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cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Prodej vánočních 

stromků 

Dne 3. 12. 2011 budeme 

v rámci Vánočního jarmarku 

prodávat vánoční stromky 

za obvykle příznivé ceny. 

Prodej proběhne v areálu 

myslivecké chaty Hubertka 

na Horní Bečvě. 

Zajištěno bude též 

občerstvení – guláš, svařák, 

grog a jiné dobroty.

Srdečně zvou myslivci.

Vánoční 

volejbalový turnaj 

Zveme Vás na tradiční 

Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev 

(3 muži a 3 ženy), 

který se uskuteční 

na Štěpána 26. 12. 2011 

v hale Základní školy 

v Horní Bečvě od 9,00 hod.

Přihlášky zasílejte 

do 14.12.2011 na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vaši účast.

Přijďte si vybrat 

vánoční dárek!
Kdy: 16. prosince 2011 

od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Studio Pohoda 

Prostřední Bečva

Máme pro Vás připravenou 

zajímavou prezentaci 

– jak snadný může být 

vánoční úklid.

Znáte z TV pořadu 

„Životní úklid“.

Bližší informace na tel. čísle 

607 480 624 



Motto: 

„Život je čekáním na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“  
Victor Hugo

Blahopřání
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Marie  K ř e n k o v á Anastazie  K u b á ň o v á

 Milada  B á r t k o v á  Marie  P o l á c h o v á

 Marie  Z á v o r k o v á RNDr. Jaroslav  P e c h a

 Josef  F i u r á š e k

 Marie  C h o v a n c o v á

 Františka  B a r o š o v á 

 Anežka  H o l č á k o v á

 Františka  T o v a r y š o v á

 Zdenka  M a l i n o v á

 Anežka  B l i n k o v á

Všem prosincovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, zdraví a životní pohody.    
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Společenská kronika

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

Dne 8. prosince 2011 vzpomeneme 

čtvrté 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.

Maminka odešla, domov se vytratil, 
kéž by se čas setkání ještě jednou navrátil…

Dne 16. prosince 2011 

vzpomeneme nedožité sté narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky     

paní  Amálie  M a c e č k o v é

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou dcery s rodinami.

Zbyla nám jen vzpomínka na krásná léta s Tebou prožitá, 
jen ta nám zůstane do konce života…

Dne 31. prosince 2011 

si připomeneme desáté výročí úmrtí 

naší maminky     

paní  Anežky  O n d r u c h o v é

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jitka, synové Jan, Karel, Petr 

a snacha Jindřiška s rodinami.

Stále žiješ v našich srdcích, nikdy na Tebe nezapomeneme

Dne 26. prosince 2011 by se dožil     

pan  Štěpán  K r e t e k

sedmdesáti let, 

5. února 2012 si připomeneme 

osm let od jeho úmrtí.

Vzpomínají manželka Marta, dcera Jarka, 

synové Milan a Mirek a vnoučata Jana, 

Radim, Klárka, Tereza a Alžběta

Život se nezastaví, jde dál, 
jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 15. prosince 2011 

vzpomeneme desáté výročí úmrtí     

pana  Jiřího  P e t ř e k a

S láskou vzpomínají manželka, 

děti Jiří a Petra, rodina Minarčíkova 

a rodina Drozdova.

Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci nedá zapomenout.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš, 

utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 8. prosince 2011 vzpomeneme 

páté 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.

Dne 2. prosince 2011 

vzpomeneme osmé výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustila      

paní  Božena  K u b á ň o v á

S láskou vzpomínají 

syn Josef a dcera Anna s rodinami. 

