
Pozvání na vzpomínkovou slavnost 

v den 70. výročí úmrtí 

gen. Mons. Metoděje Kubáně 
dne 5. března 2012

Přijďte si společně s vojenskými kaplany a obyvateli Horní Bečvy připomenout 

osobnost gen. Mons. Metoděje Kubáně:

� 15:30 hod - koncert voj. hudby (pouze v případě příznivého počasí)
� 16:00 hod - mše v kostele sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

� 17:00 hod - pietní akt u památníku padlých
Svoji účast na slavnosti potvrdili kardinál Dominik Duka, 

náčelník generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek 

a ministr obrany ČR Alexandr Vondra.

březen

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Český zahrádkářský svaz 

Horní Bečva 

zve všechny své členy 

a příznivce na přednášku

Pěstování ovoce 

na Valašsku
která se koná 

v neděli 11. března 2012 

v 10.00 hodin 

v restauraci Staré časy.

Srdečně zve výbor ČZS 

Pozvánka na 

zájezd do Vizovic
Klub důchodců Horní Bečvy 

ve spolupráci se zahrádkáři 

Horní Bečvy zvou své členy  

a další zájemce na kulturně 

poznávací zájezd do Vizovic.

Termín: 

pátek 20. dubna 2012

(více informací na str. 8)

Velikonoční

 volejbalový 

turnaj
Na Bílou sobotu 

7.dubna 2012 

se uskuteční tradiční 

Velikonoční volejbalový 

turnaj smíšených družstev 

(3 muži + 3 ženy) 

v hale ZŠ TGM Horní Bečva 

od 9,00 hodin.

Přihlášky zasílejte 

do 28. března 2012 

na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz

Pozvánka do divadla

V sobotu 7. dubna 2012

Vás srdečně zveme na představení karlovských ochotníků  

CCharleyova tetaharleyova teta
Představení se uskuteční v místním kinosále v 17.00 hodin, 

vstupné je 60,- Kč.

Předprodej vstupenek bude od 19. března 2012 v knihovně 
(571 645 249, knihovna.becva@seznam.cz).



Dárkem k narozeninám, není nic, co se zlatem třpytí,

je to láska, úsměv, pohlazení a nad takový dar žádný není.

Dne 16. března 2012 oslaví šedesáté narozeniny 

pan  Josef  P a v e l k a

Do dalších let mu hodně zdraví, lásky a životní pohody 

přejí manželka Růžena a celá rodina. 

Motto: 

„A přece je to krásné, když člověk vzpomíná, jak byl hloupý v mládí.“  

Romain Rolland

Blahopřání
V březnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Vladimír  M a c h á l e k 

 Josef  V a n ě k         

 Karel  V a š u t           

 Vlasta  P r o r o k o v á      

 Zdenka  B á r t k o v á        

 Jiřinka  J u ř í č k o v á     

 Marta  V a ň k o v á         

 Božena  J a n í č k o v á      

 Božena  K ř i š t o f o v á      

 Věra  M a l i n o v á

 Helena  S k a l í k o v á    

 Ludmila  Z á v o r k o v á     

 Jenovefa  C a b á k o v á

 Jindřich  Š k o r ň a

 Marie  Š i m č í k o v á

Všem březnovým oslavencům přejeme pevné zdraví, lásku 

a spokojenost do dalších let.

2

Společenská kronika

Dny plynou jak řeky proud, 

jen bolest v srdci nedá zapomenout.

Dne 3. března 2012 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí      

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

S láskou vzpomínají manželka, syn Milan 

s rodinou a dcera Alenka s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 3. března 2012 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí      

pana  Aloise  O n d r u c h a

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn Vlastimil s rodinou a syn Miroslav.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé 

přestalo bít, vzpomínky živé 

na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 7. března 2012 by se dožil 

devadesáti jedna let náš tatínek, 

dědeček a pradědeček      

pan  Oldřich  O n d r u c h

S úctou a láskou vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Jindřiška s rodinami.

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

Kytičku květů na hrob můžeme jen dát a potichu vzpomínat.

Dne 10. března 2010 

vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí       

paní  Anny  Š k o r ň o v é 

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel Jindřich, syn Milan 

a dcery Daniela a Jarmila s rodinami.

Největší láska na světě umírá, když oko syna se navždy zavírá. 

Hvězdy mu nesvítí, sluníčko nehřeje, už se k nám nevrátí, 

už není naděje.

