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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Zahrádkáři Horní Bečvy 

zvou své členy na 

výroční 

členskou schůzi, 

která se koná 

v neděli 13. ledna 2013 

od 10.00 hodin 

v malém sále 

motorestu Bečvan. 

ZO ČSZ Horní Bečva

Důchodci Horní Bečvy 

zvou své členy na 

výroční 

členskou schůzi, 
která se koná 

v pátek 25. ledna 2013 

od 14.00 hodin 

v malém sále 

motorestu Bečvan. 

KD Horní Bečva

Honební společenstvo 

Horní Bečva 

zve své členy na jednání 

Valné hromady, 
které se bude konat 

v sobotu 26. ledna 2013 

od 15.00 hodin 

v Myslivecké chatě Hubert 

v Horní Bečvě. 

Pozvánka 

a další informace na str. 7.

Želva cup
V sobotu 9. února 2013 

proběhne v hale základní 

školy TGM v Horní Bečvě 

v pořadí již 4. ročník tradičního 

turnaje v sálové kopané 

–Želva cup.

Pozvánka 

a další informace na str. 8.

Před několika dny odbila poslední půlnoc roku 2012, ohlédli jsme se za rokem, 
který právě skončil, s láskou a troškou nostalgie jsme zhodnotili, 
co se nám podařilo a co ne, v čem budeme pokračovat dál, 
co bylo či nebylo podle našich představ a přání. Všechno, co se nám přihodilo, 
mělo svůj smysl i význam, nic se přece neděje jen tak, náhodou…

Přejeme Vám, abyste se se starým rokem rozloučili, 
za sebou zanechali všechny křivdy, starosti a trápení 
a do nového roku 2013 vstoupili s otevřeným srdcem, 
s chutí do života, s radostí a optimismem. 

Přejeme Vám, abyste se ohlíželi jen za okamžiky, 
které Vám přinesly radost a potěšení, 
abyste se ze zlých chvil dokázali 
co nejdříve pozvednout a dál kráčet za svými sny.

Všem občanům Horní Bečvy 
přejeme do nového roku 2013 hodně lásky, 
životní pohody, úspěchy v pracovním i osobním životě a především pevné zdraví. 

Pracovníci Obecního úřadu v Horní Bečvě. 



Motto: 

„Mám vynikající paměť na zapomínání…“  
R. L. Stevenson

Blahopřání
V lednu 2013 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Kamila  P r o r o k o v á – nejstarší občanka obce 100 let

Antonín  K r e t e k

Jaroslav  B á r t e k 

Františka  J u ř í č k o v á

Františka  M a c h á l k o v á

Josef  K r e t e k  

Ludmila  M i k u l e n k o v á 

Ludmila  T o v a r y š o v á

Marie  K r u m p o c h o v á

František  Ř í h a

Karel  Š n e j d e r 

Pavel  S o l a n s k ý 

Mária  M a r t i n á k o v á

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

Vzpomínka

Nahlédl jsem v svoje srdce, 
obraz Tvůj tam plál, něhou zářil, láskou svítil, dobrotou se smál.  

J. Vrchlický

Dne 10. prosince 2012 jsme si připomněli 
první smutné výročí úmrtí naší milované maminky a babičky       

paní  Jindřišky  B l i n k o v é

S úctou a láskou vzpomínají děti Anna, Marie, Marta
 a Josef s rodinami.

Dne 8. ledna 2013 oslaví kulaté životní jubileum, 
sto let, občanka naší obce 

paní  Kamila  P r o r o k o v á, 
která bydlí trvale v obci Horní Bečva.

Paní Kamila Proroková je vůbec nejstarším občanem 
obce Horní Bečva za posledních téměř dvacet let.

K jejímu životnímu jubileu přejeme hodně zdraví, spokojenost 
a ještě mnoho pěkných chvil v kruhu svých blízkých.

Oslavenkyni přijde v den jejich narozenin osobně poblahopřát 
vedení obce, matrikářka a předsedkyně SPOZ.

Život se nezastaví, jde dál, 
jen smutná vzpomínka zůstává nám.
Jak rychle utekl život, tak rychle 
uběhlo pět let ode dne 2. ledna 2008, 
kdy nás opustil        

pan  Oldřich  O n d r u c h 

S láskou vzpomínají syn Zdeněk 
s rodinou a dcera Jindřiška s rodinou.

