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Pozvánky

Vánoční 
volejbalový 

turnaj
Zveme Vás na tradiční 

Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev 

(3 muži a 3 ženy), 

který se uskuteční 

na Štěpána 26.12. 2010 

v hale základní školy 

v Horní Bečvě.

Začátek turnaje 

v 9,00 hod. 

Přihlášky zasílejte 

do 15.12. 2010 na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast.

Pěvecký sbor Skřivani 
se představí v hlavních 

rolích dětského muzikálu

O zvědavé 
princezně, 

na který Vás 

co nejsrdečněji zve 

10. prosince 2010 

v 16.30 hod. do kinosálu 

na Horní Bečvě, 

vstupné dobrovolné.

Srdečně Vás zveme na 

Valašský Bál
dne 22. ledna 2011 

od 19.00 hod.

v Restauraci Bečvan

Zahraje: 

Cimbálová muzika Polajka

Prodej vánočních stromků
V sobotu 11. 12. 2010 

se uskuteční od 8:00 hod. v areálu MS Hubert Bečvy 

prodej vánočních stromků za velmi příznivé ceny. Přijďte si vybrat!

Občerstvení – guláš zajištěno.

Uzávěrka příštího Zpravodaje bude 20. prosince 2010, proto přineste své příspěvky co nejdříve!

Z celého srdce Vám přejeme 

příjemné prožití svátků vánočních v rodinném kruhu, 

děkujeme Vám za projevenou důvěru v roce 2010 

a do roku 2011 Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, 

úspěchů osobních i profesních. 

Současně se těšíme na další spolupráci s Vámi. 

Zaměstnanci Obecního úřadu v Horní Bečvě

Vánoční koncertVánoční koncert 
18. prosince 2010 v 18. 00 hodin 

v kinosále na Horní Bečvě. 
Pod dirigentskou taktovkou pana Zdeňka Valy 

účinkují Dechový orchestr Základní umělecké školy Rožnov, 

Junior Beskydská muzika a Pěvecký sbor Juventus Gymnázia v Rožnově p. R. 

Vstupné dobrovolné.

ybrat!
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Společenská kronika

Mše v prosinci ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Největší láska na světě umírá, když maminka navždy oči zavírá.

Dne 8. prosince 2010 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí naší maminky 

paní  Anny  P a v e l k o v é

S láskou vzpomínají 

syn Josef s manželkou Růženou 

a bratr Josef s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 31. prosince 2010 

by se dožila sta let 

naše maminka a babička 

paní Anežka Č e r v e n á

S úctou a láskou vzpomínají synové 

a dcery s rodinami.

Když zemře tatínek s maminkou, 

zbude jen těšit se vzpomínkou. 

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 1. ledna 2011 vzpomeneme 

patnácté smutné výročí úmrtí 

paní Vlasty V á l k o v é

a dne 31. října 2010 jsme vzpomněli 

dvacáté první smutné výročí úmrtí  

pana Josefa V á l k a

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Osiřel domov, oněměl sad, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Jsou chvíle, kdy oči zapláčou žalem. 

Co osud vezme, nevrací i když nám srdce krvácí.

Ta rána stále v srdci bolí a zapomenout nedovolí.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 8. prosince 2010 vzpomeneme  

čtvrté smutné výročí úmrtí 

pana  Jaroslava  M a r t i n á k a

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 

sestra Alena s rodinou, syn Jareček 

a družka Iveta s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Motto: 

„Člověk – síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, 

posvěcená utrpením, zmohutnělá sny a prací…“  
Jaroslav Vrchlický

Blahopřání
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Miroslav F á r e k

 Marie K ř e n k o v á

 Marie O n d r yá š o v á

 Josef F i u r á š e k

 Jiřina M a l i n o v á

 Anežka H o l č á k o v á

 Františka T o v a r y š o v á

 Drahomíra F i u r á š k o v á

 Zdenka M a l i n o v á

 Anežka B l i n k o v á

 Anastázie K u b á ň o v á

 RNDr. Jaroslav P e ch a

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví 3. prosince 2010   

manželé Stanislav a Margit B a r o š o v i.

Chceme Ti popřát hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, 

protože je vzácné a ještě více lásky, protože jí není nikdy dost.