Dne 17. března 2012 vzpomeneme 

bolestné a smutné první výročí úmrtí       

pana  Radka  Š v e c e 

S láskou a bolestí v srdci 

vzpomínají mamka a sourozenci 

Vlasta a Josef s rodinami.

Už nikdy se nebudeš na nás smát, už nikdy Ti nebudeme 

k narozeninám přát. Prázdná jsou místa, kde zněl Tvůj hlas, 

však vzpomínky na Tebe zůstanou navždy v nás.

Dne 21. března 2012 

vzpomeneme šesté výročí úmrtí       

pana  Jiřího  D i a t k y 

Stále vzpomínají manželka, děti, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Oči Tvé se zavřely, srdce přestalo bít, každý, kdo Tě miloval, 

kus svého srdce by Ti dal, abys stále s námi mohl být. 

Andělé Tebe do nebe vzali k sobě, bys nám, tatínku milý, 

dělal anděla strážného v této nelehké době.

Dne 8. března by se dožil 

šedesáti pěti let náš drahý manžel, 

tatínek, dědeček, bratr a kamarád      

pan  Karel  O n d r u c h

Za tichou vzpomínku s námi děkují 

manželka s dětmi a vnoučaty 

a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka



Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

březen 2012
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Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi být,

přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.

Dne 26. března 2012 

vzpomeneme druhé výročí úmrtí        

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é

S láskou vzpomínají syn Zdeněk a dcera 

Jindřiška s rodinami.

Motto: 

„Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže 

třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.“

Aurelius Augustinus

 1.3. 7.30 za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence a duše v očistci

 2.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 4.3. 10.00  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, dva zetě 

a vnuka

 5.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí a rodinu

 6.3. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, dceru, 

zetě, snachu a vnuka Jiřího

 7.3. 7.30 za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny a rodiče Kociánovy

 8.3. 7.30  za zemřelé Františka, Josefa a Jana Macečkovy, 

jejich manželky, dva syny a živou rodinu

 9.3. 7.30 za zemřelou Annu Škorňovou, rodiče a dva bratry

 10.3. 7.30 na úmysl dárce

 11.3. 10.00  za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy, 

zetě a jejich sourozence

 12.3. 7.30 za zemřelou Andělu Petřekovou, manžela, tři syny a dvě snachy

 13.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kyšákovy

 14.3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, jeho dceru Dagmar a rodiče 

z obou stran

 15.3. 7.30  za zemřelou Anežku Liďákovou, syna Františka a rodiče 

z obou stran

 16.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kocourkovy, děti a zemřelou rodinu

 17.3. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, jeho syna Josefa, Františku 

a Josefa Bártkovy

 18.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syny a dceru

 19.3. 8.00  za zemřelého Josefa Macečka a manželku Marii, syna Josefa 

a snachu Danielu a zetě Juliuse Solanského

  17.00  za zemřelého Josefa Vančuru, syna Josefa, živou a zemřelou 

rodinu a duše v očistci

 20.3. 7.30  za zemřelého Bohumíra Vaníčka, manželku Aloisii, dva syny, 

dceru a vnučku Boženu

 21.3. 7.30  za zemřelé rodiče Emilii a Cyrila Solanské, jejich rodiče 

a sourozence

 22.3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 23.3.  7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a oboje rodiče

 24.3. 7.30 za zdraví, štěstí  a Boží požehnání pro celou rodinu

 25.3. 10.00  za zemřelého Rudolfa Závorku, čtyři sourozence a synovce 

Miroslava

 26.3. 7.30 za zemřelého Josefa Proroka a zemřelou rodinu z obou stran

 27.3. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 28.3. 7.30 na úmysl dárce

 29.3.  7.30 za zemřelou rodinu

 30.3.  7.30 za zemřelé Tomáše a Františku Ondruchovy od Zvoničky 

 31.3. 7.30 za zemřelého Václava Polácha, rodiče a sourozence

 1.4. 10.00  za zemřelé Josefa a Anežku Mládenkovy a rodiče 

z obou stran

 2.4. 7.30 na jistý úmysl

 3.4. 7.30 za zemřelou rodinu

 4.4. 7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, snachu a duše 

v očistci

 5.4. 7.30  za zemřelé rodiče Roberta a Marii Vaňkovy, syna Oldřicha 

a jeho manželku Martu a duše v očistci

 6.4.  Velký pátek

 7.4. 7.30 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 8.4. 10.00  za zemřelé Marii a Josefa Macečkovy, syna Vojtěcha, zetě 

Vincence Kulišťáka a rodiče

Poradna pro ženy a dívky Vás zve 

na své přednášky:
od soboty 3. března, jedenkrát za měsíc 

Manželská setkání 

Společná setkávání pod vedením manželů 

Ing. Milana a Bc. Dany Bobkových, profesionálních koučů, 

s cílem povzbudit, inspirovat se a posílit partnerský vztah. 

