
prosinec

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Ten vánoční čas 

MEZŘÍČAN

A CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

JIŘÍHO NECHANICKÉHO

vás srdečně zvou 

na vánoční koncert.

Pátek 14. prosince 2012 
v 18,00 hod.

Horní Bečva - kulturní sál
Pozvánka na str. 7.

Zveme Vás na tradiční 

Vánoční 
volejbalový 

turnaj 

smíšených družstev, 

který se uskuteční na Štěpána

26. prosince 2012 v hale 
Základní školy v Horní 

Bečvě od 9,00 hod.
Pozvánka na str. 6. 

Pozvánka 
na výstavu

Zdobené 
medové perníčky 
můžete po celý den 

shlédnout 

26. prosince  2012 
u zahrádkářů. 

Srdečně Vás zve ZO ČSZ



Motto: 

„Štěstí je jako parfém: když jej rozdáváš ostatním, navoní i tebe!“  

Blahopřání
V listopadovém zpravodaji jsme omylem uvedli špatné datum 

sňatku u stříbrného manželského páru Miroslava a Hany Bártkových, 
správně mělo být 21. listopadu. Přijměte, prosím, naši omluvu.

V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Pavla  P r o r o k o v á Jindřiška  O n d r u c h o v á        
Marie  O n d r y á š o v á   Anastazie  K u b á ň o v á      
Marie  K ř e n k o v á          Anežka  B l i n k o v á
Marie  Z á v o r k o v á      Marie  P o l á c h o v á
Josef  F i u r á š e k            Vlasta  D i a t k o v á
Marie  C h o v a n c o v á             RNDr. Jaroslav  P e c h a
Františka  B a r o š o v á 
Anežka  H o l č á k o v á 
Růžena  K u b á ň o v á 
Otilie  V a š u t o v á     
Františka  T o v a r y š o v á   
Ludmila  O n d r u c h o v á 
Zdenka  M a l i n o v á 

12. prosince 2012 oslaví dvacet pět let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé  Zdeněk  a  Ivana  C a b á k o v i.

Všem prosincovým oslavencům 
i stříbrnému manželskému páru přejeme do dalších let 
hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.
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Společenská kronika
Díky za to čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 2. prosince 2012 si připomeneme 

dvacáté výročí úmrtí naší maminky, 

babičky, prababičky a praprababičky       

paní  Jindřišky  P e t ř e k o v é
S láskou a úctou vzpomínají synové 

a dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, ten nezemřel.

Již třicet let uplynulo od chvíle, 

kdy od nás 4. prosince  odešel námi vážený 

tatínek a dědeček       

pan  Josef  Z á v o r k a
S hlubokou úctou a láskou 

vzpomínají dcera Stanislava s rodinou 

a syn Rudolf s rodinou.

Kdo lásku a radost rozdával, 
ten v našich srdcích žije dál…

Dne 5. prosince 2012 si připomeneme 

patnácté výročí úmrtí naší manželky 

a maminky       

paní  Josefy  B a r o š o v é
S láskou a úctou vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

Dne 2. prosince vzpomeneme deváté 

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.

Dne 22. prosince 2012 

oslaví své sedmdesáté narozeniny       

pan  Ludvík  Š a r m a n
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 

lásky a božího požehnání přeje manželka, 

tři dcery s manžely a vnoučata Barča, 

Martínek, Adélka a Patriček.

Vzpomínka

Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, 

sladkou chuť cukroví, ale hlavně díky společně 

stráveným chvílím doma, v kruhu našich nejbližších. 

Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce...

Ať  Vám letošní Vánoce přinesou hodně radosti 

a lásky a tato vánoční radost ať Vás neopustí 

po celý nový rok 2013. 

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, lásky, 

štěstí a pohody v osobním i pracovním životě 

Vám všem přejí 

pracovníci Obecního úřadu Horní Bečva.

Pour Féliciter2013Pour FéliciterPour Féliciter2013
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Když zemře tatínek s maminkou 
zbude jen těšit se vzpomínkou.