Dne 1. prosince 2010 oslavuje 

krásné šedesáté narozeniny 

naše maminka a babička 

paní Marie N ě m c o v á

Blahopřeje manžel Václav, 

syn Karel s rodinou 

a dcery Iveta a Renata s rodinami.

Všem prosincovým oslavencům 
i stříbrnému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně zdraví, lásky a životní pohody.  



Informace obecního úřadu
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Motto: 

„Smrt je silnější než všechna kouzla.“
Africké přísloví 

 1.12. 7.30 na úmysl dárce

 2.12. 7.30  za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a syna 

Jaroslava

 3.12. 7.30 za zemřelého Antonína Němce a rodiče z obou stran

 4.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 5.12. 10.00  za zemřelého Karla Polácha, manželku Marii, 

sourozence a rodiče z obou stran

 6.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 7.12. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Adolfa Motýlovy, 

syny Bronislava a Karla a vnuka Václava

 8.12. 8.00 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 9.12. 7.30  za zemřelou Marii Bělůnkovou, manžela, 

vnučky a vnuky

 10.12. 7.30 za zemřelého Petra Konvičku, sourozence a rodiče

 11.12. 7.30  za zemřelého otce Františka, bratra Jana a staříčky 

Kysučanovy 

 12.12. 10.00  za zemřelého Jana Polácha, duše v očistci 

a živou rodinu

 13.12. 7.30  za zemřelou Františku Bernátkovou, manžela, 

syna Emila a čtyři sestry

 14.12. 7.30  za zemřelou rodinu Bordovskou, Lýdii a Jaroslava 

a syna Jiřího

 15.12. 7.30 za zemřelého syna Jiřího Petřeka a duše v očistci

 16.12. 7.30 na úmysl dárce

 17.12. 7.30  za zemřelé rodiče Marii a Jana Matoušovy, 

jejich rodiče a sourozence a duše v očistci, 

na které nikdo nepamatuje

 18.12. 7.30  za zemřelou Amálii Macečkovou, manžela Metoděje, 

rodiče a duše v očistci

 19.12. 10.00  za zemřelého Emila Valu, otce Leopolda, prarodiče 

a duše v očistci

 20.12. 7.30 na úmysl dárce

 21.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

 22.12. 7.30 na jistý úmysl

 23.12. 7.30 za zemřelé Josefa a Annu Zezulkovy

 24.12. 22.00 za farníky

 25.12. 8.00 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

  10.00 za zemřelé rodiče, bratra sestru a ostatní příbuzné

 26.12. 8.00  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, 

synovce P. Michala, rodiče z obou stran a duše v očistci

  10.00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 27.12. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, živou a zemřelou 

rodinu a duše v očistci

 28.12. 7.30  za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela, tři syny 

a zetě

 29.12. 7.30 za zemřelou Dagmar Mašlárovou a duše v očistci

 30.12. 7.30  za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy, Anežku 

a Josefa Fiuráškovy a Anežku a Jana Bortlovy

 31.12. 16.00  za zemřelého Josefa Kubáně, manželku Boženu, 

sourozence a rodiče z obou stran 

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, 

syna Josefa a rodiče z obou stran  

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 12. listopadu 2010

Usnesení 1/1  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu přítomnými členy 

zastupitelstva obce 

Usnesení 1/2

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád zastupitelstva obce 

beze změn.

Usnesení 1/3

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet 

členů Rady obce Horní Bečva na 5, včetně starosty a místostarosty.

Usnesení 1/4

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s § 84 zákona odst. 2 písm. 

k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:

 - starosta

 - místostarosta

Usnesení 1/5

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

- do funkce starosty obce Horní Bečva:

 Mgr. Oldřicha Ondryáše, získal 13 hlasů

- do funkce místostarosty obce Horní Bečva: 

 pana Josefa Blinku, získal 11 hlasů

a další členy rady:

 Ing. Miroslava Dobeše, získal 11 hlasů

 Bc. Karla Sekyru, získal 11 hlasů

 Ing. Jaroslava Blinku, získal 10 hlasů

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce 
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Víte, co všechno se děje 
u nás v Mateřské škole?