Vzpomínka

Život se nezastaví, jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 1. ledna 2012 vzpomeneme 

šestnácté smutné výročí úmrtí 

paní  Vlasty V á l k o v é

a dne 31. října 2011 jsme vzpomněli

dvacáté druhé smutné výročí úmrtí  

pana Josefa V á l k a

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
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Umlkla ústa, oči se zavřely, 
srdce Tvé přestalo bít, vzpomínky živé 
na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 2. ledna 2012 

vzpomeneme čtvrté výročí úmrtí 

pana  Oldřicha  O n d r u c h a 

S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jindřiška s rodinami.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě – prosinec

Motto: 

„Bez loučení bychom nikdy nepoznali, 
jak drazí jsou nám ti, co nás opouští“

 1.12. 7.30 na jistý úmysl

 2.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 3.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 4.12. 10.00  za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy, sourozence 

a duše v očistci

 5.12. 7.30 na úmysl dárce

 6.12. 7.30 na jistý úmysl

 7.12. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní rodinu

 8.12. 7.30 na jistý úmysl

 9.12. 7.30 za duše v očistci

 10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doležalovy a duše v očistci

11.12. 10.00 za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy

 12.12. 7.30 za zemřelého Jana Polácha a duše v očistci

 13.12. 7.30  za zemřelého Františka Adamce, zemřelou rodinu 

Liďákovu, Bartošovu a duše v očistci, na které nikdo 

nepamatuje

 14.12. 7.30 na úmysl dárce

 15.12. 7.30 za příbuzné a známé

 16.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Marii Matoušovy, syna Zdeňka, 

živou a zemřelou rodinu

 17.12. 7.30  za zemřelé rodiče Františka  a Adélu Kysučanovy, 

syna Jana a staříčky Kysučanovy

 18.12. 10.00 za zemřelého syna Jiřího Petřeka a duše v očistci

 19.12. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití padesáti let 

a další ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

 20.12. 7.30  za zemřelého manžela Emila Valu, otce Leopolda, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 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 všechny zemřelé příbuzné 

 24.12. 22.00 za farníky

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

  10.00 za zemřelé rodiče, syna a dceru

 26.12. 8.00 za zemřelého Jiřího Křenka a zemřelou rodinu z obou stran

  10.00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 27.12. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka k nedožitým padesátým 

čtvrtým narozeninám a duše v očistci

 28.12. 7.30 za zemřelou Karolínu Krištofovou, manžela, tři syny a zetě

 29.12. 7.30 za zemřelou Dagmar Mašlárovou a duše v očistci

 30.12. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti let a další 

ochranu Boží

 31.12. 7.30 na poděkování za přijatá dobrodiní

 1.1.2012 8.00 za farníky

  10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, syna Josefa 

a rodiče z obou stran

Primiční slavnost 

na Horní Bečvě 22. října 2011

V sobotu 22. října 2011slavil na Horní Bečvě primiční mši svatou 

novokněz P. Vojtěch Malina OSB. Čím je v rodinách svatba, tím slav-

nostnější je v rodinách, z nichž vyšel kněz, primice. Slavnost začala 

v domě primicianta, kdy poděkoval rodičům za výchovu, díky které 

dospěl až ke kněžství. Poprosil o požehnání, kterým se rodiče dob-

rovolně zřekli syna Marka ve prospěch církve a křížkem na čelo ho 

vyprovodili na nelehkou cestu. Před domem na něj čekaly družičky 

v krojích, které ho doprovodily až k oltáři. Dle místních zvyků novok-

něze doprovází průvod od domu do kostela jako připomínku cesty, 

kterou pravidelně chodil na mši svatou. Tímto průvodem primicianta 

rodina, kněží, řeholníci, řeholnice, kamarádi, sousedé, hasiči z Hor-

ní Bečvy, kapela p. Blinky, farníci symbolicky vyprovodili na kněžské 

působiště do Rajhradu. V kostele sv. Jana a Pavla přivítal primician-

ta starosta obce Mgr. Oldřich Ondryáš, který mu předal dar od obce 

- Liturgický Kalich. Místní duchovní P. Ladislav Šimek mu popřál, aby 

mu Bůh dal dostatek milosti, aby vždy dobře a věrně kázal Boží slovo. 

V Homilií nás povzbudil převor P. Prokop Siostrzonek OSB z Prahy, kde 

během studií novokněz pobýval. Mezi hlavní koncelebranty patřil 

novokněz P. Šimek, P. Gazda OSB, P. Siostrzonek OSB, P. Karel Janečka. 