Odešel jsi, jak osud si to přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.
Dne 17. ledna 2013 
by oslavil šedesáté narozeniny         

pan  Pavel  Š e b e s t a 

S láskou vzpomíná manželka Věra, 
dcery Petra a Pavla s rodinami, 
maminka s rodinou Ondruchovou.

Dne 25. ledna 2013 uplyne pět let 
od úmrtí naší drahé maminky, 
manželky a babičky     

paní Miroslavy K o l á č k o v é 

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiny Koláčkova a Šťastníkova.

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

Kytičku květů na hrob dát, svíci rozsvítit a potichu vzpomínat.

Dne 20. ledna 2013 vzpomeneme 
čtvrté smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

můj milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, strýc          

pan  Antonín  N ě m e c

S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Oldřiška a vnuk Václav s rodinou.

Čas plyne dál a nevrátí, co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 13. ledna 2013 vzpomeneme 
páté smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil z tohoto světa 
náš milý dědeček, tatínek a manžel         

pan  Adolf  P o l á c h 

S kytičkou u hrobu se sklání a stále 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Motto: 

„ V určitém okamžiku zjistíme, že někteří lidé 
mohou zůstat v našem srdci, ale ne v našem životě…“

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, 

syna Josefa Válka a rodiče z obou stran

 2.1. 7.30 na úmysl dárce

 3.1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a dva syny

 4.1. 7.30  za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence a duše v očistci

 5.1. 7.30  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha a rodiče 

z obou stran

 6.1. 10.00 za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, snachu a duše v očistci

 7.1. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě, 

tři vnuky a duše v očistci

 8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a dva bratry

 9.1. 7.30 za zemřelého Václava Ondrucha a duše v očistci

 10.1. 7.30 na úmysl dárce

 11.1. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, dceru, 

zetě, snachu a vnuka Jiřího

 12.1. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha a rodiče z obou stran

 13.1. 10.00 za zemřelého Jana Blinku, syna a vnuka 

 14.1. 7.30 na jistý úmysl

 15.1. 7.30 za zemřelou rodinu

 16.1. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a dceru

 17.1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

 18.1. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, manželku, pět synů 

a vnuka Miroslava

 19.1. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, zetě Václava Ondrucha, 

rodiče Chovancovy a Němcovy

 20.1. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 21.1. 7.30 na úmysl dárce

 22.1. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 23.1. 7.30 na jistý úmysl

 24.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, 

rodiny Dobešovu, Orlitovu, Bajerovu, Vavřínovu, 

Josefa Macečka, manželku Danu a duše v očistci

 25.1. 7.30 za nemocnou osobu

 26.1. 7.30 na úmysl dárce

 27.1. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syna Jiřího a zetě

 28.1. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 29.1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky, děti, 

zetě, vnuka Karla a duše v očistci

 30.1. 7.30 za jistou osobu

 31.1. 7.30 na úmysl dárce

 1.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 2.2. 8.00 za věrné zemřelé

 3.2. 10.00 za jistou rodinu, živou i zemřelou

 4.2. 7.30 na úmysl dárce

 5.2. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

Život se nezastaví, jde dál, 

jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 31. ledna 2013 

vzpomeneme osmé výročí úmrtí        

pana  Miroslava  V a ň k a 

S láskou a úctou 

vzpomíná manželka s rodinou.

 Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, 

za všechna milá slova a starosti, 

zachováváme v srdci, drahá maminko, 

pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 27. ledna 2013 si připomeneme 

čtrnácté výročí úmrtí naší maminky         

paní  Alžběty  J u ř í k o v é

S úctou a láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

leden 2013

Informace obecního úřadu

Žádáme rodiče, s trvalým pobytem v obci Horní Bečva, 

kterým se v měsících listopad 2012 a prosinec 2012 

narodilo miminko, aby přinesli na Obecní úřad Horní Bečva, 

evidence obyvatel rodný list dítěte 

k provedení záznamu do evidence obyvatel obce Horní Bečva, 

neboť údaje o narození dítěte 

nejsou obecním úřadům zasílány.

