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2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pozvánka na

První ženský 

fotbalový turnaj 

na Horní Bečvě s názvem 

Ženský Karling cup, 

který se uskuteční 

v sobotu 2. března 2013 

od 13:00 hodin 

v hale místní základní školy.

Turnaje se zúčastní 

amatérské ženské týmy 

a to domácí Horno-

bečvanské střely, FC Dolní 

Bečva, Ženšaft Frýdlant n/O, 

Modrá Hvězda Vigantice, 

Vlašská Bystřice 

a 1. Valašský FC.        

Pavel Roman

Český zahrádkářský svaz 

Horní Bečva 

srdečně zve své členy 

a ostatní zájemce 

na přednášku 

Pěstování rakytníku, 

využití a zpracování 

plodů rakytníku.

Přednáší přítel Jaroslav 

Kopřiva ze Stříteže n. B. 

Přednáška se koná 

v neděli 10. března 2013 

od 10.00 hodin 

v restauraci Staré časy 

na Horní Bečvě. 

Srdečně zvou zahrádkáři.

Penzion Staré časy 

Vás srdečně zve na 

Šmigrustovou 

zábavu, 
která se koná v sobotu 

30. března 2013  

Těšíme se na Vás.

Pozvánka 

a další informace na str. 7.

Pozvánka do divadla

Vás srdečně zveme na představení karlovských ochotníků  

Veselá česká pohádka na námět Jana Drdy 
vypráví příběh „zapomenutého čerta“, který ve vsi Dalskabáty 

přestal strašit a podněcovat lidi k hříchu.

Představení se uskuteční v místním kinosále 
v 17.00 hodin, vstupné je 50,- Kč.

Předprodej vstupenek bude od 4. března 2013 v knihovně 
(571 645 249, knihovna.becva@seznam.cz).



Motto: 

„Taky jsem býval mladý, ale věděl jsem, kdy přestat.“  
Jiří Suchý

Blahopřání
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Vladimír  M a c h á l e k Jenovefa  C a b á k o v á

Josef  O n d r u c h Jindřich  Š k o r ň a

Karel  V a š u t  Josef  K ř e n e k

Josef  V a n ě k  Marie  Š i m č í k o v á

Zdenka  B á r t k o v á 

Vlastimila  C h o v a n c o v á 

Jiřinka  J u ř í č k o v á

Marie  V a n í č k o v á

Božena  J a n í č k o v á 

Marta  V a ň k 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

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

Vzpomínka

Odešel jsi, jak osud si to přál, v našich 

srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.

Dne 3. března 2013 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí          

pana  Aloise  O n d r u c h a 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn Vlastimil s rodinou, syn Miroslav 

s rodinou a celá rodina.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít. 

Vzpomínky živé na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

V březnu vzpomeneme jedenácté výročí 

kdy nás navždy opustila naše drahá 

manželka, maminka, babička, sestra, teta          

paní  Anna  Š k o r ň o v á 

Zemřela 10. března 2002 

ve věku nedožitých sedmdesáti tří let. 

Stále vzpomínají manžel a děti. 

Odešel jsi od nás tak, jak si to osud přál, 

ale v našich srdcích žiješ dál.

Dnes už jen chviličku postát a vzpomínat.

Dne 16. března vzpomeneme 

nedožité osmdesáté narozeniny         

pana  Josefa  P a v l i c i 

z Horní Bečvy – Kněhyň

Vzpomíná manželka Věra 

a dcery Lída a Věra s rodinami.

Odešel jak osud si přál, 

však v našich srdcích a vzpomínkách 

žije dál.

Dne 18. března 2013 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí         

pana  Oldřicha  K y s u č a n a 

S láskou vzpomínají manželka, 

děti s rodinami a celá rodina.

Nezemřela jen spí. 

Sní-li sen, tak krásný o svých dětech 

a o těch, které tolik milovala 

a kteří milovali ji.

Dne 10. března 2013

uplyne šest let, co navždy opustila

své nejbližší a nejdražší naše maminka          

paní  Božena  M i n a r č í k o v á 

rozená Vaníčková

Maminko za tvoji lásku a velké oběti, buď k tobě štědrá 

ruka Boží a svatá přímluva Panny Marie.

To přání je k Tvým nedožitým 43 letům od dětí a ostatních,

kteří s kytkou, svíčkou a modlitbou k Tvému hrobu přijdou. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami.

Již deset let spíš svůj věčný sen, 

hrob tmavý je Tvým domovem, 

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, 

nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 3. března 2013 vzpomeneme 

desáté 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.

