
červenec

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Myslivecké sdružení 

Hubert Bečvy 

V letních měsících 

letošního roku připravili 

členové mysliveckého 

sdružení Hubert Bečvy 

v Horní Bečvě pro veřejnost 

akce, na které srdečně 

zveme všechny 

spoluobčany.

MYSLIVECKÝ 

VÝLET

V sobotu 28. 7. 2012 

Vás srdečně zveme 

na tradiční myslivecký výlet 

v areálu mysliveckého 

sdružení v Horní Bečvě. 

Začátek v 18.00 hod. 

hraje pan Josef Blinka, 

čeká vás opět kvalitní 

občerstvení, zábava.

Pozvánka na str. 7.

Sbor 

dobrovolných Hasičů 

Horní Bečva 

pořádá

18. ROČNÍK 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE

O PUTOVNÍ CENU 

CYRILA 

A METODĚJE

Dne 5. července 2012 

od 13.00 hod.

v prostoru u hasičské 

zbrojnice.

Občerstvení zajištěné.

Pozvánka na str. 8.



Motto: 

„Život je jako divadelní kus. 

Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.“  

Seneca

Blahopřání
V červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Božena  P o l á c h o v á Anna  V a š u t o v á       

 Marie  M a n e t h o v á       Josef  M a l i n a 

 Zdenka  M a l i n o v á      Jaroslav  J u ř í č e k

 Gertruda  H o f e r k o v á      Ludmila  K y š á k o v á

 Vilemína  E r m i s o v á           Zdeňka  B ě t u ň á k o v á

 Vladimír  B a r o š            Alenka  D e d k o v á       

Všem červencovým oslavencům 

přejeme do dalších let 

hodně lásky, životní pohody 

a především pevné zdraví.   
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Společenská kronika

Život je poznání, loučení a vzpomínání…

Letošní svátek sv. Cyrila 

již s námi neoslaví náš manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček      

pan  Cyril  O n d r u c h

10. srpna 2012 by oslavil své 

sedmdesáté sedmé narozeniny. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Láska – to je štěstí, které jsme si dali navzájem …

Dne 4. července oslaví dvacet pět let společného života, 

stříbrnou svatbu manželé  Jana  a  Pavel  K r e t k o v i

Do dalších společných let jim hodně lásky, 

zdraví a pohody přeje celá rodina.

Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 

v našich srdcích nedá zapomenout.

Dne 15. července 2012 

vzpomeneme dvacáté šesté výročí 

ode dne, kdy nás opustil 

milovaný manžel, tatínek a dědeček       

pan  Ondřej  P o l á c h

S láskou vzpomíná manželka, děti a vnuci.

Vzpomínka

Motto: 

„V každém snu je skryta hořkost konce. 

A konec postrádá vlídnost naděje…“

 1.7. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou a rodiče 

z obou stran

 2.7. 7.30  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu, 

rodinu Křenkovu a Sobkovu

 3.7. 7.30 za zemřelé Hessovy a Glacovy

 4.7. 7.30 na poděkování P. Bohu za dožití osmdesáti čtyř let

 5.7. 8.00  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 6.7. 7.30  za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy 

a syna Františka

 7.7. 7.30 za zemřelého Karla Fárka, rodiče Fárkovy a Juříkovy

 8.7. 10.00  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran

 9.7. 7.30 za zemřelého Františka Stavinohu, rodiče, sestry, rodinu

 10.7. 7.30  za zemřelou Marii Krištofovou, manžela Bedřicha a rodiče 

z obou stran

 11.7. 7.30  za zemřelé rodiče Amálii a Matouše Kretkovy, syna, dceru, 

dva zetě a vnuka

 12.7. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlíčkovy, dceru Danu a živou rodinu

 13.7. 7.30 za zemřelého Vladimíra Macečka

 14.7. 7.30  za zemřelého Stanislava Polácha, syna Stanislava a celou 

zemřelou rodinu

 15.7. 10.00  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, sestru Amálii 

a zemřelou rodinu

 16.7. 7.30  za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče z obou stran 

a sourozence

 17.7. 7.30 za zdraví a ochranu Boží jisté rodiny

 18.7.  7.30  za zemřelé rodiče Tomáše a Zdeňku Ondruchovy a stařenku 

Štěpánku Klepáčovou

 19.7.  7.30 na jistý úmysl

 20.7. 7.30  za zemřelého Miroslava Macečka, rodiče z obou stran, celou 

rodinu Ondruchovu a duše v očistci

 21.7. 7.30 za zemřelé Josefa a Ludmilu Mydlovy

 22.7. 10.00  za zemřelé Jana a Alžbětu Blinkovy, dva zetě, vnuka Radka 

a duše v očistci

 23.7. 7.30 na jistý úmysl

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

červenec 2012
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 24.7. 7.30 za zemřelé Arnošta a Blažejku Kubáňovy