Do vyřešení vzniklé situace, 

budeme takto žádat rodiče, kteří čekají miminko v roce 2013, 

o doložení RL dítěte. 

Děkujeme za pochopení.

Evidence obyvatel – narození dítěte
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Oznámení o době a místě 

konání volby prezidenta 

České republiky, konaná ve dnech 

11.01. 2013 a 12.01. 2013

Podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012, o volbě pre-

zidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-

denta republiky),

Starosta obce Horní Bečva oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 

dne 11. 01. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 

dne 12. 01. 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost 

Obecního úřadu Horní Bečva. 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 

nebo cestovním pasem). 

  Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude 

mu hlasování umožněno. 

4.  Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději tři dny 

přede dnem voleb.

  Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-

nosti.

5.  K  zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrsko-

vé volební komise.

6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určené-

ho pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 

hlasování neumožní. 

V případě konání II. kola volby prezidenta České republi-

ky se toto uskuteční v pátek dne 25.01.2013 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu dne 26.01.2013 od 08.00 hodin 

do 14.00 hodin.

V Horní Bečvě dne 27. 12. 2012                        Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

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 odpad, 

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

obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 

stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali od-

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

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     25.1., 1. 3., 29.3., 26. 4., 31. 5., 

28. 6. 2013

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 vysy-

pání. 

Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného dvora u fotba-

lového hřiště, kde je rovněž umístěn 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 taky odložit do 

kontejnerů na plasty a na sklo umístěných před nákup. střediskem

Jednota; na parkovišti před hřbitovem; u křižovatky místních komuni-

kací směr Luky a Mateřská školka;  před Biliard Barem u Hotelu Valaška; 

před bývalým obchodem Potravin u přehrady.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté 

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

polystyrén.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a 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, 

papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony a lepen-

ky, apod.

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 zapojují 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.

Rozmístění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; 

nad Hotelem Valaška vedle staré komunikace za aut. zástavkou; 

na přehradě vedle komunikace u bývalého obchodu potravin;  u pro-

dejny 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. Do těchto kontejnerů nesmí odkládat 

odpady podnikatelské subjekty a provozovny rekreačních zařízení, 

restaurací a hotelů.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
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Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 začalo 3. září tradič-

ním prvním zvoněním pro prvňáčky na Obecním úřadě, kde naše děti 

vystoupily pod vedením vedoucí učitelky Aleny Vašátové se svým pro-

gramem. Nově přijatým dětem do mateřské školy se snažily všechny 

paní učitelky usnadnit vstup a adaptaci na nové prostředí svým citli-

vým individuálním přístupem a motivační činností.

Třídní schůzka s  rodiči v mateřské škole proběhla 12. září. Rodiče 

byli seznámeni jak s provozem v MŠ, tak i s přehledem výchovně vzdě-

lávacího programu.

Letos poprvé se dne 13. září vybraná desetičlenná skupina dětí 

zúčastnila olympiády pod vedením paní učitelky Bolckové. Olympiá-

du organizovalo Středisko volného času v  Rožnově pod Radhoštěm 

a děti soutěžily v několika disciplínách s náročností dle věku dětí. Z této 

sportovní soutěže měly děti velký zážitek a také radost z medailí.

Divadlo Maringotka zavítalo do naší školy dne 19. září a zahrálo dě-

tem Pošťáckou pohádku.

Ve dnech 23. září a 7. října proběhlo v naší obci na Obecním úřadě 

vítání občánků, kde vystoupila se skupinkou dětí paní učitelka Bolcko-

vá. Od 10. října 2012 do konce školního roku dochází do naší mateřské 

školy paní učitelka Zemanová a pečuje o děti se špatnou výslovností. 

Logopedie bývá dvakrát do měsíce a týká se hlavně nejstarších dětí.

Kouzelník Kellner zavítal opět do naší mateřské školy dne 30. říj-

na odpoledne, aby předvedl své kouzelnické umění – tentokrát nejen 

dětem, ale i rodičům, kteří přijali naše pozvání. Společně jsme si tak 

užívali tento nevšední zážitek a nadšení dětí z této akce.