Turistický kroužek

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 začalo prvního září 

tradičním prvním zvoněním pro prvňáčky na Obecním úřadě, kde 

naše děti vystoupily pod vedením paní učitelky Vašátové se svým pro-

gramem.

Pro lepší adaptaci hlavně nově přijatých dětí, navštívilo naši MŠ 

divadlo Maringotka a přivítalo děti pohádkou „Jak šel Míša poprvé 

do školky.“ V měsíci září byli na schůzku do mateřské školy pozváni ro-

diče dětí, aby byli obeznámeni se základními informacemi o provozu 

MŠ. Od 5. října 2010 do konce školního roku probíhá v MŠ logopedie. 

Dětí se špatnou výslovností stále přibývá a většině rodičů časově ne-

vyhovuje dojíždět do Rožnova pod Radh. Paní učitelka Zemanová do-

chází dvakrát v měsíci do naší MŠ a ve spolupráci s rodiči pečuje o děti 

s vadou řeči.

Akce vítání občánků proběhla 10. října 2010 na Obecním úřadě 

v Horní Bečvě a k této slavnosti přispěla svým vystoupením také sku-

pinka dětí s paní učitelkou Bolckovou. I v měsíci říjnu zhlédly děti di-

vadelní představení, tentokrát „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort.“ 

Dne 26. října 2010 měli rodiče možnost poznat a vidět ukázku pří-

mé výchovné práce s dětmi v obou třídách. Mateřská škola není jen 

o hračkách, ale děti se zde učí hravou formou plnit úkoly dle Školského 

výchovného programu. Velmi záleží na vhodné motivaci, nápaditosti, 

fantazii a každodenní připravenosti učitelek na činnosti s dětmi.

Od 3. listopadu začala sauna – něco pro zdraví dětí. Zájemců je 

v obou třídách hodně a tak se až do vánoc prostřídají všechny děti. 

Saunování je jedenkrát týdně na dvě skupiny dětí s paní učitelkou 

Bolkovou. Děti, které rodiče přihlásili k zubní lékařce MUDr. Korbášové 

na Horní Bečvě, měly první preventivní prohlídku ve dnech 4. a 5. lis-

topadu.

Koncem listopadu se některé děti fotily na barevný kalendář, který 

udělá radost nejedné babičce. Dne 1. prosince bude „Mikulášská nadíl-

ka“ a divadlo „Maringotka“ chystá i na letošní akci zajímavý program 

pro děti. Ještě hezčí budou masky - anděla, čerta a Mikuláše, kterých se 

děti nebojí a dokonce rády spolupracují při společné zábavě. Nejhezčí 

je pro děti chvíle, kdy z rukou Mikuláše dostanou balíček plný pamls-

ků. Nastávající adventní dny dýchají vánoční atmosférou, výzdobou 

mateřské školy, zpěvem vánočních koled a písní, seznamováním s vá-

nočními tradicemi, výrobou přáníček a vánočních ozdob a také peče-

ním cukroví s dětmi. Při společném posezení u stromečku v mateřské 

škole najdou děti své oblíbené hračky, hry, vždy něco pro kluky i hol-

ky. Jejich zářící oči a radost přináší dojemné zážitky pro paní učitelky. 

Zbývající dny do vánoc jsou plné očekávání a tajemna, zda budou spl-

něna přání dětí u stromečku v rodinném kruhu.

Za kolektiv MŠ zapsala Táňa Michalíková

Od nového školního roku funguje na ZŠ TGM Horní Bečva nový 

kroužek, ve kterém se my - žáci 1. a 2. stupně - učíme číst v mapě 

a poznáváme hezká místa v okolí svého bydliště. Pod vedením paní 

I. Rybárové a paní učitelky D. Vojkůvkové jsme se vypravili už na čtvr-

tý výlet. Na těchto výletech se seznamujeme s nám neznámými zá-

koutími naší krásné Horní Bečvy. Jsme rádi, že se nám někdo věnuje 

i o víkendech a myslíme si, že je to mnohem lepší chodit do krouž-

ku, než celý den sedět u počítače nebo televize. Kdybyste měli volnou 

neděli a nevěděli, co dělat, klidně se k nám přidejte. Naše vedoucí plá-

nují další výlety i za hranice naší obce a možná i republiky.                          
 Turisté

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2010

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

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, trá-

va, 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 od-

pad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. 