 25.7. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Štěpánku Pavlicovy, syny, staříčky 

z obou stran a duše v očistci

 26.7. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Michala Macečkovy, manžela 

Oldřicha a čtyři syny Kociánovy

 27.7. 7.30 za zemřelého Stanislava Fárka, jeho otce a duše v očistci

 28.7. 7.3  za zemřelého Stanislava Polácha, otce, staříčky 

a zemřelou rodinu

 29.7. 10.00 za zemřelé Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

 30.7. 7.30  za zemřelé Karla o Olgu Malinovy, jejich syny Jaroslava 

a Petra

 31.7. 7.30  za zemřelé Josefa a Marii Macečkovy a sourozence 

z obou stran

 1.8. 7.30 za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče a sourozence

 2.8. 7.30 za zemřelé rodiče Křištofovy a celou rodinu

 3.8. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, dceru, zetě a celou zemřelou 

rodinu

 4.8. 7.30  za zemřelé Jana a Anežku Plucnarovy, rodiče, sourozence 

a dvě snachy

 5.8. 10.00  za zemřelou Amálii Trebulovou, bratra, rodiče a zemřelou 

rodinu z obou stran 

Informace obecního úřadu

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:    27. 7. ,  31. 8.  2012

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora. Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbi-

tovem, příjezd je vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému 

hřišti.

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elek-

trospotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře , 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpado-

vého hospodářství obce. 

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 

pouze 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

Upozornění
Myslivecké sdružení Hubert Bečvy 

upozorňuje majitele a nájemce pozemků 

na skutečnost, že se v současné době 

nachází většina srnčí zvěře v travních porostech, 

kde hledá klid. 

V souvislosti s ochranou zvěře žádáme zdvořile Vás, 

majitele a nájemce pozemků, abyste při plošné senoseči 

prováděli preventivní opatření k ochraně mláďat srnčí zvěře, 

které spočívá v plašení této zvěře na pozemcích 

určených ke kosení. 

Jedná se o opakované procházení v místech plánované 

senoseče bezprostředně před započetím kosení a pokud takto 

nemůžete učinit sami, oznamte termín senoseče 

nejbližšímu myslivci, kterého znáte, 

případně na tel. čísle 604 839 444 předsedovi MS.

Dále Vás žádáme o zvýšenou pozornost při samotné 

senoseči, aby nedocházelo ke zbytečnému 

usmrcování mláďat. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci,  

předseda MS Ondřej Červený.

Kontakty na zaměstnance 

Obecního úřadu v Horní Bečvě
Starosta: 

Mgr. Oldřich Ondryáš – 571 115 815, starosta@hornibecva.cz

Místostarosta: 
Josef Blinka – 571 115 813, mistostarosta@hornibecva.cz

Podatelna, pokladna, ústředna: 

Eva Skalíková - 571 645 105, podatelna@hornibecva.cz

Matrika, evidence obyvatel: 

Jana Poláchová – 571 115 817

Stavební činnost: 
Jindřiška Macečková – 571 115 812

Ekonomka: 
Ing. Magda Poláchová – 571 115 814
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Zprávičky z naší školičky 

za uplynulé tři měsíce školního 

roku 2011/2012

Dne 11. dubna jsme s dětmi navštívili místní kinosál a zhlédli zná-

mou divadelní pohádku Červená Karkulka, která nás zaujala svým ne-

tradičním pojetím. V  neděli 22. dubna vystoupila skupinka dětí pod 

vedením paní učitelky Bolckové na vítání občánků, které se konalo na 

Obecním úřadě Horní Bečva.

V týdnu od 23. do 27. dubna probíhal zápis nových dětí do mateř-

ské školy na šk. rok 2012/2013. Svátek den země jsme společně uctili 

vyhlášenou brigádou na školní zahradě, které se zúčastnili jak rodiče, 

tak i učitelky s dětmi.