Něco pro zdraví našich dětí – saunování začalo 31. října s paní uči-

telkou Bolckovou. Pro velký zájem se děti vystřídají, vždy každý čtvrtek 

po dvou skupinách až do vánoc.

Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhly první preventivní prohlídky u 

zubní lékařky MUDr. Korbášové a týkaly se dětí, které jsou na Horní 

Bečvě zaregistrované. 

Dne 3.12. 2012 se uskutečnilo v ZŠ Kelč okresní kolo ve fl orbalu dí-

vek 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev. Ve skupině A se 

proti sobě utkala družstva ZŠ Hovězí, ZŠ Loučka, ZŠ Jablůnka a domácí 

ze ZŠ Kelč. Ve skupině B proti sobě nastoupila družstva ze ZŠ Vsetín 

Luh, ZŠ Horní Lideč a ZŠ Horní Bečva. Děvčata z Horní Bečvy ve své 

skupině nenašla přemožitele a svou skupinu bez ztráty bodu vyhrála. 

V semifi nále se střetla se ZŠ Jablůnka a po dramatickém závěru, kdy 

bečvanky vstřelily vítězný gól tři sekundy před koncem, postoupila do 

fi nále. Ve fi nále se o krajskou účast utkala Horní Bečva proti ZŠ Horní 

Lideč. Horní Bečva vyhrála 3:2 a v  lednu si zahraje s vítězi kroměříž-

ského, zlínského a uhersko-hradišťského okresu o krajský titul. Holkám 

přeji hodně sportovního štěstí a rovněž hodně vstřelených gólů do sítě 

soupeřů. Pevně věřím, že i v krajském kole předvedou obrovskou bo-

jovnost, kterou předvedly v okresním kole.                        
Mgr. Zbyněk Kocurek 

                                                                                     

Foto: nahoře zleva – Barbora Pařenicová, Veronika Solanská, Veronika Krňová, 
Adéla Myslikovjanová, Ivana Růčková, Michaela Botková, učitel Zbyněk Kocurek 
a Ivana Křenková

Dole zleva – Barbora Podešvová, Nikola Bernatská, Barbora Kohoutová a Jana 
Zeithamelová 

V rámci spolupráce se základní školou jsme 28. listopadu navštívili 

kinosál a společně shlédli divadelní představení O lakomé Barce.

Dne 4. prosince se konala v naší mateřské škole mikulášská nadílka 

s poutavým programem divadelního souboru Maringotka. Jejich vy-

stoupení bylo motivované vtipem a legrací pro předškolní děti a do-

plněné tradičními kostýmy čerta, anděla a Mikuláše, kterých se děti 

nebojí. Největší chvíle pro děti je, když z rukou Mikuláše převezmou 

balíček dobrot za přednesené básně a zazpívané písničky. Nezapo-

mněli jsme ani na zvířátka v  lese  a donesli jsme do krmelce sušené 

kaštany, abychom jim přilepšili v zimních měsících.

Nastávající adventní období probíhalo ve vánoční atmosféře, zpě-

vem koled, písní, seznamováním s vánočními tradicemi, pečením cuk-

roví společně s dětmi, zdobením stromečků.

V posledním týdnu před vánocemi měly děti v obou třídách pose-

zení u vánočního stromečku a našly pod ním své oblíbené a žádané 

hračky, hry, vždy něco pro chlapce i děvčata. Jejich zářící oči a radost 

z dárků přináší dojemné chvíle i pro naše paní učitelky. Zbývající dny 

do Štědrého dne byly pro děti plné očekávání a tajemna, zda budou 

splněna jejich přání pod stromečkem v rodinném kruhu.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeje pohodové vánoce 

a šťastný nový rok 2013 všem pracovníkům obecního úřadu, základ-

ní školy TGM, rodičům našich dětí a všem ostatním občanům Horní 

Bečvy.  
Zapsala Táňa Michalíková

 Zprávičky z naší školičky 

od září do konce roku 2012

Žákyně z Horní Bečvy 

postoupily do kraje

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. 