V lavicích bylo dalších šestnáct kněží, například rodák z Dolní Bečvy 

P. Pavel Michut, rodák z Rožnova P. Jan Mach, P. Jan Ston , P. Kozubík, 

P. Sedláček, P. Jan Szkandera- spiritual Arcibiskupského Kněžského 

Semináře v Olomouci, P. Alfred Volný - ředitel Teologického Konviktu 

v Olomouci, který přivedl čtyři adepty kněžství, kteří se zapojili do bo-

hoslužby. Svým zpěvem nás doprovázela schola z Valašské Polanky, na 

varhany hrál prof. Bernátek, na trubku hrál p. Blinka. Na závěr mu zá-

stupci farníků předali dar. Novokněz poděkoval všem, co se podíleli na 

přípravě této slavnosti a udělil Novokněžské Požehnání.

Za příspěvek a foto děkujeme paní Janě Machové.
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Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x  za týden.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    23. 12.   2011

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je postaven v  lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je 

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

hospodářství obce. 

Velkoobjemový odpad z  domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora, zde mohou odevzdat také vysloužilé elektrospotře-

biče.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2011

Informace obecního úřadu

Vážení spoluobčané, 
novelou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů, se budou od 1. ledna 2012 vydávat nové typy 

občanských průkazů, a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

(nový typ dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské prů-

kazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,  

- tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP).

V  praxi to znamená, že žádost se s  občanem sepíše elektronicky 

a na úřadě se pořídí i fotografi e.

V  současné době až do 13.12.2011 mohou občané žádat o nový 

občanský průkaz na matričních úřadech a tam si také nový občanský 

průkaz vyzvednout. 

Od 01.01.2012 nebudou žádosti o nový občanský průkaz přijímat 

matriční úřady ale úřady obce s rozšířenou působností. Občané se bu-

dou muset osobně dostavit na příslušný úřad, (ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností je to Městský úřad Rožnov pod Radhoš-

těm) nebo na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností (není pod-

míněno trvalým pobytem). Nové typy občanských průkazů se budou 

zhotovovat ve stávajících kabinkách, ve kterých se pořizují i cestovní 

doklady.

Nepůjde v  žádném případě o plošnou výměnu občanských prů-

kazů, ale ve chvíli, kdy Vám po 01.01.2012 skončí platnost občanské-

ho průkazu nebo bude nutná výměna OP z  jiných důvodů, vyřízení 

1. občanského průkazu, dojdete osobně, nezletilá osoba se zákon-

ným zástupcem, na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm nebo na jiný úřad 

obce s rozšířenou působností, dle Vaší dostupnosti a dostanete místo 

klasické občanky novou, která bude mít hodně podobný formát jako 

řidičský průkaz. 

Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba 

občana, součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana 

určený k dalšímu digitálnímu zpracování. 

Pro vyřízení 1. občanského průkazu se již nebude muset dokládat 

osvědčení o státním občanství ČR, pouze rodný list.

Platnost občanského průkazu je pro občany starší 15-ti let 10 roků. 

Nově bude také možné žádat o vydání e-OP pro děti mladší 15-ti let. 

Tento doklad bude mít platnost 5 let a správní poplatek za jeho vydání 

bude 50,- Kč.

Občané si budou moci za příplatek 500,- Kč nechat zřídit občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 

(elektronický průkaz s čipem).

V novém občanském průkazu už nebudou moci být zapsány děti, 

manžel, manželka ani partner a partnerka. Zůstane ale možnost zvolit 

si, zda zájemce chce mít na průkazu vysokoškolský titul. V budoucnu 

se počítá s tím, že další údaje budou volitelné.

S  případnými dotazy ve věci nových elektronických občan-

ských průkazů se obraťte na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm,  tel. č. 571661115.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v  platnosti po dobu 

v nich uvedenou.

Přejeme Vám 
příjemné prožití vánočních svátků, 

ať alespoň na chvíli 
zmizí starosti z Vašeho života 

a radost, štěstí a přátelé s dobrým srdcem 
provázejí vaše kroky. 