Vstup zdarma, přihlášky a informace na tel. čísle 723 331 266 

čtvrtek 8. března v 17 hod. 
Přednáška pro rodiče a prarodiče 

Duchovní rozměr života rodiny 

MUDr. Jitka Krausová 

Malá nápověda, co a jak se učíme v celoživotním vzdělávání 

ve Škole lásky v manželství a rodině. 

Co to vlastně je křesťanská láska. 

Poslání prarodičů v dnešní rodině. 

Městská knihovna v Rožnově p. R, vstup volný. 

úterý 27. března v 17 hod. 
Promítání fi lmu a beseda „12 podmínek dědictví“ 

Dědeček chce svému vnukovi zanechat víc, 

než jen slušnou fi nanční hotovost. 

Připraví pro něj svérázné úkoly, které mladého muže 

změní navždy. 

Beseda: Jaké dědictví chcete zanechat svým potomkům vy?

 Jaký odkaz vašich předků má pro vás hodnotu? 

Městská knihovna v Rožnově p. R, vstup volný. 

Pozvánka
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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, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu , bude časo-

vý plán svozu posunut.

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.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! Jelikož 

množství odpadu likvidovaného v  naší obci stále přibývá, žádáme 

občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je možno 

kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, který lze 

vytřídit. Nárůst nevytříděného 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:    30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6. 2012
Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET 

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

lystyrén.

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

vodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek(motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod.)

Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

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

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

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

do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, pa-

pírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony a lepenky, 

apod.

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 dvora u fotba-

lového hřiště, kde je rovněž umístněn ocelový otevřený kontejner pro 

odložení směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od vý-

měny oken u rodinných domků, jednotlivé plastové a skleněné láhve 

je možno odložit do kontejnerů umístněných před nákup. střediskem 

Jednota, na parkovišti před hřbitovem,  před Biliard Barem u Hotelu 

Valaška, před Potravinami u přehrady.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo 

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz) a ve sběrném 

dvoře.

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, televizorů a ostatních elektro-

spotřebičů z domácností je možno provést odevzdáním ve sběrném 

dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad na veřejných 

prostranstvích pro občany a chataře: v centru obce vedle vývěsní 

tabule vedle aut. zástávky; nad Hotelem Valaška vedle staré komu-

nikace v  místě za aut. zástávkou; na přehradě vedle komunikace u 

obchodu potravin; u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě 

Kozule – točna u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro 

odkládání domovního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří 

jsou povinni platit poplatek za likvidaci odpadu. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

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 odpado-

vého hospodářství obce. 

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elektro-

spotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí 

být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2012

Informace obecního úřadu

Oznámení Finančního úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm.

Pracovníci Finančního úřadu v Rožnově pod R. 

budou dne 26. března 2012 

od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hod. 

přijímat Vaše vyplněná daňová přiznání za rok 2011 

-  v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Horní Bečvě.

Tiskopisy budou k dispozici.
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V  letošním roce uplyne sedmdesát let od smrti významné osob-

nosti duchovní služby v armádě – generála Metoděje Kubáně, který 

5. března 1942 v ranních hodinách podlehl v koncentračním táboře 

v Dachau brutálnímu týrání. Generál Kubáň je pro Duchovní službu 

Armády ČR velkým vzorem nejen po stránce vojenské, ale především 

duchovní a lidské, a proto se Duchovní služba armády rozhodla o tom-

to výročí informovat všechny farnosti a sbory církví po republice.

Generál duchovní služby a generální vikář československé branné 

moci, papežský prelát Msgre. Metoděj Kubáň se narodil v Horní Bečvě 

jako prvorozený syn Josefa Kubáně a jeho manželky Anny, roz. Kožuš-

níkové 18. září 1885. Po ukončení základní školní docházky pokračo-

val v letech 1895-1904 ve studiu na českém gymnáziu v Místku, kde 

23. července 1904 maturoval. Poté se stal studentem bohoslovecké 

Theologické fakulty v Olomouci, kterou úspěšně ukončil a 5. července 

1908 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm v civilní duchov-

ní správě se stal 1. srpna 1908 Bergstadt, odkud 1. listopadu následují-

cího roku přešel do Frankštátu (dnešního Nového Malína) u Šumperka. 