Dne 21. března 2013 oslaví své krásné jubileum, padesát pět let, 

naše drahá a milovaná manželka, maminka a babička 

paní  Jana  H o r á č k o v á  

Přejeme jí do dalších let mnoho životního elánu, 

hlavně pevné zdraví a spousty radostí s vnoučaty. 

Manžel Josef, dcery Markéta, Barbora a Katka s rodinou.
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Motto: 

„ Popel vše srovná. Nerovni se rodíme, rovni umíráme.“
Lucius Annaeus Seneca

 1.3.  7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 2.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 3.3. 10.00 za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské a zemřelé syny

 4.3. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

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

 6.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kyšákovy

 7.3. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha Kociána, čtyři syny 

a rodiče Kociánovy

 8.3. 7.30 za zemřelou Annu Škorňovou k jedenáctému výročí úmrtí

 9.3. 7.30  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, dva zetě, 

vnuka a rodiče z obou stran

Lesy smutnou píseň šumí, ten, 

kdo Tě znal, porozumí. Čas prý rány hojí, 

je to jenom zdání, v srdcích máme bolest, 

zůstalo jen vzpomínání.

Dne 21. března 2013 

vzpomeneme sedmé výročí úmrtí          

pana  Jiřího  D i a t k y 

Stále vzpomínají manželka, děti, rodiče 

a bratr Zdeněk s rodinou.

Měsíc březen je návratem jara 

a prohřátých strání, 

pro nás je přes něj tmavý stín 

a smutné vzpomínání.

V březnu 2013 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí našeho tatínka          

pana  Karla  O n d r u c h a 

také nedožité sté narozeniny 

naší maminky

paní  Anny  O n d r u c h o v é

nedožité šedesáté šesté narozeniny 

našeho bratra

pana  Karla  O n d r u c h a

a také slavil svůj svátek

pan  Miroslav  M a l i n a

Všichni naši milovaní. 

Už jen ve vzpomínkách plných smutku 

jste tu s námi. Nám zbyla jen 

cestička ke hřbitovu a svící rozžínání. 

S úctou v srdcích děti 

a sourozenci s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 21. března 2013 si připomeneme 

čtyřicáté výročí úmrtí naší maminky          

paní  Emílie  S o l a n  s k é 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Zdenka, Marie, Eva a Ivana 

s rodinami.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi být, 

přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.

Dne 26. března 2013 

vzpomeneme třetí výročí úmrtí          

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é 

S láskou vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Jindřiška s rodinami.

Poděkování
Jménem svým bych touto cestou ráda poděkovala 

všem za účast a květinové dary na posledním rozloučení 

s paní Ilonou Tymonovou. 

Dcera Jarmila

Stín smrti pokryl mladé tělo, 

odehnal strašnou touhu žít 

a srdce dobré, i když chtělo, 

utichlo navždy, přestalo bít. 

Marně naše oči Tě hledají, 

marně slzy po lících stékají, 

tak nečekaně Tě krutý osud vzal, 

aniž Ty jsi nám poslední sbohem dal.

Dne 17. března 2013 vzpomeneme 

bolestné a smutné druhé výročí úmrtí          

pana  Radka  Š v e c e 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají maminka 

a sourozenci Vlasta a Josef s rodinami. 

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

březen 2013
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Oznámení Finančního úřadu 

Pracovníci Finančního úřadu v Rožnově p. R.

 budou v pondělí 25. 3. 2013 

od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin 

přijímat Vaše vyplněná daňová přiznání 

za rok 2012 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Horní Bečvě. 

Tiskopisy budou k dispozici.

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.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Informace obecního úřadu

UPOZORNĚNÍ 

- změny v evidenci obyvatel

 10.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy a celou rodinu

 11.3.  7.30  na poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti pěti let 