Dne 28. prosince 2012 

si připomeneme dvacáté páté výročí 

úmrtí naší maminky a babičky       

paní  Karolíny  K ř i š t o f o v é
S láskou vzpomínají děti a vnoučata.

Dík za to, čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 8. prosince 2012 vzpomeneme 

páté 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.

Život je poznání, loučení a vzpomínání…

Dne 1. ledna 2013 vzpomeneme  sedmnácté smutné výročí úmrtí 

paní  Vlasty  V á l k o v é
a dne 31. října 2012 jsme vzpomněli dvacáté třetí 

smutné výročí úmrtí  

pana  Josefa  V á l k a 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě.

Nejen 7. prosince 2012, v den prvního 

výročí skonu naší milované maminky, 

babičky a prababičky       

paní  Jany  Z á v o r k o v é
vzpomínáme na její šlechetné srdce, 

na její lásku a dobrotu. 

Nikdy nezapomeneme. Dcera Stanislava 

s rodinou a syn Rudolf s rodinou.

Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 
na bečvanském hřbitově sní svůj věčný sen. Prázdná jsou místa 

kde zněl jeho hlas, však vzpomínky navždy zůstanou v nás.

Dne 8. prosince 2012 

vzpomeneme šesté smutné výročí úmrtí       

pana  Jaroslava  M a r t i n á k a
S láskou vzpomínají rodiče, 

sestra Alenka s rodinou, 

syn Jareček a družka Iveta s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Mše svaté ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

prosinec 2012
Motto: 

„Když ze svého života vytrhnete někoho, 
kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál…“

 1.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 2.12. 10.00  za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy, 

zemřelou rodinu a duše v očistci

 3.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 4.12. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny, zetě a snachu

 5.12. 7.30 na úmysl dárce

 6.12. 7.30 za zemřelé příbuzné

 7.12. 7.30 na jistý úmysl

 8.12. 7.30 za zemřelého otce Františka Kysučana a rodiče z obou stran

 9.12. 10.00 za zemřelé Karla a Marii Poláchovy a rodiče z obou stran

 10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 11.12. 7.30  za zemřelé rodiče Bernátkovy, syna Emila, snachu Marii, 

zetě Ladislava a duše v očistci

 12.12. 7.30 za zemřelého Jana Polácha, duše v očistci a živou rodinu

 13.12. 7.30  za zemřelého Františka Adamce a zemřelou rodinu 

Bartošovu a Liďákovu

 14.12. 7.30 na úmysl dárce

 15.12. 7.30  za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran, živou 

a zemřelou rodinu Valovu a duše v očistci

 16.12. 10.00 za zemřelého syna Jiřího Petřeka a celou zemřelou rodinu

 17.12. 7.30  za zemřelého Jana Matouše, manželku Marii, syna Zdenka 

a jejich rodiče

 18.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 19.12. 7.30 na jistý úmysl

 20.12. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 21.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, dvě dcery, 

zetě a duše v očistci

 22.12. 7.30 za zemřelou Libuši Demelovou

 23.12. 10.00  za zemřelé Františku a Jarolíma Křenkovy, zetě Ladislava 

Křenka a všechny příbuzné z obou stran

 24.12. 22.00 za farníky

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

  10.00 za zemřelou rodinu

 26.12. 8.00 za zemřelou Dagmar Mašlárovou a duše v očistci

  10.00 za zemřelého René Vaňka a staříčky z obou stran

 27.12. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka k nedožitým 

padesátým čtvrtým narozeninám

 28.12. 7.30  za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela Františka 

a tři syny

 29.12. 7.30 na jistý úmysl

 30.12. 10.00  za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy, Jana a Anežku 

Bártkovy, Josefa a Anežku Fiuráškovy

 31.12. 16.00 za všechny živé a zemřelé farníky

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, 

syna Josefa Válka a rodiče z obou stran
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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

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 
   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    21.12. 2012 ,  25.1. 2013
Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Na naší škole existuje Školská rada, která v  tomto školním roce 

končí tříleté funkční období. 