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:   7. 1. 2011
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 čisté PET 

láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, 

polystyrén. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové 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, noviny, 

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.
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Je mou milou povinností Vám oznámit, že 28. října 2010 byl vedle 

OÚ Horní Bečva, vysazen Strom míru – lípa. Tato akce byla zveřejně-

na v říjnovém Zpravodaji obce Horní Bečva, jehož grafi ckou úpravu 

a návrh krásného barevného plakátu k účasti občanů navrhla Denisa 

Vašková. Další pozvánka byla zveřejněna ve čtrnáctideníku Spektrum 

Rožnovska. 

Samotné zajištění stromu i výsadby provedlo vedení obce, pan sta-

rosta Mgr. Oldřich Ondriáš a místostarosta pan Josef Blinka. 

Myšlenka zasadit Strom míru na Horní Bečvě vznikla při mé účasti 

na výsadbě prvního Stromu míru v České republice v Praze na Vyšehra-

dě. Vysazení uskutečnil před necelými dvěma lety profesor Mahešvá-

ránanda, jemuž byl při přednáškovém turné po amerických univerzi-

tách udělen ve Washingtonu titul Posel míru.

Před slavnostním zahájením hrála pro dobrou náladu dechová 

hudba kapelníka pana Josefa Blinky. Samotná akce byla zahájena 

v 10.00 hodin. Po uvítání všech účastníků, místních i přespolních 

(z Kopřivnice, Nového Jičína, Rychvaldu atd.) kterých bylo přibližně 

70 včetně vedení obce, ředitele Základní školy T.G. Masaryka pana 

Mgr. Jana Děckého, zástupce Svazu zahrádkářů paní Ing. Jany Pospí-

šilové,CSc. a dalších, zahrála dechová hudba státní hymnu za dopro-

vodného zpěvu řady účastníků. Následoval slavnostní projev pana 

starosty, který z různých pohledů osvětlil význam míru a symbolu 

slovanského stromu – lípy pro šťastný život všech na naší krásné pla-

netě Zemi. Procítěný projev pana starosty pozitivně naladil všechny 

účastníky. Následovalo nádherné vystoupení Dětského pěveckého 

sboru při ZŠ T. G. Masaryka – Skřivani, který pod vedením paní učitelky 

Mgr. Dity Gužíkové prohloubil vzájemnou sounáležitost všech zúčast-

něných třemi písněmi o stromech, jenž vyvrcholila při závěrečném 

zpěvu lidovky „Když sa buček zeleňá“. Tuto píseň spontánně zazpívali 

prakticky všichni jako celek.

Program pokračoval samotnou výsadbou Stromu míru, za pomoci 

všech účastníků této akce. První lopatu hlíny na kořeny stromu vhodil 

pan starosta. Ostatní přítomní se rovněž zúčastnili tohoto významné-

ho aktu. Jednou z lopat k tomuto použitých byla i ta, kterou profesor 

Mahešváránanda sadil první Strom míru v Praze na Vyšehradě.

Z radostné atmosféry a na můj pokyn jsme vytvořili kolem zasaze-

ného Stromu míru kruh, drželi jsme se vzájemně za ruce a při opakova-

ném zvedání spojených rukou jsme radostně provolávali „mír, radost, 

láska, štěstí, humanita …“ za stálého doprovodu dechové hudby, což 

bylo nádherným zakončením celé akce, kterou průběžně fotografova-

la redaktorka Valašského deníku Lenka Orálková.

Ve svém závěrečném projevu jsem mimo jiné seznámil zúčastně-

né se skutečností, že vedení obce dodatečně zajistí důstojné ozna-

čení Stromu míru velkým kamenem osazeným mramorovou deskou 

s nápisem „Strom míru, vysazen 28.10. 2010“.