Pracovníci obecního úřadu.
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Místní knihovna Horní Bečva 

Vás zve k návštěvě

Dotace pro SDH v Horní Bečvě

V knihovně se připravuje zpravodaj obce Horní Bečva, jeho uzá-

věrka je 25. v měsíci (případně o jeden či dva dny dříve, pokud vyjde 

na konci měsíce svátek nebo jsou poslední dny v  měsíci víkendo-

vé). V  prosinci je uzávěrka zpravodaje již 21., vzhledem k  tomu, že  

knihovna bude ve dnech 27. až 30. prosince 2011 zavřená (čerpání 

řádné dovolené). 

V knihovně si můžete černobíle vytisknout nebo okopírovat doku-

menty v rozměru A4. Ale především si můžete vybrat z asi 13 000 titu-

lů knih, časopisů a také CD s mluveným slovem – známé romány Vám 

předčítají známí umělci. Knihovna pro Vás připravuje také divadelní 

představení v  místním kinosále, v letošním podzimu to byl divadel-

ní soubor Schod z Valašského Meziříčí s představením se zpěvy Nech 

broučka žít!, Berani z Těškovic s  komedií z  reálného socialismu Klíče 

na neděli a především koncert Pěveckého sdružení moravských učite-

lů. Na příští rok se můžete těšit na divadelní soubory Chaos z Valašské 

Bystřice, Divadelní spolek z Velkých Karlovic a dva soubory z Rožnova 

pod Radhoštěm – Digoknu a DivOch. Bližší termíny jejich představe-

ní budou včas oznámeny na plakátech, na internetové stránce obce 

i knihovny a ve Zpravodaji Horní Bečvy. 

Otevírací doba knihovny.

Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 18.00

Úterý 8.00 – 11.30 

Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Pátek  12.00 – 18.00

Kontakt:  telefon 571 645 249, e-mail: knihovna.becva@seznam.cz, 

marcelaskolova@seznam.cz

K návštěvě knihovny i divadelních představení Vás srdečně zve 

knihovnice Marcela Školová

Také v letošním roce byly poskytnuty dvě účelové neinvestiční do-

tace z rozpočtu Zlínského kraje určené k fi nancování výdajů spojených 

s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů v naší obci. 

První z  nich, D/1835/2011/KH ve výši 25.000,- Kč, byla určena na 

uhrazení výdajů vzniklých s  odbornou přípravou velitelů a strojníků 

jednotky SDH – k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení plat-

nosti osvědčení o odborné způsobilosti, účast ve specializačních  kur-

zech a zaměstnáních. Dále tato dotace slouží k  úhradě výdajů za 

uskutečněné zásahy jednotky SDH mimo její územní obvod a úhradě 

výdajů vzniklých při věcném vybavení neinvestiční povahy.

V letošním roce byla nutná oprava cisterny, slouží již od roku 1977, 

a náklady na její opravu se vyšplhaly na částku 80.000,- Kč. Také proto 

byla podána žádost na další dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, která 

by alespoň částečně pokryla náklady na cisternu novou – její cena se 

pohybuje kolem 5 milionů Kč.

Druhá dotace, D/0510/2011/KH ve výši 100.000,- Kč je určená na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, která zabezpečuje vý-

jezd jednotky z místa své dislokace k zásahu nejpozději do pěti minut 

po vyhlášení poplachu. Podíl příjemce dotace na zabezpečení akce-

schopnosti jednotky z vlastního rozpočtu činí minimálně 20% celko-

vé částky účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnos-

ti jednotky kategorie JPO II.
Svatopluk Divín

Placení komunálního odpadu
Upozorňujeme občany Horní Bečvy 

a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě nezaplatili 

místní poplatek za komunální odpad, 

ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 

a obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva 1/2010, 

že splatnost poplatku byla 30. 9. 2011!

Úhradu poplatku neodkladně proveďte 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

Nová fara

Po několika letech plánování a sbírek mezi farníky se podařilo 

28. září 2011 vyměřit základy nové fary a začátkem října začaly staveb-

ní práce na nové budově. 