Dlouhé časové období jsme věnovali přípravám a nacvičování pro-

gramu  a výrobě dárků pro maminky k jejich svátku. 

V pátek 11. května předvedla svůj program třída zajíčků na výroč-

ní schůzi klubu seniorů. Besídky ke dni matek proběhly pro hojnou 

návštěvnost v  každé třídě zvlášť - dne 15. května ve třídě Zajíčků 

a 16. května ve třídě Medvídků.

Focení každé třídy na společné foto a focení jednotlivců dle přání 

rodičů bylo 22. května na školní zahradě.

Ve dnech 24. a 25. května byly ty děti, které jsou zaregistrovány 

u paní MUDr. Korbášové, pozvány na preventivní zubní prohlídku.

Celý týden před svátkem MDD jsme tentokrát pojali netradičně. 

Ať už to byla hra na indiány s  vlastní výrobou čelenek a hledáním 

pokladu po indiánské stezce a nebo seznamování se s  jednotlivý-

mi světadíly na globusu, cvičením jako Eskymáci, hraním zábavných 

a soutěžních her. Ze všeho se děti radovaly a těšily se na další den. Vel-

ké nadšení a očekávání zažily děti při hledání sladkého pokladu v lese 

a z  plnění zajímavých úkolů během vyznačené trasy. Tento zábavný 

týden byl ukončen divadelními pohádkami. Dne 31. května zahrál dě-

tem v mateřské škole pan Hauzír s marionetami pohádku O zlé králov-

ně Johance a draku Bramboráku, která byla doplněna zpěvem a hrou 

na kytaru.

Na Den dětí, 1. června, jsme byli pozváni do kinosálu, abychom se 

zdarma podívali na hudební divadelní pohádku O Popelce. Zahrálo 

nám ji nově vzniklé ochotnické divadlo Bečvanský tyjátr a tímto by-

chom jim chtěli poděkovat za velmi hezký kulturní zážitek a popřát do 

další tvořivé činnosti hodně úspěchů. 

S obavami nad oblačnou oblohou jsme dne 6. června vyjížděli na 

školní výlet do ZOO Lešná. Sluníčko se nakonec ukázalo a my jsme tak 

mohli pozdravit spoustu zvířátek a sníst všechny dobroty. Příjemně 

unavení jsme se šťastně vrátili do mateřské školy.

Pokud nám to proměnlivé červnové počasí umožňovalo, využívali 

jsme hezké dny na delší vycházky do přírody, k přehradě a do okolních 

lesů.

Dne 26. června odpoledne se nejen děti, ale i rodiče pobavili na 

Balónkové show v mateřské škole, která navodila radostnou atmosféru 

a všem se moc líbila. 

Následovalo rozloučení s  dětmi, které odcházejí po prázdninách 

do první třídy základní školy. Paní učitelky připravily krátký program 

a všech devatenáct dětí obdrželo pamětní listy a knížky jako vzpomín-

ku na mateřskou školu.

Pro zvýšený zájem rodičů bude mít mateřská škola prázdninový 

provoz v jedné třídě od 2. do13. července 2012. V mateřské škole začí-

ná provoz v novém školním roce 2012/2013 dnem 3. září 2012.

Na závěr tohoto školního roku děkuje kolektiv mateřské školy pra-

covníkům Obecního úřadu, panu Bordovskému, vedení základní školy 

a panu školníkovi Španihelovi za vstřícnost a dobrou spolupráci a pře-

je všem pohodovou a klidnou dovolenou. 

Za kolektiv MŠ Táňa Michalíková 

Upozornění
na změnu pracovní doby 

během školních prázdnin (červenec – srpen) 

v Místní knihovně a Infocentru v Horní Bečvě:

Pondělí 8.00 – 16.00                                           

Úterý 8.00 – 16.00  od 12.00 jen Infocentrum

Středa 8.00 – 16.00                                             

Čtvrtek 9.00 – 16.00 jen Infocentrum

Pátek 9.00 – 16.00

Sobota 9.00 – 13.00 jen Infocentrum

Přestávka na oběd od 11.30 do 12.00 hodin

Knihovna je i o prázdninách otevřená 

– můžete si půjčit knihy, časopisy i zvukové nosiče 

s mluveným slovem a taky vrátit knihy, 

které jste již přečetli a čekají na ně další čtenáři.
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Výtvarná soutěž

Horní Bečva skončila těsně 

před branami 

strahovského fi nále

Základní škola informuje

Škola končí, čekají nás dlouho očekávané prázdniny.