a další pomoc Boží pro celou rodinu

 12.3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmar a rodiče 

z obou stran

 13.3. 7.30  za zemřelou Andělu Petřekovou, manžela, tři syny 

a dvě snachy

 14.3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

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

z obou stran

 16.3. 7.30  za zemřelou Boženu Minarčíkovou, rodiče Vaníčkovy 

a Křenkovy a duše v očistci 

 17.3.  10.00 za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy

 18.3. 7.30 za zemřelého Oldřicha Kysučana a rodiče

 19.3. 8.00  za zemřelou Marii Macečkovou, manžela Josefa, 

syna Josefa, manželku Danielu a zetě Rudolfa Fárka

  17.00  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa, Františku 

a Josefa Bortlovy a tři vnuky

 20.3. 7.30  za zemřelé rodiče Smočkovy, syna, zetě a celou zemřelou 

rodinu

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

a sourozence

 22.3.  7.30  za zemřelé Františka, Jana a Josefa Macečkovy, 

jejich manželky, dva syny a rodiče z obou stran

 23.3. 7.30 za zemřelého Josefa Vančuru, syna Josefa a duše v očistci

 24.3. 10.00 za zemřelého Miroslava Mikudu, bratra Jiřího a otce

 25.3. 7.30  za zemřelého Rudolfa Závorku, rodiče, čtyři sourozence 

a vnuka Miroslava

 26.3. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence 

a duše v očistci

 27.3. 7.30  za zemřelé rodiče Karla a Annu Ondruchovy, syna Karla, 

Miroslava Malinu, Metoděje a Albínu Křenkovy a příbuzné 

z obou stran

 28.3. 7.30  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, 

syna Oldřicha a Martu, duše v očistci

 29.3.  Velký pátek

 30.3. 19.00 za zemřelého René Vaňka a staříčky z obou stran

 31.3. 10.00  za zemřelé rodiče Jana a Alžbětu Blinkovy, dva zetě 

Bohumila a Vladimíra, vnuka Radka a vnučku Dášu

 1.4. 8.00 za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy a sourozence

  10.00  za zemřelého Jaroslava Zetochu, rodiče z obou stran 

a bratra

 2.4. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a rodiče

 3.4. 7.30  za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy, rodiče z obou stran

a duše v očistci

 4.4.  7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, 

snachu Ludmilu a duše v očistci

 5.4. 7.30 za zemřelé rodiče Kocourkovy, syny, dceru a vnučku

 6.4. 10.00  za zemřelé rodiče Jindřišku a Josefa Blinkovy a Ladislava 

Kozubíka

 7.4. 7.30 za zemřelé Josefa a Ludmilu Mydlovy a duše v očistci

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2013 nepředává Městský úřad 

Rožnov pod Radhoštěm žádné změnové sestavy evidence obyvatel 

a určité informace zatím nelze ani získávat ze základních registrů, 

obracíme se s prosbou na majitele nemovitostí - rodinných domů 

o nahlášení změny v počtu obyvatel v rodinném domě z důvodu od-

hlášení osob včetně dětí. 

Do vyřešení vzniklé situace, sdělte prosím na Obecní úřad Horní 

Bečva, evidence obyvatel - datum a místo odhlášení občana, který 

tímto změnil trvalý pobyt. 

Bez uvedených údajů je evidence obyvatel neúplná a občané se 

mohou dostat do problémů s placením poplatků. 

Děkujeme Vám za pochopení a poskytnutí uvedených změn 
Obecnímu úřadu Horní Bečva. 
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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, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

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:     29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 

30. 8., 27. 9., 25. 10., 29. 11., 

20. 12. 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. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

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 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

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

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

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

Prodám dva chlapecké obleky 

vhodné do tanečních. 

Informace na tel. čísle 732 480 310

Inzerce

– k dispozici je celkem 13 950 svazků beletrie a naučné literatury 

pro dospělé i děti - v minulém roce přibylo 435 nových titulů, půjču-

jeme také 18 titulů časopisů a náš fond obohacují výměnné soubory 

z  Masarykovy veřejné knihovny ze Vsetína. Ty kromě knih obsahují 

také zvukové nosiče, které také mají své příznivce. 

V knihovně bylo ke konci roku 2012 289 registrovaných čtenářů, 

z  toho 87 dětí do patnácti let, a vypůjčili si celkem 11  431 svazků. 

Knihovnu a akce pořádané knihovnou navštívilo dohromady 9 876 

návštěvníků.

V průběhu školního roku se přišly do knihovny podívat děti z ma-

teřské školy, prvňáčci a druháčci si poslechli pohádky a prvňáčci byli 

slavnostně pasováni na konci školního roku na čtenáře.

V knihovně používáme dva roky knihovnický program KpWin SQL 

a přispíváme do souhrnného katalogu vsetínské knihovny. V letošním 

roce jsme podali žádost o grant z VISK3, který nám umožní zpřístupně-

ní on line katalogu knihovny na internetu.

V knihovně se pravidelně scházejí příznivci rodinných konstela-

cí – vždy jednou za čtyři týdny ve středu, také jsme měli přednášku 

„andělské poradkyně“ či přednášku o inkontinenci nebo ekologických 

úklidových prostředcích. 