Příznivé počasí do konce listopadu stavebníkům přálo, a dnes již 

můžeme vidět zdi do výše prvního poschodí. Na výstavbu důstojných 

prostor nového farního úřadu přispěl kromě vděčných farníků část-

kou 80 000,- Kč také Obecní úřad. Doufejme, že již brzy budeme moci 

zazvonit na zvonek u nové fary. 

Ke zdárnému dokončení díla můžete fi nančně přispět při pravi-

delných sbírkách, o kterých Vás bude informovat bečvanský farář 

P. Ladislav Šimek, správce místní farnosti. Jemu také patří dík za reali-

zaci všech plánů, které samotné stavbě předcházely.

Zamyšlení

Primice Vojtěcha Marka Maliny – slavnost, která se konala 22. října 

2011 v našem kostele, byla opravdu velikým zážitkem. 

Průvod, zahájení našeho starosty pana Mgr. Oldřicha Ondryáše, dar 

(kalich), který nám všem udělal radost. Starosta nás ve svém projevu 

seznámil s tím, proč se koná tak velká oslava při primicích, jeho projev 

byl úžasný a patří mu za to vřelý dík. Správce farnosti Ladislav Šimek 

poděkoval všem za pomoc při přípravách. Seznámil nás s tím, jak se 

oslavenec připravoval na své povolání. Duchovní, a nebylo jich málo, 

kteří dojeli z Rajhradu a z jinudy, mnoho mladých – asi jáhnů, všichni 

oslavili jeho svěcení. Byla radost sledovat krojované valachy, valašky, 

také hasiče. Přišli vzdát poctu, úctu našemu rodáku Vojtěchu Marku 

Malinovi. Kapela pana Blinky a sbor, který přijel až z Valašské Polanky, 

přispěli k  slavnostní atmosféře. Všechny ty pocty a závěr – děkovná 

mše svatá, při které děkoval oslavenec svým rodičům, sourozencům 

a našemu panu faráři, se vryly do našich srdcí. Obdivuhodná byla 

spontánnost při přípravách, jak s láskou pomáhali. 

Děkujeme Vojtěchu Marku Malinovi za to, že přijal toto kněžské 

poslání, přejeme mu, aby s upřímností a radostí, jak nám to předvedl, 

sloužil Bohu tak dál. Vždyť každým rokem jsou promováni noví a noví 

magistři, inženýři, lékaři, bakaláři, samozřejmě i jim patří dík, ale primi-

ce, které v naší obci proběhly po šedesáti jedna letech, jsou opravdo-

vou vzácností. 
Občanka Božena Martináková
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9. turnaj Valašské tarokové ligy

ORION FLORBAL CUP

Setkání u Stromu míru

Ve čtvrtek 17. 11. se uskutečnil 9. turnaj Valašské tarokové ligy 

v příjemném prostředí penzionu Staré časy. Zúčastnilo se 48 hráčů 

a hráček z širokého okolí. Po velmi vyrovnaném průběhu zvítězil 

bečvanský rodák Pavel Skýpala, na druhém místě skončil Jan Měrka 

z Fryčovic a třetí byl Arnošt Řihák z Valašské Bystřice. Z Horní Bečvy 

se nejlépe umístil Jiří Polách na pátém místě, jemuž celkové vítězství 

uniklo v poslední hře o dvě koruny.

Pořadatelé děkují za sponzorskou podporu Obci Horní Bečva 

a ostatním sponzorům. Děkují taky za vzornou obsluhu pracovníkům 

penzionu Staré časy. Doufáme, že příštího turnaje se zúčastní větší po-

čet hráčů z Horní Bečvy.
Pořadatelé

 

Měsíc listopad byl pro základní školy ve znamení fl orbalu. Florba-

lových turnajů, které se konaly v ZŠ na Dolní Bečvě, se zúčastnily hned 

tři družstva ze ZŠ Horní Bečva. Hned 1. listopadu se do turnaje vrhli 

chlapci 6. a 7. tříd. Mladí fl orbalisté si ve skupině poradili se všemi sou-

peři. V semifi nále pak porazili na nájezdy domácí fl orbalisty a ve fi nále 

si poradili i se ZŠ Videčskou z Rožnova. Tímto výkonem si kluci zajis-

tili právě se ZŠ Videčskou postup do okresního kola, které pořádala 

také ZŠ Dolní Bečva 15. listopadu 2011. Okresního kola se zúčastnilo 

celkem osm družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naši kluci 

měli ve skupině ZŠ Salvátor z Valmezu, ZŠ Sychrov ze Vsetína a rožnov-

skou ZŠ Videčskou. Bohužel klukům, ač se snažili sebevíc, se nedařilo. 