Tato velice zdařilá akce mne inspirovala k myšlence každoročně se 

scházet u tohoto Stromu míru, na počest Dne míru vyhlášeného OSN 

na 21. září. Datum akce doprovázené kulturním programem bude pře-

dem upřesněno tak, aby se uskutečnila o víkendu z praktických dů-

vodů. Ing. Karel Ondruch

1.12.   (St) Tančeníčko, cvičeníčko, …
2.12.   (Čt) Téma: Mikuláš - básničky, písničky, kreslení, …

5.12.   (Ne)  AKCE MIKULÁŠ - Penzion STARÉ ČASY od 17:00 hod.!

6.12.  (Po)   Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

7.12.  (Út) Tvořeníčko - vánoční ozdoby na stromeček

8.12.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko (pohybové aktivity)
9.12.  (Čt) Téma: Vánoce, Vánoční zvyky

13.12. (Po) Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

14.12.  (Út) Tvořeníčko - výroba vánočních svícnů 

15.12.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko (pohybové aktivity)
16.12.  (Čt) Téma: PROMÍTÁNÍ POHÁDEK

OD PONDĚLÍ 20.12. 2010 DO NEDĚLE 2.1. 2011 ZAVŘENO!

Děkujeme všem sponzorům (ObÚ Horní Bečva, Blanka Malinová 

- Lékárna Horní Bečva, Josef Matušík, a další) a spřáteleným hornobeč-

vanským organizacím (Snowboarding Beskydy o.s., Ohlá klika o.s., BFD) 

za projevenou podporu a spolupráci v uplynulém roce při organizaci 

akcí pro děti a provozu centra Bečvánku Beskydy. Ať je příští rok ještě 

lepší! S díky, váš Bečvánek 

PROGRAM 
Bečvánku Beskydy 
na prosinec 2010

Autor fotografi e: Lenka Orálková / VALAŠSKÝ DENÍK

Přeji pěkný den všem hornobečvanům, 

v naší dědině v podhůří Beskyd existuje 

od ledna 2010 občanské sdružení Bečvánek.

Sdružení tvoří kupice maminek, které ve svém volném čase 

zmobilizovaly síly, vymyslely plán a v září 2010 se jim podařilo 

otevřít mateřské centrum, které má své stálé sídlo v budově naší 

mateřské školky. Mohou se zde scházet děti, maminky, tatínko-

vé, babičky a vůbec všichni lidé, kteří mají rádi společnost, zába-

vu, pohyb a dobrou náladu.

Ráda bych za všechny rodiče a děti, kteří navštěvují dětské 

centrum Bečvánek, poděkovala maminkám - organizátorkám, 

které věnují svůj cenný čas této úžasné činnosti. Na tak malou 

dědinku je to, v dnešní uspěchané době, úctyhodný výkon. 

Přijďte se podívat do krásných prostor, kde neuslyšíte nic jiného, 

než dětský smích.

Hodně návštěvníků, štěstí, síly, optimismu, nápadů 

a také sponzorů do dalších let za všechny návštěvníky přeje, 

Hanka + Emička Vavříkovy spolu se všemi návštěvníky.

Vysazení Stromu míru
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Advent a vánoce

Původní pojem advent pochází z řeckého epifaneia – zjevení, kte-

rým se označoval příchod božstva do chrámu nebo návštěva krále 

a jeho počátky sahají do sedmého století. Období adventu trvalo od 

11. listopadu do 6. ledna, kdy se původně slavilo narození Ježíše Kris-

ta. Po těchto osm týdnů se s výjimkou sobot a nedělí dodržoval půst. 

Západní církev slavila čtyři až šest adventních nedělí a až papež Řehoř 

Veliký ustanovil čtyři. 

Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem 

a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce na 

Štědrý den. Liturgickou barvou adventu je fi alová, ale na třetí neděli 

adventní, která se nazývá Gaudete, je dovoleno užít barvu růžovou.

Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který 

trvá od 15. listopadu do 24. prosince, a to jako období postu. U pra-

voslavných není advent začátkem církevního roku, ten na Východě 

začíná už 1. září.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění což odpovídalo 

životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes 

je však advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době ztiše-

ní lze mluvit jen v prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem 

adventu je adventní věnec ozdobený svícemi nebo pro děti určený 

adventní kalendář.

Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kva-

litních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských 

mších zvaných roráty.

V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, 

bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě komerční a nemá nic 

společného s křesťanskou tradicí.