Končí další školní rok, rok 2011/12, a my bychom Vás opět rádi 

seznámili s výsledky našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 107 žáků, všichni prospěli.

 Výborný prospěch měli tito žáci:

1. třída

Daniel Křenek, Tomáš Kubáň, Tomáš Skalík, Roman Vítek, Kateřina 

Blinková, Ester Hojerová, Lucie Hyklová, Michaela Mikudová, Zuzana 

Podešvová, Patricie Stromšíková, Daniela Vaníčková, Klára Vaníčková, 

Lucie Závorková

2. třída

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

Pařenica, Josef Vahalík, Emanuel Vala, Klára Kocurková, Amálie Mikesko-

vá, Aneta Riegelová

3. třída

Martin Holčák, Tomáš Křenek, Daniel Němec, Samuel Rybár, Patrik 

Šupina, Monika Botková, Terezie Blinková, Markéta Vašutová 

4. třída

Jakub Měrka, Sára Bílková, Adéla Bohušová, Hana Holíčková

5. třída

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

Karolína Kubáňová, Vanda Machálková

Na druhém stupni studuje 127 žáků, z  nich jeden neprospěl.

Vyznamenání získalo 56 žáků, z nich měli samé výborné tito žáci:

VII. A třída  – Lukáš Mužátko

VII. B třída – Ivana Růčková

VIII. třída  – Dominika Blinková, Ivana Křenková

IX. třída  – Hana Handrychová

Ve škole hodnotíme i chování žáků. Ve druhém pololetí bylo udě-

leno celkem devět napomenutí třídního učitele a pět důtek třídního 

učitele.

Letos opouští naši školu dvacet devět žáků z deváté třídy, z  nich 

bylo dvacet tři přijato na maturitní obory, šest žáků na učební obory. 

Kromě toho odchází jedna žákyně z  páté třídy, stane se studentkou 

osmiletého gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm.

Všem žákům i učitelům přeji slunečné a příjemné 

prožití prázdnin.           
Mgr. Silva Vašková

V  pondělí 30. dubna proběhla na naší škola akce „ Den Země“. 

Žáci 7. – 9. ročníků plnili různé úkoly v rámci environmentální výchovy. 

Žáci 6. ročníku se zapojili do celostátní výtvarné soutěže. Jejich úko-

lem bylo navštívit vybranou přírodní lokalitu a namalovat krajinu této 

oblasti. Po dohodě s pracovníky Českého svazu ochránců přírody šes-

ťáci navštívili přírodní lokalitu Kudlačena. Na informačních panelech 

se nejdříve seznámili se zajímavostmi této přírodní památky a poté 

plnili výtvarný úkol.

Nejpěknější obrázky byly zaslány do soutěže. Z  celkového počtu 

286 doručených obrázků, které zachycovaly přírodní lokalitu z progra-

mu NET4GAS Blíž přírodě, porota vybrala z každé kategorie vítěze. 

Vítězem kategorie  4. – 6. tříd základních škol se stal

Dominik Kaniok (6. třída) 

se svým obrázkem „Jaro na Kudlačeně“.
Dominik za své vítězství získal věcnou cenu a celá třída dne 

20. 6. 2012 jela na  celodenní výlet do  přírodní lokality Biocentrum 

Mokroš s návštěvou záchranné stanice v Němčicích nad Hanou.

Více informací na www.blizprirode.cz

Jako spousta škol v  našem okrese, tak i ZŠ Horní Bečva se letos 

zúčastnila 10. ročníku COCA-COLA ŠKOLSKÉHO POHÁRU. Třemi koly 

prošli žáci z Horní Bečvy bez ztráty bodu. Dostali se až do tzv. kraj-

ského kola, mezi posledních 32 škol v  republice. Toto kolo pořáda-

la ZŠ Jablunkov a jedině vítězství v  tomto turnaji by nás posunulo 

do republikového fi nále, které se koná 4. a 5. června v  Praze na 

Strahově. Krajského kola se zúčastnila družstva ze ZŠ Jablunkov, 

ZŠ Hranice-Struhlovsko, ZŠ Ostrava gen. Píky a ZŠ Horní Bečva.