Předsedkyní této rady je Iveta Rybárová, dalšími členy jsou Dra-

homíra Vojkůvková, Marie Němcová, Hana Juříková, Eva Skalíková, 

Miroslav Dobeš a Jan Děcký.

Naším cílem bylo znovu obnovit tradici školních plesů, zřízení 

nových zájmových kroužků pro děti a zlepšení komunikace rodičů se 

školou.

Co se nám podařilo uskutečnit?
– I. školní ples, šk.rok 2010/2011

– II. školní ples, šk.rok 2011/12

– anketa pro rodiče

– dětský zábavný den s diskotékou

– zřízení nových zájmových kroužků

V  tomto školním roce proběhnou volby nové Školské rady. 

Na listopadových třídních schůzkách budou navrženi zástupci 

rodičů z každé třídy. Iveta Rybárová

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Informace obecního úřadu

Základní škola informuje

Ve školním roce 2010/2011 zahájilo na naší škole svou činnost 

několik nových kroužků. Mezi tyto kroužky se řadí i turistický oddíl, 

který je ,,otevřen“ všem těm, kteří mají chuť ,,potrápit“ nožky, poznávat 

krásy našeho kraje a něco nového se dozvědět. Turistických výšlapů 

se účastní především děti 1. stupně, někdy se přidají i žáci 6. a 7.třídy 

a společně s vedoucími Drahomírou Vojkůvkovou a Ivetou Rybárovou 

poznávají krásy krajiny.

Činnost turistického kroužku závisí především na počasí a také 

na časových možnostech vedoucích. 

Ve školním roce 2010/2011 jsme uskutečnili asi 10 výletů, které byly 

zaměřeny hlavně na poznávání naší hezké obce Horní Bečvy. Při túrách 

jsme poznali místa do té doby nám neznámá. 

V loňském školním roce se počet získaných kilometrů v našich nož-

kách značně navýšil. Přibylo i doprovodných vedoucích z řad rodičů. 

Největší a velmi úspěšnou akcí našeho kroužku v letošním školním 

roce byl dvoudenní výlet s noclehem na chatě Martiňák. (20. – 21. 10.) 

Školská rada

Turistický kroužek

Ve dnech 27. až 31. prosince 2012 
budou Místní knihovna i Obecní úřad 
uzavřeny – čerpání řádné dovolené.

UPOZORNĚNÍ! 
Uzávěrka lednového čísla 
Zpravodaje Horní Bečvy 

je 19. prosince!

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. 2012!
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
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 V  říjnu a v  listopadu se žáci z  Horní Bečvy zúčastnili několika 

sportovních akcí a je nutno říci, že si nevedli vůbec špatně. Mladší 

i starší žáci se zúčastnili okrskových kol ve fl orbalu. Tato kola se odehrála 

v ZŠ Dolní Bečva. Přes velmi bojovné výkony jsme se umístili na krás-

ných třetích místech, bohužel na postup do okresního kola to nestači-

lo. I dívky starší kategorie si zahrály fl orbal, ale ty si výhrou nad Dolní 

Bečvou postup do okresního kola zajistily a zúčastní se ho začátkem 

prosince v ZŠ Kelč.

V listopadu  se rovněž mladší i starší chlapci z  Horní Bečvy pro-

bojovali do okresního kola v malé kopané. Mladší chlapci skončili ve 

své kategorii na krásném čtvrtém místě a je potřeba jim poděkovat 

za obrovskou bojovnost, kterou do všech zápasů dali. Starší žáci ve své 

kategorii přemožitele nenašli a všechny zápasy vyhráli. Těmito skvělý-

mi výkony si zajistili postup do krajského kola, kde budou obhajovat 

loňské druhé místo. Přejme jim, ať své umístění ještě vylepší.