V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí - např. sv. 

Ondřej, (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) 

a sv. Lucie (13. prosinec). Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských 

Vánoc, končí jím Advent a postní období. Štědrovečerní večeře má 

proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel a následu-

jící půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která 

původně předcházela všem významným křesťanským svátkům.

Samotné vánoční svátky 

začínají dnem narození Páně 

25. prosince, (Boží hod vánoční, 

v občanském kalendáři ozna-

čený jako „1. svátek vánoční“). 

26. prosince se slaví svátek sva-

tého Štěpána prvomučedníka, 

občanský „2. svátek vánoční“.

6. ledna se slaví slavnost Zje-

vení Páně (též svátek Tří králů) – 

podle tradice se toho dne přišli 

poklonit právě narozenému Je-

žíšovi do Betléma mudrci od vý-

chodu a přinesli mu dary. Tradice 

později udělala z mudrců krále 

a stanovila jejich počet na tři. Neděli následující po slavnosti Zjevení 

Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku 

končí.

Ne všichni křesťané však Vánoce slaví – například v 17. století byly 

v Anglii a některých amerických koloniích vánoce kvůli možnému 

pohanskému původu zakázány; podobně někteří fundamentalističtí 

křesťané Vánoce neslaví ani dnes, například Svědci Jehovovi. Přímo 

z Bible totiž nelze slavení vánoc obhájit. Dle dochovaných citací 

z evangelií Ježíš Kristus své učedníky nikdy nevyzýval k jakékoli oslavě 

jeho narozenin.

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, coby před-

večer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba ad-

ventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tra-

dice, k nimž se řadí vánoční stromeček, betlém, dárky nebo vánoční 

cukroví. V současné době se však původní, náboženský, význam Vánoc 

vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských 

svátků.

Dotace pro HZS Horní Bečva

V letošním roce získala jednotka hasičského sboru z Horní Bečvy 

dvě účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje. První 

z nich (D/1327/2010/KH) ve výši 150.000,- Kč byla použita na odmě-

ny za pracovní pohotovost a na odměny k zabezpečení připravenosti 

jednotky k výjezdu. Druhá (D/2263/2010/KH) byla použita k dovyba-

vení osobními ochrannými prostředky, výjezdy mimo obec a opravu 

techniky.

Hasiči však kromě svých povinností často vyjížděli zbytečně 

– k velkým ohňům a pálení trávy. Pokud se tedy chystáte k tako-
vým akcím, nahlaste je předem na Operační středisko HZS Zlín, 
tel. 950 670 220 nebo přímo panu Svatopluku Divínovi na tel. 603 
521 250.

Hasiči Vám přejí 

příjemné prožití vánočních svátků

a zdraví a pohodu v příštím roce 2011.

Svatopluk Divín

Pavla Křištof ová

Všem stálým zákazníkům 
děkuji za přízeň a přeji 

krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší v novém roce 2011

Vánoční blahopřání
Tož vitajte všeci po roce, ogařiska, cérky, děcka. 

No a všeci známí, ludé, kamarádi a kamarádky 

v našej obci aj přespolní. 

Dovolte mně z Liščá abych Vám všeckým povinšovál 

– šťastné a veselé vánoce, hodně zdraví, 

štěstí do nového roku 2011. 

Tož šťastné a veselé, to Vám všem přeje Jarek

V Horní Bečvě 2. prosince 2010
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SNOWBOARDOVÁ AKADEMIE 
2010/2011

Tarokový turnaj

Ve čtvrtek 28. října 2010 se uskutečnil další turnaj Valašské taroko-

vé ligy za účasti čtyřiceti osmi hráček a hráčů ze širokého okolí. V přá-

telské atmosféře zvítězil Pavel Všetula z Rožnova před Jiřím Kubišem 

z Vidče a Tomášem Lagerským. Horní Bečvu reprezentovalo osm hrá-

čů, z nich se nejlépe umístili Zdeněk Pavlištík na pátém místě a Miloš 

Randa na sedmém místě.