V mezidobí byl 1. května 1909 jmenován polním kurátem v záloze.

Bezprostředně po vypuknutí první světové války byl Metoděj Kubáň 

2. srpna 1914 v rámci mobilizace povolán do rakousko-uherské armá-

dy a nastoupil službu v záložní nemocnici č. 6 v Olomouci. Odtud byl 

přeložen jako duchovní správce k epidemiologickému oddělení polní 

nemocnice č. 2/1. S ní působil nejprve na ruském, od listopadu 1915 

na srbském a poté až do března 1916 na albánském bojišti. Při konání 

svých povinností se v těžkém prostředí nakazil nejprve černými nešto-

vicemi a později i tropickou malárií. Po vyléčení byl v létě 1917 na měsíc 

přidělen polnímu superiorátu v Krakově, odkud 5. července 1917 přešel 

k záložní nemocnici č. 1 v Těšíně, kde opět působil jako duchovní správ-

ce. Po vzniku samostatné Československé republiky nastoupil službu 

u vojenského velitelství v Moravské Ostravě, kde byl až do poloviny 

prosince 1918 zařazen jako prostředník ve vojenských záležitostech 

mezi polskou Radou Narodowou a naším Národním výborem pro Slez-

sko.

Na konci roku 1918 se vrátil do civilního života a nastoupil jako 

kaplan v Hranicích na Moravě. Po necelém půlroce se však vrátil zpět 

do armády a od 1. června 1919 se stal vojenským duchovním v po-

sádkové nemocnici v Brně. Odtud zamířil na Slovensko, kde prožil 

takřka deset následujících let své vojenské kariéry. V prosinci 1919 

nastoupil jako polní kurát k posádkovému velitelství v Žilině, kde 

v listopadu 1922 dosáhl hodnosti štábního kuráta. Krátce poté byl 

přeložen k žilinskému pěšímu pluku 41, kde poté působil až do po-

loviny února 1928 jako plukovní duchovní, ale zároveň i jako posád-

kový osvětový náčelník, správce vojenského zátiší, tiskový referent 

a v neposlední řadě i jako zpravodajský důstojník pluku. Svými nadří-

zenými byl vždy hodnocen jako vynikající důstojník, který měl výbor-

ný vliv na podřízené a současně se mimořádně zasloužil o dobré vzta-

hy mezi armádou a civilním obyvatelstvem v Žilině a jejím okolí. Na 

konci října 1924 byl povýšen do hodnosti vrchního kuráta, která byla 

v červnu 1926 přejmenována na hodnost majora duchovní služby. 

Podplukovníkem se stal Metoděj Kubáň 26. dubna 1928, ale tou dobou 

již působil v Trnavě jako duchovní správce 9. pěší divize a správce tam-

ního vojenského posádkového hřbitova.

V polovině dubna 1929 byl Metoděj Kubáň přemístěn ze Slo-

venska do Hradce Králové, kde působil až do konce druhé poloviny 

listopadu 1934 jako duchovní správce 4. pěší divize se sídlem v Jo-

sefově. Současně byl i externím učitelem mravní výchovy ve škole 

pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze, která sídlila tamtéž. 

Kromě své činnosti vojenského duchovního působil i v civilní du-

chovní správě, za což mu tehdejší královéhradecký biskup dr. Karel 

Kašpar vyslovil 31. srpna 1931 své písemné arcipastýřské poděková-

ní. Je pravděpodobné, že právě společné působení Metoděje Kubáně 

s Karlem Kašparem, který se stal na podzim 1931 arcibiskupem praž-

ským a primasem českým, sehrálo v únoru 1935 svou roli při jeho 

výběru pro funkci generálního vikáře československé branné moci. 

V té době však již Kubáň necelého čtvrt roku působil v Praze jako před-

nosta katolické skupiny I./6 oddělení Ministerstva národní obrany. 

V červenci 1935 byl povýšen do plukovnické hodnosti a v tomtéž roce 

se stal i komorníkem Jeho Svatosti. O tři roky později se Metoděj Ku-

báň dočkal i nejvyšší vojenské hodnosti, když byl 23. srpna 1938 dekre-

tem prezidenta republiky povýšen na generála duchovní služby.