Mgr. Zbyněk Kocurek

Program byl bohatý a pestrý. První den jsme zvládli cestu od školy na 

zastávku u Zavadilky, kde jsme nasedli do autobusu a vyjeli na Pus-

tevny. Z Pusteven jsme úspěšně vyšlapali na Čertův mlýn, kde jsme se 

seznámili s pověstí o tomto mlýně. Spokojeni a se sluníčkem na krásně 

modré obloze jsme odpoledne dorazili na chatu Martiňák. Po jídle a 

krátkém odpočinku následo-

valo sbírání dřeva na táborák 

(někteří nasbírali více hřibů jak 

dřeva), učení se uzlům a skládá-

ní písně s vymýšlením návrhů 

na znak našeho kroužku. Po ve-

čeři jsme usedli k táboráku, při 

kterém jsme se výborně bavili. 

Zazpívali jsme si i čerstvě slo-

ženou píseň (dalo by se přímo 

říci hymnu) pro náš kroužek, 

kterou vymyslela děvčata. Ne-

chybělo ani opékání špekáčků. 

Když byla dostatečně velká 

tma, vydali jsme se na stezku 

odvahy. Všichni jsme ji úspěšně zvládli. Poté následoval program na 

chatě do pozdních nočních hodin. V neděli po vydatné snídani jsme 

se sbalili a vydali na túru na Kladnatou. Počasí bylo přímo letní, a tak 

jsme toho využili a hráli různé hry na louce a v lese. Z Kladnaté jsme 

šli přes Kudlačenu, kde jsme k našemu velkému údivu našli plno velmi 

chutných borůvek. Poté jsme pokračovali v cestě přes Mečůvku, kolem 

chaty Na Lukách až ke škole. Dorazili jsme trochu unaveni, ale velmi 

spokojeni a plni zážitků.

Poslední letošní túru jsme uskutečnili 10. listopadu. Za krásného, 

ale už studeného počasí, jsme šli údolím Bacov až pod Skaličku a zpět 

k Zavadilce.

I v příštím roce chceme v této činnosti pokračovat, naším hlavním 

cílem je Lysá hora.
Drahomíra Vojkůvková

Sportovní úspěchy 
žáků ze ZŠ Horní Bečva

Inzerce
Hledáme paní na občasnou výpomoc 

a hlídání dětí.
Cena a další podmínky dohodou.

tel.: 605 724 886
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Pozvánka

Inzerce
Tělovýchovná jednot a Tělovýchovná jednot a 

Sokol Horní Beč va Sokol Horní Beč va 
přeje všem krásné prožití vánočních svátků, 

zdraví, štěs tí a pohodu do roku 2013 
a děkuje za přízeň.

Zveme Vás na tradiční 

Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev, 

který se uskuteční na Štěpána

26. prosince 2012 
v hale Základní školy v Horní Bečvě 

od 9,00 hod.
V každém týmu musí hrát 3 ženy a 3 muži.

Přihlášky zasílejte co nejdříve 

na emailovou adresu: 

nemcova.marie@seznam.cz.

Uzávěrka přihlášek 

je v pátek 14. prosince 2012.

Všem stálým zákazníkům 
děkuji za přízeň a přeji 

krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší v novém roce 2013

Pavla Křištof ová

Vánoce z Liščá
Tož vítajte, všeci opět po roku, 

děcka, cérky, ogaři a všeci ludé v našej obci. 

Tož mně dovolte aby aj Vám všeckým 

povinšovál šťastné a veselé svátky vánoční, 

hodně zdravá, štěstí, spokojenosti v novém roku. 

Tož šťastný a veselý nový rok. 

To Vám všeckým přeje Jarošek z Liščá

Dotace pro SDH v horní Bečvě
V letošním roce byly opět 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 dotace, D/0393/2012/KH ve výši 100.000,- Kč je určená na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, která zabezpečuje výjezd 

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

vyhlášení poplachu. Podíl příjemce dotace na zabezpečení akceschop-

nosti jednotky z vlastního rozpočtu činí minimálně 20% celkové částky 

účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky 

kategorie JPO II.