Pořadatelé děkují sponzorům za ceny věnované do turnaje a to 
především Obecnímu úřadu Horní Bečva a Sádroskladu, s. r. o. z Rož-
nova pod. Radh. Poděkování patří také penzionu Staré časy za vzor-
nou péči o účastníky.

V Místní knihovně se sejdeme 

na meditačním večeru 

15. prosince 2010 v 17.00 hod. 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Snowboardová akademie je primárně určena pro děti 

prvního a druhého stupně základní školy. 

Snowboardová závodní scéna je již dnes velice vyrovnaná a pro-

sadit se mohou zpravidla jen jedinci, kteří kromě nadání začínají tré-

novat již od útlého dětství. Cílem akademie a výuky v ní je všestranný 

snowboardista, který je schopen a ochoten účastnit se závodů ve své 

disciplíně, a tím reprezentovat nejen sebe, ale i o. s. Snowboarding 

Beskydy. Budeme se snažit u dětí vypěstovat zdravou závislost na 

snowboardingu, chuť neustále se zlepšovat, měřit své síly v závodech. 

U zájemců bude důležitý smysl pro povinnost, zodpovědnost a v pří-

padě nutnosti i odvaha pomoci ostatním. Neméně důležitá bude ká-

zeň při výuce, protože tyto vlastnosti jsou pro pohyb a pobyt na ho-

rách velmi důležité. Počítáme s tím, že všichni členové akademie se 

zúčastní snowboardových závodů. Reprezentanty na konkrétní závo-

dy podle dovedností bude nominovat hlavní trenér. V akademii budou 

děti rozděleny dle výkonnostní úrovně a každá výkonnostní skupina 

bude mít svého lektora.

Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 777 270 875 

nebo na ales@snowpark-cz.eu 

Tréningy budou probíhat v lyžařském areálu „ U Sachovy studánky“ 

Roční poplatek činí 1200,- Kč pro první stupeň a 1600,-Kč pro druhý 

stupeň ZŠ. Každý člen obdrží průkaz s fotografi í na kterou bude moci 

čerpat slevy poskytované o. s. Snowboarding Beskydy. V letošní se-

zóně plánujeme sérii závodů a to ve freestyle, v paralelním slalomu 

a snowboardcrossu.

Podmínky pro přijetí do akademie: Znalost jízdy na snowboar-

du (základ: jízda na vleku, kontrolovaná jízda po sjezdovce bez pádů). 

Vyplňení přihlášky a prohlášení rodičů plus pasová fotografi e. Pokud 

chcete dítě přihlásit do akedemie a nezvládá jízdu na snowboardu, je 

možnost individuální výuky.

Trenéři

Aleš Závorka – hlavní trenér

� trenér snb. reprezentace Zlín. kraje /dětská olympiáda/ 

hlavní trenér snowboardové akademie

� předseda úseku snowboardingu Zlínského kraje – SLČR

� místopředseda o. s. Snowboarding Beskydy

� Licence: Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“ 

Instruktor školního snowboardingu

Vladimír Huňař 

� Licence: Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“

Jarek Blinka 

� Licence: Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“

Veškeré dotazy zodpovíme na 777270875 

nebo na ales@snowpark-cz.eu

Inzerce

Pozvánka

Profi  nehtové studio RK 
v Rožnově pod Radhoštěm 

rozšířilo nabídku pro studentky (14 – 19 let) 

Tel. 777 648 076    

www.agenturamk.cz/studiork
Přijďte nás vyzkoušet!

Provozní doba: Po-Pá 8:30-17:00

So - pouze na objednávky

Kontakt: 

Ivana Suszková: 773 648 841

Lucie Stodůlková: 604 796 494 

Kadeřnictví - Holičství

Strojní čištění koberců, 

sedaček a čalounění 

mokrou cestou strojem KÄRCHER 

Tel.: 776 024 710, paní Malinová.
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Nově otevřené 

tetovací a piercingové studio 

Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 500

Tel. 739 713 450   

www.tattoo-nataniele.cz

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – prosinec 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od čtvrtku 2.12. do neděle 5.12. 

v 18.00 hodin

MACHETE • od 15 let

•  Od čtvrtku 2.12. do neděle 5.12. 

ve 20.00 hodin, v sobotu 4.12. 

uzavřené představení

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

• mládeži přístupný 

•  Od pondělí 6.12. do středy 8.12. 

v 18.00 hodin

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

• od 15 let

•  Od pondělí 6.12. do středy 8.12. 

ve 20.00 hodin

WALL STREET: 

PENÍZE NIKDY NESPÍ • od 12 let

•  Ve čtvrtek 9.12. v 16.00 hodin, 

od pátku 10.12. do neděle 12.12. 

v 18.00 hodin

MEGAMYSL • mládeži přístupný 

•  Ve čtvrtek 9.12. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – JÁ TAKY

• mládeži přístupný. 