Zpětný odběr použitých výrobků v rámci sběrného dvora:

velké domácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, lednice, elektric-

ké radiátory, ventilátory, sekačky, .....), malé domácí spotřebiče (vysa-

vače, šicí stroje, žehličky, kávovary, fény, .....), elektrozařízení (počítače, 

televizory, monitory, telefony, mobily, kamery, tiskárny, kalkulačky, 

hudební nástroje, .....), světelné zdroje (zářivky, výbojky), přenosné ba-

terie.

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
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Kroužek sportovní gymnastiky

Senioři Horní Bečvy 

druzí v bowlingu

Nevíte si rady s přebytečnou energií vašich děti i v zimě? 

Klidně je můžete přihlásit do kroužku sportovní gym-

nastiky v místní tělocvičně, kde se koná už třetím rokem 

každou středu a nově i v pátek trénink. Trénink mohou na-

vštěvovat děti z mateřské i ze základní školy. 

Pod záštitou trenéra Honzy Fiedlera se přidaly maminky Marké-

ta Cvernová, Iveta Rybárová, Marika Petřeková a Martina Bohušová. 

V loňském roce jsme se rozloučili s Honzou, ale přidal se k nám 

Pavel Kadeřávek – bývalý reprezentant, který za námi jezdí až z Ostra-

vy. A letos jsme oslovili a požádali o pomoc paní Jaromíru Zajíčkovou 

– trenérku, pod jejíž vedením se v minulosti podařilo svěřenkyním do-

sáhnout nemalých závodních úspěchů. A v neposlední řadě se přidala 

mamča Petra Fárková. 

Společně připravujeme naše děvčata a chlapce a učíme je základ-

ním pohybovým, ale i akrobatickým dovednostem na žíněnkách, kla-

dině, kruzích, hrazdě a přeskoku přes gymnastický stůl. 

V roce 2010 začalo gymnastiku navštěvovat patnáct děvčat a čtyři 

chlapci. Trénovali jsme každou středu 1,5 hod. Letos už za námi při-

chází 33 dětí a tak jsme museli přidat i tréninkové hodiny, abychom 

se mohli důkladněji věnovat přípravě na závody. Vybrané fi nanční pří-

spěvky jsou investovány do nákupu kvalitnějšího a účelového vybave-

ní pro tento sport.

Nedílnou součástí jsou i akce, které organizujeme pro zpestření. 

V tělocvičně na ZŠ 5. května v R. p R. bylo dětem umožněno zacvičit 

– no spíše zařádit si na velké trampolíně. Po intenzivním dvouhodi-

novém vyčerpávajícím tréninku dostaly všechny děti nejlepší suchý 

rohlík na světě .

Další akcí byl předzávodní trénink v profi  tělocvičně v Ostravě. Zde 

měli malí sportovci možnost vyzkoušet skoky do molitanového bazé-

nu, který měl největší úspěch, ale i jiné nářadí, které naše tělocvična 

nemá. Také shlédli jak vypadají hodiny příprav reprezentantek, před-

vedly jim své dovednosti a my, trenérky, získaly nové informace a do-

poručení co, jak a kde vylepšit.

Dne 24.11.2012 se konalo fi nále Světového poháru ve sportovní 

gymnastice v ČEZ aréně v Ostravě. Ani tam jsme nemohli jako příznivci 

sportu chybět! Hned po sobotním tréninku nás autobus zavezl za svě-

tovou špičkou! Chvílemi jsme nad výkony ani nedutali. Představení bylo 

nepopsatelně fantastické. A k tomu všemu úžasu reprezentantky pro ČR 

vybojovaly 2 zlaté medaile! Po této akci jsme si  ujasnili představu o tom, 

čeho se dá dosáhnout, když děláme v plném nasazení to, co nás baví. 

Čas příprav se naplnil. V předzávodním období jsme trénovali 4x týd-

ně. Touto cestou bych chtěla moc poděkovat za vstřícný přístup rodi-

čů, kteří podporují své děti, i školy, která nám pomáhá nejen v podobě 

bezplatného užívání prostoru, ale také fi nančně. Paní vychovatelky 

nám bez výhrad uvolnily tělocvičnu i v čase, který mají vyhrazený pro 

družinu. Pan učitel Kocurek půjčil nářadí, které bylo nezbytné k na-

cvičování sestav. Moc nám pomohla i paní učitelka Dana Křištofová 

s vybavením grantu na nové nářadí a  přispěla i obec. Také vy máte svůj 

podíl na našem úspěchu.