Se Sychrovem prohráli 1:2, se Salvátorem 0:1 a s Videčskou remizovali 

0:0. Právě s Videčskou obsadili společně ve skupině 3.místo a dalších 

bojů se už nezúčastnili. Turnaj vyhrála ZŠ Luh Vsetín, 2.místo obsadila 

ZŠ Sychrov a 3.místo ZŠ Vyhlídka.

Turnaje se zúčastnili: Vojtěch Maceček, Richard Žitník, Jan Macura, 
Tomáš Růčka, Josef Barabáš, Štěpán Ondruch, Michal Lejska, Ján Kubeš 
a Radim Polách.

2. listopadu 2011 se okrskového kola ve fl orbalu zúčastnili i starší 

žáci ze ZŠ Horní Bečva. Těm, i když se moc snažili, unikl postup do se-

mifi nále smolně o jeden bod. Do dalších bojů nezasáhli a s turnajem 

se rozloučili 3.místem ve skupině. Do okresního kola postoupily ZŠ 

Videčská z 1. místa a z 2. místa ZŠ Vidče.

Turnaje se zúčastnili tito hráči: Patrik Kubáň, Tomáš Solanský, Kryš-
tof Jalůvka, Marek Fiurášek, Robert Malina, Lukáš Juřík, Dominik Opálka, 
Jiří Solanský, Martin Lejska a Radek Bill.

Dne 9. listopadu 2011 jsem opět zavítal na Dolní Bečvu, tentokrát 

s dívkami 8. a 9. tříd. Po bojovném výkonu jsme postoupili do okresní-

ho kola, které se konalo 24. listopadu 2011 v ZŠ Kelč.

V Kelči se okresního kola zúčastnilo pět týmů, a to ZŠ Hošťálková, 

ZŠ Horní Lideč, ZŠ Zašová, ZŠ Horní Bečva a domácí ZŠ Kelč. Holky do 

turnaje nenastoupily dobře. První dva zápasy s Hošťálkovou a se ZŠ 

Horní Lideč prohrály. Dokázaly se ale vzchopit a proti Zašové vybojo-

valy remízu a nad domácí Kelčí vyhrály. Tímto vítězstvím si vybojovaly 

krásné 3.místo v okrese. První skončila Hošťálková, druhá ZŠ Horní Li-

deč, třetí naše škola, čtvrtá Zašová a poslední ZŠ Kelč. Holkám za vel-

kou bojovnost patří poděkování a pochvala.

Turnaje se zúčastnily tyto dívky: Lucie Fárková, Žaneta Kachtíková, 
Zuzana Růčková, Lucie Pařenicová, Nikola Bernatská, Tereza Fiurášková, 
Barbora Kohoutová, Veronika Krňová, Adéla Myslikovjanová, Barbora 
Pařenicová, Barbora Podešvová a Ivana Křenková.       Mgr. Zbyněk Kocurek

Zleva: Jan Měrka, Pavel Skýpala a Arnošt Řihák 

Dne 28. 10. 2011 od 14.00 hod. proběhlo příjemné setkání 

u Stromu míru vedle Obecního úřadu nově osazeného kamenem 

s deskou a nápisem data zasazení. Za označení stromu je nutno podě-

kovat vedení obce panům starostovi Mgr. Oldřichu Ondryášovi a mís-

tostarostovi Josefu Blinkovi. Akce byla presentována velice pěkným 

plakátem, jehož grafi ckou úpravu navrhla Denisa Vašková.