Turnaj pro kluky začal dobře, výhrou nad domácím Jablunkovem 

1:0. Druhý zápas remizovali s hranickou školou 0:0 a bylo jasné, že po-

kud chceme pomýšlet na postup, tak musíme bezpodmínečně vyhrát. 

Do posledního zápasu šli Hornobečvané, povzbuzováni rodiči, kteří na 

turnaj také přijeli, s odhodláním vyhrát. Bohužel chybělo trochu spor-

tovního štěstí. Zápas s Ostravou, i přes obrovskou bojovnost a velké 

šance jsme nakonec prohráli 2:0. Z postupu se tak radovala právě os-

travská ZŠ.

Přesto bych chtěl všem klukům moc poděkovat za jejich bojov-

nost, rodičům za hlasité povzbuzování a Pavlu Romanovi za pomoc při 

přepravě hráčů. Turnaje se zúčastnili tito žáci: Patrik Kubáň, Tomáš So-

lanský, Sebastian Škuta, Kryštof Jalůvka, Jakub Juřík, Michal Maceček, 

Dominik Opálka, Prokop Fárek, Jiří Solanský, Radek Bill, Martin Lejska, 

Robert Malina, Marek Fiurášek, Tomáš Videcký a Radim Polách. Vedou-

cí družstva byl Mgr. Zbyněk Kocurek.
Mgr. Zbyněk Kocurek
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Kantoři obhájili loňské prvenství

V pátek 22. června v podvečer se začali scházet bečvanští volejba-

listé do haly ZŠ TGM v Horní Bečvě na tradiční Předpouťový volejba-

lový turnaj smíšených družstev, kterého se letos zúčastnilo 10 týmů. 

Ve 2 skupinách bylo odehráno 24 utkání, které odpískala volejbalová 

rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s rozhodčími z řad hráčů. Z každé sku-

piny postoupily do dalších bojů 2 nejlepší týmy.

V úmorném vedru všichni volejbalisté předvedli pěkné výkony.

V semifi nále se utkali Izotopi s Pomlčkami a ve fi nále zdolali Kantoři 

družstvo Drsná Mája. Kantorům se podařilo obhájit loňské prvenství.

Celkové pořadí turnaje: 

1. Kantoři    6. Do počtu

2. Drsná Mája    7. Cats

3. Pomlčky    8. Zbojníci

4. Izotopi    9. Deváťáci

5. Fotbalisti 10. Pokémoni

Všech 10 mužstev dostalo dárkové koše, na které přispěli Obecní 

úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy.

Marie Němcová

1. místo - Kantoři

2. místo - Drsná Mája

3. místo - Pomlčky
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Pozvánka

Vaječina v Retasu

Retigo Gulášfest

V úterý 29. května 2012 se v rekreačním středisku Tatry Kopřivnice 

od 14.00 hodin uskutečnil druhý ročník neformálního setkání členů tří 

spřátelených organizací – seniorů a zahrádkářů z Horní Bečvy a členy 

Klubu seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. 

K dobré náladě stovky přítomných vedle pojídání smaženice ze tří 

set vajec a výborných koláčků upečených paní Dražou Třeštílkovou, 

přispěl společný zpěv doprovázený hrou paní Jany Vaněčkové na akor-

deon. Také bowlingový turnaj dvou pětičlenných družstev vybraných 

borců z  Horní Bečvy a Rožnova byl příjemným zpestřením. V  urput-

ném boji, za vydatného povzbuzování přihlížejících, zvítězilo rozdílem 

pouhých dvacet sedm bodů družstvo Horní Bečvy pod vedením pana 

Tondy Pastorka, nejlepšího hráče turnaje, který vítězství podpořil sto 

osmdesáti třemi body.

K úspěchu akce přispělo také krásné počasí a příjemné prostředí 

střediska. Spokojení účastníci přátelského setkání se rozešli s pocitem 

pohody z pěkně a zajímavě stráveného odpoledne a těší se na další 

ročník společné vaječiny

 
Jana Pospíšilová

Dne 16. června 2012 proběhla v  Rožnově pod Radh. v  areálu 

Bučiska akce Retigo Gulášfest aneb soutěž ve vaření kotlíkových 

gulášů „O pohár fi rmy Retigo“.

Této soutěže se zúčastnilo šest týmů, všichni vařili na otevřeném 

ohni guláš z různých druhů masa. Jako první se umístil tým Šorstýn 

z Horní Bečvy s typicky valašským skopovým gulášem. 