Tak a jelo se na Perníkový závod do Frenštátu pod Radhoštěm. Náš 

první závod! V sobotu 8.12.2012 poměřily dokonalost v provedení 

volných gymnastických sestav na prostných, kladině a přeskoku: Ba-

runka Jalůvková, Viktorie Mazurková, Eliška Petřeková, Katka Blinková, 

Patricie Stromšíková, Terezka Blinková, Denisa Petřeková, Adéla Marti-

náková, Veronika Pšenicová, Adéla Bohušová, Michaela Fárková, Aneta 

Nytrová, Sandra Stromšíková a Monika Ondruchová. 

Kategorie 2007 – začínající - reprezentovala Barunka Jalůvková 

a získala krásné 2. místo. 

Ročník 2005 – za předzávodnice – se umísťují na 1. Viktorie Mazur-

ková (1tř.), 2. Patricie Stromšíková (2.tř.) a 3. Katka Blinková (2.tř.)

2003-2004 – mladší žákyně – získává Denisa Petřeková úžasné 

3. místo.

Starší žákyně (2002-1999) si rozdělují medaile v tomto pořadí: 

1. Adéla Bohušová, 2. Monika Ondruchová, 3. Michaela Fárková. 

Ještě jednou gratulujeme a věříme, že děvčata dokáží obhájit svá 

umístění už v únorovém závodě.

I pro další zájemce jsou dveře do tělocvičny otevřeny každou 

středu od 15:30 – 16:50 a pátek 14:00 – 16:00. 

Budeme se těšit, Markéta Cvernová.

11.12. 2012 se družstvo seniorů z Horní Bečvy zúčastnilo Vánoční-

ho turnaje v bowlingu v Rožnově p/R. Tento tým reprezentoval klub 

důchodců Horní Bečva. V  konkurenci 4 týmů z  rožnovského obvo-

du obsadila Horní Bečva pěkné 2. místo. Naši obec reprezentovali 

3 muži a 3 ženy: Antonín Pastorek, Ludovít Sebestyen, Pavel Holiš, Zden-
ka Pastorková, Zdenka Mládenková a Marie Němcová. Nejlepším hrá-

čem Horní Bečvy se stal pan Antonín  Pastorek, druhý byl pan Ludovít  
Sebestyen a třetí místo obsadila paní Zdenka Mládenková.

Družstvo obdrželo diplom, medaile a drobné upomínkové před-

měty. V průběhu sportovního klání bylo i malé občerstvení. Po vyhlá-

šení výsledků si účastníci turnaje popřáli krásné prožití vánoc a úspěš-

ný rok 2013.
Marie Němcová

Novoroční blahopřání
Klub důchodců Horní Bečvy 

přeje všem svým členům a sympatizantům 
z řad spoluobčanů štěstí, zdraví, spokojenost a hodně sil 

a životní energie do nového roku 2013. 

KD Horní Bečva
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Honební společenstvo Horní Bečva 
se sídlem Horní Bečva, zastoupené honebním starostou 

Josefem Blinkou 
– všem členům honebního společenstva Horní Bečva

Pozvánka 

na jednání Valné hromady Honebního společenstva 
Horní Bečva, které se bude konat 

v sobotu 26. ledna 2013 v 15.00 hodin 
v Myslivecké chatě Hubert v Horní Bečvě.

Program:
1. Prezentace
2. Zahájení valné hromady
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu valné hromady
5. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítače hlasů
6.  Zpráva o činnosti honebního společenstva 

za uplynulé období
7. Zpráva o fi nančním hospodaření za uplynulé období
8.  Volba starosty a místostarosty 

honebního společenstva
9. Volba členů honebního výboru
10.  Návrh na fi nanční hospodaření 

v následujícím období
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování 
na valné hromadě plnou moc jiné osobě. 

Ve smyslu §22, odst. 4, zák. č. 449/2001 Sb. se v případě neúčasti 
potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) 

uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny 
v témže místě za jakéhokoli počtu hlasů.