Jako důstojník československé armády a vlastenec velice těžce 

nesl mnichovskou tragédii a následnou okupaci republiky v březnu 

1939. Zapojil se proto do protinacistického odboje v řadách Obra-

ny národa a podílel se na organizaci pomoci rodinám zatčených 

a perzekuovaných. Gestapo jej zatklo 29. srpna 1940 pro údajnou 

urážku německé branné moci. Trest odnětí svobody, k němuž byl 

odsouzen, si odpykával v káznici v Bautzen (Budyšín ve východním 

Sasku). Po jeho vypršení však nebyl propuštěn na svobodu, jak dou-

fal, ale byl převezen do věznice v Praze na Pankráci, odtud do tere-

zínské Malé pevnosti a nakonec byl odeslán do koncentračního 

tábora Dachau (v  německém Bavorsku), kam dorazil 13. února 1942 

jako politický vězeň č. 29214. Tou dobou měl před sebou již jen ne-

celý měsíc života. Generál Metoděj Kubáň podlehl 5. března 1942 

v ranních hodinách brutálnímu týrání, jemuž byl v Dachau vystaven.

Jeho nejvyšší oběť přinesenou na oltář vlasti ocenila osvobozená 

republika udělením Československého válečného kříže 1939 in me-

moriam. Současně byl povýšen na generála šéfa duchovní služby. Pa-

mětní desky mu byly odhaleny 27. října 1946 na posádkovém kostele 

v Josefově, kde v první polovině třicátých let působil, a 3. srpna 1947 

i v kostele v Horní Bečvě, v jeho rodišti. 

Zdroj: Římskokatolická farnost Josefov, Duchovní služba Armády ČR

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

Hornobečvanský rodák 

Msgre. Metoděj Kubáň

Pamětní deska Metoděje Kubáňa
Umístění: Josefov, Masarykovo náměstí, kostel
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Základní škola informuje

Hornobečvanští žáci 

soutěžili v anglickém jazyce

Lyžařský výcvik 

hornobečvanských dětí

Nedávno začal nový školní rok a máme za sebou první pololetí 

školního roku 2011/2012. Rádi bychom Vás opět seznámili s výsledky 

našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 106 žáků, všichni prospěli. Výborný pro-

spěch měli tito žáci:

1. třída

Kristián Capil, Daniel Křenek, Tomáš Kubáň, Tomáš Skalík, Marek Va-

šut, Roman Vítek, Kateřina Blinková, Lucie Hyklová, Michaela Mikulová, 

Zuzana Podešvová, Patricie Stromšíková, Daniela Vaníčková, Klára Vaníč-

ková, Lucie Závorková, Veronika Závorková, Kateřina Zeithamelová

2. třída

Martin Holzer, Pavel Křenek, Václav Křenek, Pavel Kubáň, Josef Němec, 

Josef Vahalík, Emanuel Vala, Klára Kocurková, Aneta Riegelová

3. třída

Martin Holčák, Tomáš Křenek, Daniel Němec, Terezie Blinková, Moni-

ka Botková, Viktorie Doležálková, Simona Fojtášková, Denisa Petřeková, 

Vanessa Poláchová, Markéta Vašutová, Radka Žitníková

4. třída

Jakub Měrka, Sára Bílková, Adéla Bohušová, Hana Holíčková

5. třída

Michal Fojtášek, Roman Maléř, Jakub Němec, Michaela Fárková, Karo-

lína Kubáňová, Vanda Machálková

Na druhém stupni studuje 125 žáků, z nich tři neprospěli. Vyzname-

nání získalo 55 žáků, samé výborné měli tito žáci:

6. třída

Ondřej Holčák, Jakub Jurek

7.A třída

Lukáš Mužátko

7.B třída

Ivana Růčková

8. třída

Radek Bill, Jiří Solanský, Dominika Blinková, Ivana Křenková

9. třída

Kateřina Barošová, Sandra Hanasová, Hana Handrychová

Ve škole hodnotíme také chování žáků. V prvním pololetí bylo cel-

kem uděleno jedenáct napomenutí třídního učitele a šest důtek tříd-

ního učitele. 

O soutěžích a akcích, které neškole probíhají, jste informováni prů-

běžně během školního roku.
 Mgr. Silva Vašková

2. února 2012 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglic-

kém jazyce v ZŠ TGM Horní Bečva. Žáci 6. – 7. tříd měli 5 témat, 8. a 9. 

třídy si losovaly z desíti okruhů. 

Ivana Růčková se stala vítězkou mladší kategorie, druhá byla Mar-

kéta Kubáňová a třetí místo obsadil Lukáš Mužátko. Dalšími soutěží-

cími byli Michaela Chrbjátová, Michal Lejska, Monika Slížková a Filip 

Pařenica.