Přicházející návštěvníky vítala jako vždy při takových příležitostech 

již od 13.45 hod. Dechová hudba vedená kapelníkem panem Josefem 

Blinkou. Po uvítání návštěvníků pronesl krátký slavnostní projev pan 

místostarosta, který připomněl historické dny založení Českosloven-

ské republiky, tak jak probíhaly na Horní Bečvě. Poté dechovka zahrála 

státní hymnu, kterou spontánně zazpívala většina přítomných. Zajíma-

vostí bylo, že při hymně se postavili do pozoru i lidé, kteří šli nakupovat 

do obchodu u mostu.

Následovalo vystoupení Bhajan bandu Jógy v  denním životě Os-

trava. Pro podtržení atmosféry jsem přednesl krásnou báseň Jaroslavy 

Grobcové z knihy „Od Velké Moravy svítá“ – Lípa.

Je mojí milou povinností konstatovat, že Horní Bečva je nejen zná-

mou turistickou destinací, ale i stánkem kultury, o čemž svědčí i sku-

tečnost, že dvě účastnice přijely na akci až z Kutné Hory.

V příštím roce a dalších létech bude bývat  toto setkání vždy 21. září 

na Den míru, tolerance a nenásilí vyhlášený OSN, kdy se scházejí lidé, 

kterým je pokojný život v míru nanejvýš vzácný.

Na závěr akce byl vytvořen symbolický kruh kolem Stromu míru, 

kdy účastníci spontánně (ze srdce) provolávali mír, láska, humanita, 

radost ,…
Foto: Anna Valová, text: Karel Ondruch
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Rok 2011 u zahrádkářů H. Bečvy

Letošní výsledky práce zahrádkářů Horní Bečvy ukázala výstava 

ovoce, zeleniny, okrasných doplňků-miniskalek a dekorací ze suchých 

rostlin, která se uskutečnila v krásném prostředí zrestaurovaného sálu 

penzionu Staré časy ve dnech 29. a 30. října. Návštěvníci si prohlédli 

vystavené exponáty a využili možnost hlasovat v soutěži o „ Nejhezčí 

jablko „. Zvítězila jablka odrůdy Rubín od paní Holčákové. Nejvíce vzor-

ků na výstavu dodal předseda zahrádkářů pan Bohumír Vaníček. Po-

zornost návštěvníků upoutal i stůl pěstitelských rarit, které se mnohdy 

nečekaně objevily v našich zahrádkách. Svaz zahrádkářů Horní Bečvy

Každý den se řada spotřebitelů, včetně občanů naší obce, 

dostává do různých spotřebitelských situací a ne vždy se to 

obejde bez komplikací (reklamace, nedodání zboží v ter-

mínu, poškození oděvu v čistírně, ubytování v hotelu nižší 

kategorie, vysoké vyúčtování za energie, neplatná ujed-

nání pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné).  

Z toho důvodu Občanské sdružení spotřebitelů TEST koncem 

minulého roku zahájilo činnost Poradny pro spotřebitele. Na 

základě vzrůstající poptávky nabízíme také občanům Vašeho 

města bezplatně: 

�  právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva na te-

lefonní lince 299 149 009, která je v provozu od pondělí do 

pátku od 9 do 17 hodin. Poradenství je zdarma, platí se pouze 

cena běžného hovoru. 

�  databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na 

webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s mož-

ností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané 

kategorii výrobků, 

�  vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro kon-

krétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.

dtest.cz). 

�  Informační brožura o marketingových praktikách prodejců 

na předváděcích akcích a podomních prodejců určená pře-

vážně seniorům (možnost zaslání libovolného počtu kusů 

k bezplatné distribuci mezi organizace věnující se seniorům, 

či jednotlivé občany) – viz. náhled v příloze (tento náhled 

není určena ke zveřejnění či jinému šíření) 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás ne-

váhejte obrátit, a to kdykoliv e-mailem na adresu sedlakova@

dtest.cz, nebo v úterky a středy na tel: 241 404 922. 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice

www.dtest.cz

tel.: 241 404 922, fax: 241 406 533

Myslivecké sdružení Hubert – Bečvy 
přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a optimismu do nového roku 2012. 

Prosíme o zachování klidu pro zvěř 
a zachování přízně našemu sdružení. 