V Horní Bečvě 20. prosince 2012, 
Josef Blinka, honební starosta HS Horní Bečva

Myslivecké sdružení 

přeje všem členům 
honebního společenstva 

v Horní Bečvě, 
svým příznivcům a přátelům, 

pevné zdraví, hodně 
pracovních a osobních úspěchů, 

štěstí, lásky a spokojenosti 
v roce 2013.

Milí zákazníci,

Řeznictví Stromšík 

Vám přeje do nového roku 2013 
hodně zdraví, lásky, životní pohody 
a především hodně chuti do jídla! 

Děkujeme Vám za Vaši věrnost 
a těšíme se na Vás v novém roce.

Novoroční blahopřání
Do nového roku 2013 přejí zahrádkáři 

všem svým členům i spoluobčanům 
zdraví, štěstí, 

bohatou úrodu a hlavně dobrou náladu 
po celý nastávající rok. 

ZO ČSZ Horní Bečva
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Želva cup
V sobotu 9. února 2013 

proběhne v hale základní školy TGM 

v Horní Bečvě 

v pořadí již 4. ročník 
tradičního turnaje 

v sálové kopané –Želva cup.

Pořadatelé zvou všechny fotbalové fanoušky 

na unikátní souboje místních částí dědiny. 

Zájemci o větší infomace 

či historii i fotogalerii turnaje, 

můžou navštívit internetové stránky turnaje

zelva-cup.mypage.cz,

 zde najdou i případní zájemci svoje kapitány, 

kterým se můžou ohlásit do týmu.

Organizátor turnaje 

Pavel Roman

Charita Valašské Meziříčí 

a její služby v regionu.

Opět se blíží čas, kdy tříkráloví koledníci vyjdou do ulic 

a budou žádat o fi nanční dary pro potřebné. 

V následujících řádcích chceme přiblížit, jak hospodaříme 

s vašimi dary v regionu od Horní Bečvy po Kelč.

Výtěžek za rok 2012 a využití:
Částka 1 000 000 Kč využita na nákup polohovacích lůžek, 

potravin pro lidi bez domova, přímou pomoc pro rodiny 

a jednotlivce, vybavení Centra služeb v Rožnově p. R. 

a splátku odkupu budovy ČD pro osoby bez přístřeší 

ve Valašském Meziříčí.

Služby ve Valašské Bystřici:

Charitní dům pokojného stáří 

(domov pro seniory, odlehčovací sužba)

Vedoucí: Bc. Martina Holčáková; tel. 571 646 501, 

www.valmez.charita.cz

Pečovatelská služba – vedoucí Petra Mizerová, 739 524 318

Služby v rámci Charity Valašské Meziříčí:

Rožnovsko: Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, 

Charitní ošetřovatelská služba, Pečovatelská služba, 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

Valašské Meziříčí: Centrum AMIKA 

(Sociální rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta,

Terénní služba Domino a Denní centrum 

(pro osoby bez přístřeší), Noclehárna, 

Zastávka (zařízení pro děti a mládež), 

Centrum osobní asistence, 

Azylový dům pro matky s dětmi, 

Charitní pečovatelská služba (Kelečsko), 

Zeferino (klub pro romské děti), 

Charitní šatník (ValašskéMeziříčí).

Nové služby:

Odlehčovací služba v Charitním domě ve Valašské Bystřici 

(lůžka slouží pro krátkodobé pobyty lidem, o které se během 

roku star8 i rodina). Leden 2013 – začátek provozu Centra 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Rožnově. Jednou týdně přijíždějí terénní pracovníci služby 

Domino na nádraží v Rožnově p. R. s potravinovou 

a materiální pomocí pro osoby bez přístřeší.

Tříkrálová sbírka 2013:
Záměr: další splátka budovy ČD, vybavení Centra služeb, 

kompenzační pomůcky pro pečovatelské služby. 

Termín koledování: 4. - 5. ledna 2013

Do koledování se může zapojit každý, kdo je ochoten pomo-

ci! Kontakt na koordinátora: Marie Majerová, 725 602 076

Děkujeme všem, 

kteří naše koledníky přijmete a přispějete fi nančním 

darem ve prospěch potřebných lidí.