V kategorii 8. – 9. tříd si vítězství odnesla Kateřina Barošová, Kate-

řina Jalůvková byla druhá a Radka Petřeková skončila na místě třetím.

Do okresního kola, které proběhne 14. února ve Valašském Mezi-

říčí, postupují Ivana Růčková a Kateřina Barošová. Oběma děvčatům 

přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Všem ostatním soutěžícím 

děkujeme za účast v této nelehké soutěži.                           Marie Němcová

Ve dnech 23. – 31. 1. 2012 se uskutečnil lyžařský kurs žáků 

ZŠ TGM Horní Bečva. Páťáci lyžovali 5 dnů, sedmáci byli na svahu 

o 2 dny déle. Na výborně upraveném svahu Ski areálu u Sachovy stu-

dánky se žáci učili základům lyžování a carvingu pod vedením instruk-

torů Zbyňka Kocurka, Daniely Křištofové a Marie Němcové. Družstvo 

snowboardistů trénovali Vladimír Huňař a Aleš Závorka.

Po pěti dnech všichni zvládli základní oblouky a mohli si své síly 

změřit v  obřím slalomu. Mezi páťáky byl nejlepší Matěj Juřík, druhý 

dojel Ivan Červenka a 3. místo obsadil Filip Rybár. Z  děvčat dosáhla 

nejlepšího času Vanda Machálková, druhá byla Adéla Halamíčková 

a bronzovou příčku obsadila Nikola Hoppová.

Stejnou trať absolvovali i snowboardisté. Mezi nimi zvítězil Josef 

Barabáš, Michal Lejska byl druhý a Tomáš Krumpolc třetí.

Mezi sedmáky zvítězil Daniel Zbranek, druhý nejrychlejší byl Lukáš 

Onderka a třetí dojel Jan Kubeš. Michaela Botková byla nejlepší mezi 

děvčaty, druhá dojela Lucie Dobešová a bronzovou příčku obsadila 

Markéta Kubáňová.

Předposlední den výcviku byl karneval. Na svahu se proháněly růz-

né masky: čarodějnice, vězeň, čerti, Indiánka, kuchařka, upír, mrtvola, 

kytarista, skřítek, pankáč, Nastěnka, Saxana, kočka, automechanik, 

klaun a další.

Přálo nám i počasí, občas se ukázalo sluníčko, ale pár dnů bylo mra-

zivých.

Poslední den instruktoři i žáci zhodnotili celý lyžařský kurs, poděko-

vali vlekařům i celému personálu bufetu za vzornou obsluhu.

Budeme rádi, když žáci využijí získaných lyžařských dovedností 

i v budoucnu a občas si půjdou rekreačně zalyžovat.                                                                            
Marie Němcová

Poděkování
Děkujeme všem dětem a rodičům 

za bohatou účast na tradičním dětském karnevalu, 

který se uskutečnil v prostorách Valašského šenku Zavadilka.  

Velký dík patří i organizátorům

a sponzorům SVČ Rožnov p.R., Valašský šenk Zavadilka 

a společnosti  Nero Trade spol. s r.o. Dolní Bečva. 

Na vaši účast se budeme těšit opět na jaře při akci „Vítání jara“.  

H. Vavříková
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Dovolená s JDŽ v Nepálu

Sdružení JDŽ Střílky pořádalo letecký zájezd do Nepálu za mistrem 

jógy Mahámandaléšvarem Paramhans svámí Mahéšvaránandou, který 

tam poslední měsíce působil. V době od 21.1. 2012 do 5.2. 2012 jsem 

se spolu s jedenácti cvičenci JDŽ tohoto zájezdu také zúčastnila.