Tímto vítězstvím se Šorstýn kvalifi koval na fi nále „Souboje 

mistrů o kotlík fi rmy NOWACO“ v rámci osmého ročníku Zubrfes-

tu – Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů, který se koná 

8. září 2012 v Přerově.

Foto: Retigo, s.r.o.

Myslivecké sdruženíMyslivecké sdružení Hubert BečvyHubert Bečvy
Vás všechny srdečně zve na tradičníVás všechny srdečně zve na tradiční

myslivecký myslivecký 
výlet,výlet,

který se konákterý se koná 
dne 28. července 2012 v 18.00 hod.dne 28. července 2012 v 18.00 hod.

v areálu MS Hubert Bečvy v areálu MS Hubert Bečvy 
u chaty „Hubertka“ v Horní Bečvě.u chaty „Hubertka“ v Horní Bečvě.

Hudba:Hudba:
pan Josef Blinkapan Josef Blinka

Občerstvení:Občerstvení:
yvěřinový guláš, domácí klobásy, yvěřinový guláš, domácí klobásy, 

pivo, alko, nealko nápojepivo, alko, nealko nápoje

Tombola:Tombola:
tradičně bohatátradičně bohatá

Vstupné:Vstupné: 50,- Kč 50,- Kč

Srdečně zvou myslivciSrdečně zvou myslivci

Rozhledna Súkenická
27 metrů vysoká rozhledna Súkenická 

na vrchu Čarták (952 m n. m.) nabízí výhled 

na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských hor. 

V blízkosti leží hotel Súkenická a chata Třeštík 

a středisko Bumbálka (hranice se Slovenskem).

Otvírací doba v sezóně:

Po až Ne    9.30 – 16.30        polední přestávka 12.30 – 13.30
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Odjezdy autobusů s cyklonosiči 

z AN v Rožnově p. Radhoštěm:

pondělí až pátek - směr

08:15 - Pustevny 

08:15 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá 

10:05 - Pustevny

10:00 - Velké Karlovice přes Soláň

12:23 odjezd z V. Karlovice, Léskové směr Rožnov

11:45 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá 

12:15 - Pustevny

14:20 - Bílá přes H.Bečvu a rozc.Hlavatá

14:20 - Pustevny

14:20 - Velké Karlovice přes Soláň

16:12 odjezd z V. Karlovic -  Léskového  směr Rožnov

sobota, neděle a svátek - směr
08:15 - Pustevny

08:15 - Velké Karlovice přes Soláň

10:25 odjezd z V. Karlovic -  Léskového směr Rožnov

10:05 - Pustevny

10:00 - Velké Karlovice přes Soláň

12:23 odjezd z V. Karlovic - Léskového směr Rožnov

12:15 - Pustevny

12:15 - Velké Karlovice přes Soláň

15:20 odjezd z V. Karlovice, rozc. Soláň směr Rožnov

14:20 - Pustevny

Informace

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

Inzerce

Sbor dobrovolných Hasičů 

Horní Bečva pořádá

18. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE

O PUTOVNÍ CENU 
CYRILA A METODĚJE

Místo konání: 
Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

Datum: 5. července 2012

Prezentace: do 12:30 hod.

Zahájení soutěže: 
ve 13:00 hod. (v pořadí dle příjezdu družstev)

Startovné: 100 Kč

Plnění disciplín: Požární útok 

- dle směrnic požárního sportu s místní úpravou. 

Jeden pokus (dopravní vedení 2B), ústroj, 

nářadí včetně PPS 8- 12 dle pravidel požárního sportu. 

Terén - asfaltová živice. Čas měřen elektročasomírou.

Kategorie: 
� Muži

� Muži nad 35 let, 

muži nad 35 let musí prokázat věk - průkaz SDH

(alespoň 5 soutěžicích nad 35 let) 

� Ženy

Ceny:  Muži  Ženy  Muži nad 35 let

1. cena 1 000,- Kč 700,- Kč 700,- Kč

2. cena 700,- Kč 500,- Kč 500,- Kč

3. cena 600,- Kč 300,- Kč 300,- Kč

4. cena 500,- Kč

5. cena 400,- Kč

6. cena 300,- Kč

Občerstvení zajištěné
               Starosta SDH                                     Velitel SDH 

                  Pavel Vašut v. r.                      Svatopluk Divín v. r.

Pozvánka


