 2010. Turna-

je se zúčastnili Kryštof Jalůvka, Patrik Kubáň, Tomáš Solanský, Sebastian 
Škuta, Michal Maceček, Jiří Solanský, Radek Bill, Martin Lejska, Prokop 
Fárek a Dominik Opálka.

M Hned ve středu se toho samého turnaje zúčastnili žáci 8. 

a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev. Hrálo se systé-

mem každý s každým. Tady se už bohužel našim žákům moc nedařilo, 

jednou jsme remizovali a čtyřikrát prohráli. Tohoto turnaje se zúčast-

nili Jakub Vašut, Lukáš Soboň, Michal Soboň, Jan Juříček, Jan Vaníček, 
Radim Ondruch, Nikolas Gavenda, Zdeněk Ondryáš. Do okresního kola 

postoupily ZŠ Videčská a ZŠ Dolní Bečva.

P Ve čtvrtek 22. 4. 2010 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili „Velkého 

fi nále“ turnaje „ČEZ STREET HOCKEY 2010“, které se konalo v ostravské 

ČEZ aréně. Turnaje se zúčastnilo celkem 64 škol z celé Moravy. Naši 

kluci se utkali s ostravským gymnáziem J. Boleslava, se kterými jsme 

bohužel prohráli 3:1 a do dalších kol jsme se neprobojovali. To ale nic 

nemění na tom, s jakými zážitky jsme se vraceli. Fantastická atmosféra, 

dokonalá organizace, dárky pro každého hráče, mažoretky, roztles-

kávačky a bohatý doprovodný program nám připravil krásný zážitek 

a touhu pokusit se na tento turnaj probojovat i příští rok. Turnaje se 

zúčastnili Patrik Kubáň, Kryštof Jalůvka, Tomáš Solanský, Jakub Juřík, 
Prokop Fárek a Robert Malina. 

L Velmi pěkného úspěchu dosáhli chlapci a děvčata 6.-7. tříd 

v okresním kole ve volejbalu v mixech (3 chlapci a 3 děvčata), které se ko-

nalo 23. dubna ve Val. Meziříčí. Po tuhých bojích porazili ZŠ Žerotínova 

i ZŠ Křižnou, těsně podlehli vítězi ZŠ Vidče a obsadili celkově 2. místo. 

Za školu hráli: Veronika Krňová, Nikola Bernatská, Barbora Podešvová, 
Kateřina Jalůvková, Kryštof Jalůvka, Radek Bill a Patrik Kubáň. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Marie Němcová a Zbyněk Kocurek

Velikonoční beseda

Sportovní duben 
v hornobečvanské škole



Koupím nemovitost určenou k demolici 
nebo k celkové rekonstrukci 

v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.

Kontakt: Crha tel. 724/780 459
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Na Bílou sobotu 3. dubna se sešlo 7 smíšených volejbalových druž-

stev na tradičním velikonočním turnaji v hale ZŠ TGM Horní Bečva.

Družstva hrála systémem každý s každým na dva sety do 25 bodů. 

21 zápasů odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu 

s rozhodčími z řad hráčů.

Ve 3 hodiny odpoledne bylo dobojováno. Vítězem se stalo druž-

stvo Assimo s 16 body, druzí byli hornobečvanští Coolturisti (13 bodů) 

a na 3. místě se umístili Vlčáci (11 bodů). A jaké bylo další pořadí? 

Pemáci obsadili 4. místo, Autíčka byla pátá, družstvo Do počtu skonči-

lo šesté a pořadí uzavřel tým Coco Jumbo.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Petr Hanzel z vítězného 

družstva Assimo.

První tři družstva obdržela medaile, diplomy, dárkové koše, ostatní 

týmy dostaly velikonoční ceny, na které přispěli Obecní úřad, TJ Sokol 

a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy.

                                                                                                   
 Marie Němcová

Jóga pochází z Indie a je 

to velmi stará nauka. Byla vy-

tvořena mudrci rišii jako cesta 

ke zdokonalení lidstva. Je to 

moudrost, která učí žít har-

monicky, zdravě a prospěšně. 