Odlet byl z Prahy 21.1.2012 s přestupem v Milánu do Dillí. Na le-

tišti v Dillí jsme si požádali o vízum do Nepálu a pak jsme letěli dal-

ším letadlem do Kathmandu v Nepálu. Zde na nás již čekal mikrobus, 

který nás odvezl do Pokhary. Ubytovaní jsme byli v hotelu, kterých je 

v Pokhaře veliké množství. Po celou dobu pobytu v Nepálu jsme měli 

krásné počasí. Jaro tam začíná 28. ledna. Denní teploty tam byly přes 

+ 20 stupňů C, ráno a večer bylo chladněji, ale teploty vzduchu byly 

vždy nad nulou. Pokhara se nachází v blízkosti Himálají, pod pohořím 

Annapurny. Annapurna je 55 km dlouhý masiv ve středním Nepálu 

v Himálaji v severní části Pokharského údolí a má několik vrcholů. Její 

nejvyšší vrchol Annapurna I měří 8.091 m. Všechny vrcholy Annapurny 

jsou zasněžené. Pokhara má nadmořskou výšku 900 m a je vklíněna do 

údolí mezi horami, je jimi chráněna a má příznivé podnebí. Dle sdělení 

tam nebývá sníh ani v zimě, teplota vzduchu neklesne pod bod mrazu 

a v létě se pohybuje kolem + 35 stupňů C. Pěstují tam i tropické rost-

liny. V současné době je v Pokhaře veliká výstavba díky turistickému 

ruchu. Jezdí zde hodně turistů hlavně z Číny, ale i odjinud.

Druhý den po příjezdu do Pokhary, t.j. 23.1.2012 jsme byli přivítá-

ni naším výše uvedeným mistrem jógy v jógovém ášramu. V tomto 

ášramu jsme měli zajištěno cvičení jógy, stravování a satsangy (du-

chovní shromáždění, dobrá společnost) - přednášky, zpěv duchov-

ních písní. Každé ráno jsme začínali v 6,30 hod. modlitbou, pak cvi-

čením JDŽ .V 9,00 hod. byla snídaně, ve 13,00 oběd a ve 20,00 hod. 

večeře. Kuchařku jsme měli z Indie, která nám vařila velmi chutná 

indická jídla. Polévky byly zeleninové a luštěninové, hlavní jídla se-

stávala z brambor, rýže a těstovin, vždy s hustou zeleninovou omáč-

kou, kořeněnou indickým kořením. Na snídali jsme měli výborný čaj 

s mlékem a kořením. Jedli jsme i různé druhy placek čapátí (placka 

z mouky a vody, pečená nasucho na plotně ), které slouží ke stejným 

účelům jako náš chleba. Stravovali jsme se laktovegetariánsky. Jídla 

byla lehce stravitelná, velmi chutná a dala nám velké množství ener-

gie. Po jídle jsme dostávali ovoce: banány, mandarinky, jablka, hroz-

nové víno a sušenky. Pitnou vodu jsme měli v jógovém ášramu v do-

statečném množství a mohli jsme si uvařit kávu nebo čaj. V Pokhaře je 

pitné vody nedostatek, musí se jí velmi šetřit a rovněž se šetří i elektric-

kou energií. Během dne byl elektrický proud vypínán.

Ubytováni jsme byli blízko krásného jezera, kde jsme si mohli kdy-

koliv zajít. Navštívili jsme Šivůch chrám, ve kterém zrovna probíhal 

svatební obřad. Mikrobusem jsme jeli také k jeskyni, kde byl mimo jiné 

i veliký krápník šivalingam (astrální symbol vědomí). Jeskyní protékala 

řeka. Když jsme vyšli na povrch, tak jsme se zvenčí dívali na tu řeku, 

která vodopádem padá do hlubiny a ztrácí se v prostorách jeskyně. 

Dvakrát jsme byli pozváni na oběd k místním obyvatelům. Jedním 

z nich byl ředitel tamní nemocnice, takže jsme měli možnost ochutnat 

i nepálská jídla, která jsou podobná indickým, čili výborná.

Dne 1.2.2012 jsme jeli mikrobusem časně ráno vysoko do hor, po-

dívat se na východ slunce. Viditelnost byla dobrá a viděli jsme úžasný 

pohled východu slunce na zasněžené vrcholy hor Annapurny.

Krajina Nepálu je velmi hornatá, ale všude žijí lidé ve svých malých 

,, domečcích,, jak na úpatí hor, tak i vysoko v horách. Všude bylo vidět 

hlavně rýžová políčka. Krávy a kozy tam žerou cokoliv zeleného, po-

něvadž tak žírné pastviny jak máme my, tam nemají. Někde bylo vidět 

i stohy - spíše kůly s nějakou suchou trávou - senem. Myslím si, že život 

v Nepálu na vesnici je velmi tvrdý. Ve městě je hodně stánků s ovocem, 

zeleninou, pitnou vodou, ošacením, bižuterií. Je tam samoobsluha, in-

ternet, telefon, banka. Mile mne překvapilo, že v Pokhaře byla silnice 

udržována celkem v čistotě, vzhledem k tomu, že se tam procházejí 

i krávy.

V jógovém ášramu se každý den od 17,00 hod. pořádaly přednášky 

o józe, které se vysílaly přes živé internetové vysílání do 82 zemí světa. 