Druhá dotace D/1780/2012/KH ve výši 15.000,- Kč, byla ur-

čena na uhrazení výdajů spojených s  činností jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. Jedná se o fi nanční prostředky určené 

k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvěd-

čení o odborné způsobilosti, účast ve specializačních kurzech 

a zaměstnáních. Dále tato dotace slouží k úhradě výdajů za uskuteč-

něné zásahy jednotky SDH mimo její územní obvod a úhradě výdajů 

vzniklých při věcném vybavení neinvestiční povahy.

V letošním roce přibylo výjezdů k požárům způsobeným neodbor-

ným pálením klestí a hledání nezvěstných osob. Často docházelo také 

ke zneužití složek zásahové služby při falešném hlášení nezvěstných 

osob a to navíc obvykle v  pozdních nočních nebo časných ranních 

hodinách.
Svatopluk Divín
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Pozvánka

Inzerce

Nero Trade s.r.o.
průmyslová a zábavní technika, 756 55 Dolní Bečva 604

hledá 

ÚDRŽBÁŘE
Pracovní náplň:

- kompletní údržba zařízení a nemovitostí fi rmy

Požadujeme:
- ŘP sk. B

- zručnost a samostatnost při manuální práci

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti

- zaměstnanecké výhody 

dle sociálního programu fi rmy 

Písemné nabídky 

se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: 

musilova.h@nerotrade.cz 
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Hospicová paliativní péče.
Hospic je specializované zařízení pro nevyléčitelně nemocné 

a umírající, u kterých již není možná léčba nemoci, která by 

vedla k uzdravení, ale je možné zmírnit symptomy, tedy dů-

sledky onemocnění (bolest, dušnost, trávicí potíže, strach 

a úzkost, nespavost).

Odborná péče je nemocnému poskytována v oblasti medicín-

ské, biologické, sociální, psychologické a duchovní. Bez po-

moci odborných pracovníků hospice nezůstávají ani příbuzní 

a přátelé nemocného. Hospic není domov pro seniory, ani reha-

bilitační zařízení, ani sanatorium. Nejedná se o místo, ze které-

ho by již nebyla možnost návratu. Není určen k dlouhodobému 

nebo trvalému pobytu. 

Službu poskytujeme v hospici. 

Kontakt: tel.: 571 629 086, 736 473 245, 
e-mail: socialni@citadela.cz

Odlehčovací služba. 
Je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závis-

lého na péči jiné osoby.

Důvodem může být potřeba odpočinku, rekreace, léčebný po-

byt pečující osoby, úprava bydlení apod. Je též určena osobám, 

které čekají na umístění v domově pro seniory a rodina není 

schopna plně zajistit celodenní péči o ně. Pobyt je omezen na 

dobu několika týdnů.

Službu poskytujeme v hospici. 

Kontakt: tel.: 571 629 086, 736 473 245, 
e-mail: socialni@citadela.cz

Domov se zvláštním režimem.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním, zejména 

s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy demencí nebo s po-

stižením po mozkových příhodách, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. Pro osoby s poruchami paměti 

a orientace, imobilní osoby nebo osoby s omezenými schop-

nostmi pohybu. Pobyt není časově omezen.

Službu poskytujeme v Domě sociálních služeb. 

Kontakt: tel.: 602 776 460, e-mail: socialni@citadela.cz

Sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

Sociální služby Pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevy-

žaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že neu-

možňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny 

a agentur domácí péče. Pro osoby, zejména seniory, převážně 

ležící nebo chodící s dopomocí jiných osob. Pro osoby s chro-

nickým onemocněním, které v důsledku svého onemocnění 

pozbyly schopnost postarat se o sebe, bez ohledu na jejich věk. 

Služba může být poskytována pacientům po ukončení léčby 

v nemocnici. Pobyt je omezen na dobu několika měsíců. 

Službu poskytujeme v Domě sociálních služeb. 

Kontakt: tel.: 602 776 460, e-mail: socialni@citadela.cz 

Finanční dar můžete poukázat na náš účet 
u Komerční banky 94-255 638 0247/0100 
s variabilním symbolem 1421.
www.citadela.cz

Diakonie ČCE – hospic Citadela
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 629 084 Kontakt (recepce), fax: 571 629 085, e-mail: hospic@citadela.cz