Občanské sdružení 

Bečvánek Beskydy 

děkuje všem za stálou přízeň 
a přeje krásné Vánoce 
a spoustu nádherných zážitků 
nejen na našich akcích 
v celém roce 2012.

Poradna Občanského sdružení 

spotřebitelů Test

Pronajmu spodní patro rodinného domu 

v obci Horní Bečva o velikosti prostorného 1+1 

s kompletním vybavením. Parkování v zahradě, 

v klidném a hezkém prostředí v blízkosti přehrady. 

Více info na tel.: 604635841

Inzerce

Inzerce

Koupím nemovitost určenou k demolici nebo 

k celkové rekonstrukci v k. ú. Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 

Horní Bečva. Kontakt: Crha, tel.: 724 780 459

Pavla Křištof ová

Všem stálým zákazníkům 
děkuji za přízeň a přeji 

krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší v novém roce 2012

Vánoční blahopřání
Zdravím Vás opět po roce, dovolte mi, abych Vám všem 

poblahopřál šťastné a veselé vánoce, hodně zdraví, 

štěstí Vám všem a celé obci Horní Bečva.

Jarek z Liščí
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Inzerce Inzerce

Evropský polytechnický institut, s.r.o.,
1. soukromá vysoká škola na Moravě oznamuje, že zahájila 

přijímací řízení na tříleté bakalářské studium v akademic-

kém roce 2012/2013. 

Studium je určeno jak pro studenty v denní formě, tak i pro 

pracující, kteří mohou studovat pouze o víkendech.

Na pracovištích Evropského polytechnického institutu v Ku-

novicích, v Hodoníně nebo v Kroměříži lze studovat obory:

� Management a marketing zahraničního obchodu

� Finance a daně

� Elektronické počítače

� Ekonomická informatika

Přihlášky podané do 15. 12. 2011 budou zařazeny do před-

vánočního slosování které proběhne za přítomnosti notáře 

dne 21. prosince 2011 a vylosovaný uchazeč vyhraje deset 

tisíc korun.

Přihlásit se můžete na www.edukomplex.cz, kde získáte 

i další informace, nebo se lze informovat i telefonicky na 

606 301 224.

Nero Trade s.r.o. průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 604

Valašský Šenk Zavadilka hledá
kuchaře/kuchařky / číšníky/servírky

Požadujeme:
� vyučení v oboru hostinská činnost � bezúhonnost, 

zodpovědnost, komunikativnost � zdravotní průkaz

Nabízíme:
� práci na HPP ve stabilní společnosti � dotované fi remní 

stravování a ubytování � bonusy podle výsledku práce

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: senova@nerotrade.cz,

podrobnější informace na tel. 602 307 755.

Lucie Stodůlková, tel: 604 796 494

Ivana Suszková, tel: 773 648 841 

Pracovní doba: 

 Pondělí 8.30 – 17.00 pánské stříhání

 Úterý 8.30 – 15.30

 Středa 8.30 -  15.30

 Čtvrtek 8.30 – 17.00

 Pátek 8.30 – 15.30

O víkendu a mimo pracovní dobu pouze na objednávky.

Nabízíme Vám ozdravení Vašich poškozených vlasů 

metodou zažehlování keratinu 

– Keratin Shot – hloubková regenerace. 

Cena od 800,- Kč.

Kadeřnictví - Holičství

Pěstitelská pálenice Dolní Bečva 

oznamuje, že zahájila provoz. 
Jedná se o tradiční dvoukotlovou pálenici 

doplněnou o rektifi kační kolonu pro získávání 

ještě jemnějšího ovocného destilátu. 

Objednávky přijímáme na tel. 724 343 100 

popř. na adrese Dolní Bečva 641 (U Tabulí).

Zveme Vás tímto na den otevřených dveří, 

který se uskuteční v pondělí 5. 12. 2011 

v předvečer svátku Svatého Mikuláše 

(patrona páleničářů a lihovarníků) 

od 12,00 do 20,00 hod.

Pronajmu dvoupokojový byt v rodinném domě 

v centru Horní Bečvy, bližší informace 

na tel. čísle 728 506 516.