Jejich sledovanost byla největší za poslední tři roky. Na satsanzích se 

také hrály a zpívaly indické a nepálské duchovní písně, na které přichá-

zeli v hojném počtu jak domorodí občané se svými dětmi, tak i turisté. 

Děti začaly tančit nepálské tance a k nim se přidávali i dospělí. Přišly 

tam i dvě domorodé kapely se svými zpěváky. Atmosféra byla úžasná 

a při odjezdu z Pokhary se s výše uvedeným mistrem jógy přišlo roz-

loučit mnoho občanů. Někteří jej doprovázeli až na letiště v Pokhaře.

Dne 3.2.2012 jsme odjeli mikrobusem do Kathmandu, kde jsme 

přenocovali v hotelu. Další den jsme letěli letadlem z Kathmandu do 

Dillí. Z Dillí do Bruselu. Dalším letadlem jsme přiletěli dne 5.2.2012 do 

Prahy.

Jsou to pro mne velmi silné a krásné zážitky. 

JDŽ organizuje i zájezdy do Indie. V příštím roce 2013 v lednu bude 

kumbhamélá v Alláhábádu v Indii. Je to město na soutoku tří posvát-

ných řek : Gangy, Jamuny a Sarasvatí, která se vynořuje z podzemí jed-

nou za dvanáct let a při této příležitosti se v Alláhábádu koná pouť 

- kumbhamélá.

JDŽ je praktikována miliony cvičenců v mnoha zemích světa. Au-

torem systému Jóga v denním životě je Mahámandaléšvar Paramhans 

svámí Mahéšvaránanda. Tato kniha představuje rozsáhlé dílo a její na-

bitý obsah skládal autor v úplnou mozaiku více než třicet let. Využití 

této knihy je skutečně komplexní a proto se nazývá systém. Tento sys-

tém je vhodný pro každého bez ohledu na věk, vzdělání, povolání, ro-

dinný stav, pohlaví, zdravotní situaci (v tomto případě podává zvláštní 

instrukce) a kulturní i náboženskou příslušnost cvičícího. Pomocí toho-

to systému si denním praktikováním můžeme zlepšit tělesné, duševní, 

sociální a duchovní zdraví.

Za Sdružení JDŽ Ostrava, asistentka cvičitele Anna Valová
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce

Pozvánka

Koupím dřevěné sošky od Jurky ze mlýna 

za účelem uspořádání výstavy jeho prací v USA. 

Kontakt tel.: 776 021 156

Prodám byt 3+1 v Rožnově pod Radhoštěm, 

ihned volný, nutno vidět, cena dohodou 

– případně možnost výměny za menší rodin-

ný domek, kontakt tel.: 723 054 590.

ÚČETNÍ SLUŽBY
pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí

 vedení účetnictví

daňová evidence

mzdy

daňová přiznání

 nemusíte nikam jezdit, klienty pravidelně navštěvujeme

 tel. 603 269 037

Pozvánka na zájezd do Vizovic
Klub důchodců Horní Bečvy 

ve spolupráci se zahrádkáři Horní Bečvy 

zvou své členy a další zájemce 

na kulturně poznávací zájezd do Vizovic.

Termín: pátek 20. dubna 2012

Program: 

7.00 hod. odjezd z Horní Bečvy (Valaška, OÚ)

7.20 hod. odjezd z Rožnova – autobusového nádraží

8.00 – 9.30 hod soukromá sklárna p. Obšivače 

(možnost nákupu upomínkových předmětů)

10.00 – 11.00 hod likérka Jelínek 

– prodejna, exkurze, ochutnávka výrobků

11.15 – 12.45 hod individuální volno, 

možnost nákupu ve Štěpském dvoře 

(stylový obchod s dekoracemi a dárky) nebo oběd

13.00 – 14.30 hod prohlídka vizovického zámku 

(nově zrestaurovaný mobiliář a vnitřní prostory zámku)

Cena zájezdu je 300,-Kč, do ceny jsou zahrnuty ceny vstupenek: 

likérka 90,- Kč za osobu

zámek 80,- Kč za osobu

Přihlášky a informace na tel. číslech 

604 660 195 (dolní konec) a 604 671 050 (horní konec).

Upozornění! 

Dokud zájezd nezaplatíte, jste jen náhradník, 

pokud zrušíte svoji účast v době kratší než jeden týden 

a nezajistíte si náhradníka, vaše platba propadá!