Nejucelenější obraz podává 

Jógasútra, pocházející asi 

z druhého století před Kris-

tem, jejím autorem je indický 

fi losof Patandžali. Potřebu 

určitého systému, který by 

v sobě nesl pravou podstatu 

a moudrost bohaté tradice 

Indie a přitom respektoval ev-

ropskou tradici, způsob života 

a odlišnosti tělesné i duševní 

si uvědomil indický učitel jógy Paramahansa šrí svámí Mahéšvaránan-

da, který založil ve Vídni v roce 1973 jógové centrum. Na počátku sedm-

desátých let vytvořil systém Jóga v denním životě, který právě vychází 

z uvedených zkušeností. Kvalita tohoto systému je ověřena dlouhole-

tými zkušenostmi. Jóga je nauka o těle, mysli, vědomí a duši, je to cesta 

pochopení a poznání pravdy o sobě. Systém JDŽ vede člověka k dosa-

žení moudrosti a schopnosti pomáhat jiným. Praktikování jógy v dneš-

ní době přináší mnoho pozitivního, praxí získáme pozitivní přístup 

k životu, dobré zdraví, lepší koncentraci a sebedůvěru. Jóga také nabízí 

techniky, které napomáhají léčbě fyzických a duševních onemocnění.

Hornobečvanský velikonoční 
volejbalový turnaj pro Assimo

Jógová cvičení jsou psychosomatická a tak kromě komplexního 

účinku na celý organismus – krevní oběh, funkce orgánů, žláz, svalů, 

kloubů a nervového systému, vyvolávají také emocionální vyrovna-

nost, spokojenost a harmonii. Zlepšují paměť, schopnost koncentrace, 

pročišťují vědomí, ovlivňují proces dýchání a funkci nervové soustavy. 

Vlastní sestavení a provádění pozic je uvedeno v osmidílných  cvičeb-

ních skriptech, které jsou seřazeny postupně od jednoduchých pří-

pravných cviků až po náročné ásány. Systém JDŽ je určen pro každého 

bez rozdílu věku, zdravotního stavu a schopností.

Ve dnech 7. až 12. února 2010 jsem se zúčastnila indické slavnosti 
kumbhamélý spolu asi se třemi sty jogíny z celého světa. Kumbhamélá 
se pro nás konala ve státě Rádžastán na severozápadě Indie v Hard-
váru poblíž Himalájí na břehu řeky Gangy. Pro Českou republiku byla 
organizátorem leteckého zájezdu do Indie JDŽ ve Vídni. Kumbhamélá 
je tisíce let stará indická slavnost – je to vlastně jedna ze čtyř slavností 
v Prajágu, Hardváru, Násiku a Uddžajnu, běžně se užívá pro mahá-
kumphamélu v Prajágu k soutoku tří posvátných řek: Gangy, Jamuny 
a Sarasvatí (Sarasvatí je ponorná řeka, která se jednou za dvanáct let  
vynořuje na povrch a stéká se s Gangou a Jamunou).

V Hardváru jsme měli svůj tábor u řeky Gangy, teplota byla v těch 
dnech ráno asi 5°C a přes den asi 25°C. Denně jsme tři hodiny cvičili 
jógu ve velké hale, kam nás přišli natáčet z indické televize – jak cvi-
čí jógu běloši v Indii. Indové byli milí a přátelští a všude nás nadšeně 
vítali.

Již čtvrtým rokem cvičíme jógu pod sdružením JDŽ Ostrava 

v malé tělocvičně ZŠ TGM v Horní Bečvě každé úterý od 16.30 

do 18.15 hodin. Toto cvičení vede dlouholetý cvičitel jógy Ing. Karel 

Ondruch, rodák z Horní Bečvy, případně i já. 

Tři cvičenci z Horní Bečvy se přihlásili do projektu jóga pro zdraví 

a byli vyšetřeni ve Fakultní nemocnici v Olomouci na oddělení tělový-

chovného lékařství. Toto vyšetření bylo kompletní a hradil ho Český 

svaz JDŽ. Po roce pravidelného cvičení bude u těchto cvičenců prove-

deno vyhodnocení nakolik došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. 

Neváhejte ani Vy učinit co nejvíce pro své zdraví a duševní pohodu 

a přijďte si s námi zacvičit, jste srdečně  vítáni. 

Za Sdružení JDŽ Ostrava
asistentka cvičitele Anna Valová

Jóga

Inzerce
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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@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Servis a opravy
plynových a elektro spotřebičů,

kotle, sporáky, ohřívače, bojlery

MACHÁLEK, Horní Bečva

732 874 274
Vyčistěním, seřízením a kontrolou těsnosti

si zajistíte bezpečnost provozu a úsporu paliva!

InzerceInzerce

Masáže 
na hotelu Mesit i pro veřejnost

Klasická masáž, částečná i celková

Refl exní masáž chodidel

Mikroelastická masáž zad

Lymfatická masáž

Medové masáže

Masáž lávovými kameny

Čínská tlaková masáž

Informace a objednávky 

na tel. čísle 775 220 400 u Sylvy Danihelové

Pozvánka