•  Od pátku 10.12. do neděle 12.12. 

ve 20.00 hodin

POČÁTEK • od 12 let

•  V neděli 12.12. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – 

VÁNOČNÍ PÁSMO V.

O hloupém peciválovi, Krtek 

ve snu, Rézi a Brok na vánočním 

trhu, Betlém, Krtek o Vánocích

•  Od pondělí 13.12. do středy 15.12. 

v 18.00 a ve 20.00 hodin

RODINKA • mládeži přístupný 

•  Ve čtvrtek 16.12. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN 

PRO STŘEDOŠKOLÁKY – 

DVOJKA • od 12 let 

•  Od pátku 17.12. do neděle 19.12. 

v 18.00 hodin

TACHO • od 12 let

•  Od pátku 17.12. do neděle 19.12. 

ve 20.00 hodin

RED • od 12 let

•  Od pondělí 20.12. do středy 22.12. 

v 18.00 hodin

MEGAMYSL 

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 20.12. do středy 22.12. 

ve 20.00 hodin

ČTYŘI LVI • od 15 let

•  Ve čtvrtek 23.12. 

a od soboty 25.12. do středy 

29.12. v 17.30 hodin

LETOPISY NARNIE: 

PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

• mládeži přístupný 

•  Ve čtvrtek 23.12. 

a od soboty 25.12. do neděle 

26.12. ve 20.00 hodin

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

• od 12 let

•  Od pondělí 27.12. 

do čtvrtku 30.12. ve 20.00 hodin

ROMÁN PRO MUŽE 

• od 12 let 

•  Ve čtvrtek 30.12. v 18.00 hodin-

BASTARDI 

• mládeži přístupný

Inzerce
Arcidiecézní charita Olomouc 

vypisuje výběrové řízení na funkci:

ŘEDITEL / ŘEDITELKA 

CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Základní požadavky:

- SŠ nebo VŠ vzdělání

- morální a občanská bezúhonnost

- základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace 

(personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, …)

- základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, 

sociálních věcí a humanitární pomoci

- osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách 

a ochota pracovat a řídit organizaci v duchu těchto hodnot

- ochota vzdělávat se

- řidičský průkaz skupiny „B“

- znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software 

(MS Offi  ce, e-maily, internet)

Požadované schopnosti 

a osobnostní předpoklady
- kreativita - sociální cítění

- komunikativnost - spolehlivost - organizační schopnosti

- fl exibilita - zodpovědnost - řídící schopnosti

- schopnost týmové spolupráce

- odolnost vůči stresu - loajalita

Doporučené znalosti nebo přílohy:
- znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ)

- reference bývalých zaměstnavatelů 

nebo důvěryhodných osob (institucí)

Povinné přílohy:
- ručně psaný motivační dopis

- strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů 

uvedeny také údaje o dosavadních zaměstnáních, 

příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný popis 

dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí

- stručná vlastní představa o řízení Charity Valašské Meziříčí, 

osobní hlavní priority a základní představa o budoucí koncepci rozvoje 

- fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání

- výpis z rejstříku trestů

Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: 

„Výběrové řízení – Valašské Meziříčí“ 

musí být doručeny nejpozději do pondělí 20.12.2010 

do 15.00 hodin na adresu: 

Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 

772 00 Olomouc 

(tel.: 585 229 380, e-mail: info@acho.charita.cz).

Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo 

zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, 

případně nevybrat žádného uchazeče.

Další informace lze získat na uvedené adrese 

Arcidiecézní charity Olomouc.

Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci 

v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.

Kontakt: Crha tel.: 724 / 780 459

Inzerce