Knihovna je také pořadatelkou kulturních akcí v obci. V uplynulém 

roce to byla čtyři divadelní představení - v březnu karlovičtí ochotníci 

a Charleyova teta, v dubnu Chaos z Valašské Bystřice a Anna v ringu, 

v říjnu Berani z Těškovic a Manželské šarvátky a v listopadu valašsko-

meziříčský Schod s Maryšou, vdovou Vávrovou. V adventním čase nás 

potěšil soubor Mezříčan a cimbálová muzika J. Nechanického na před-

vánočním koncertu.

V knihovně se také připravují podklady pro obecní zpravodaj, který 

grafi cky upravuje a připravuje pro tisk Denisa Vašková.

Rádi uvítáme nové nápady na besedy či přednášky, po dohodě 

s  knihovnicí je možnost uspořádat tyto akce v  knihovně, prostory 

v části infocentra jsou dostačující pro asi 30 posluchačů. 

Kontakty do knihovny: 

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

Otevírací hodiny:

 po  ..................... 8.00 – 18.00

 út  ...................... 8.00 – 11.30

 st   ...................... 8.00 – 17.00

 pá  ..................  12.00 – 18.00

Marcela Školová, knihovnice

Naše knihovna slouží čtenářům

První vycházka nově založeného turistického oddílu Klubu dů-

chodců zamířila do Ski areálu u Sachovy studánky. Závěrečnou část 

vycházky nám usnadnil skibus, který pendluje mezi parkovištěm 

u hlavní silnice a centrem areálu. Lyžařské svahy vhodné pro rekreační 

lyžování jsou pravidelně upravovány před začátkem lyžování. Nechybí 

lyžařská školka s  provazovým vlekem a karuselem. Prohlídku areálu 

jsme zakončily – dvanáct členek KD Horní Bečva, posezením v restau-

račním zařízení s příjemnou obsluhou, dobrou nabídkou jídel a nápojů 

a sociálním zařízením na úrovni *hotelu. Zajímavě strávené odpoledne 

nám upřesnilo sdělení našich vnuků: Jdeme lyžovat na Sachovku.

Další vycházky zaměřené na turistiku s návštěvou zajímavých míst 

v  našem regionu budou inzerovány ve Zpravodaji Horní Bečvy a na 

informačních místech obce. 

Přijďte mezi nás! 
Srdečně Vás zvou důchodci Horní Bečvy.

Turistický oddíl Klubu důchodců
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Jako každoročně i letos uspořádala Základní škola v  Horní Bečvě 

lyžařský kurz pro žáky páté a sedmé třídy, který byl pětidenní a usku-

tečnil se ve Ski areálu U Sachovy studánky v Horní Bečvě. Děti se učily 

základům lyžování a snowboardingu pod vedením instruktorů Zbyňka 

Kocurka, Daniely Křištofové, Marie Němcové, Aleše Závorky a Vladimí-

ra Huňaře.

V pátek 25. ledna se žáci rozřadili do 4 družstev podle výkonnosti 

a potom se instruktoři věnovali nácviku základních lyžařských a snow-

boardových dovedností, ti zdatnější zvládali i carvingové oblouky. 

Svah byl vždy perfektně upraven, bohužel počasí v úterý „stávkovalo“, 

ale ostatní dny se už lyžovalo dobře. 

Vyvrcholením byly lyžařské závody ve slalomu, které se uskutečni-

ly poslední den výcviku. Aleš Maceček zvítězil mezi páťáky (čas 25,1 

s), druhý byl Radim Vojkůvka (25,5) a třetí dojel Martin Bradáč (26,8). 

Adéla Bohušová (23,2) byla první na stupních vítězů mezi děvčaty 

z  5.třídy, druhá dojela Simona Fiurášková (23,9) a bronzovou příčku 

obsadila Sára Bílková (24,2). Nejrychlejším sedmákem byl Richard Žit-

ník (16,9), David Prorok skončil druhý (21,8) a Vojtěch Maceček třetí 

(22,8). Šárka Otepková (20,0) zvítězila mezi děvčaty 7. třídy, druhá do-

jela Kristýna Kubešová (21,4) a na bronzový stupínek vystoupila Aneta 

Nytrová (22,3). I snowboardisté jeli stejný slalom, se kterým si nejlépe 

poradil Jan Macura (27,4), druhá byla Tereza Barabášová (31,8) a třetí 

dojel Rudolf Minarčík (46,8). První 3 závodníci obdrželi diplomy a čo-

kolády, všichni ostatní byli odměněni sladkostmi.

Instruktoři měli radost, že všechny děti zvládly základy lyžování 

a snowboardingu a teď záleží jen na nich, zda budou v tomto krásném 

sportu pokračovat a využijí získaných lyžařských dovedností, kterým 

se na kurzu naučili.

Všichni účastníci lyžařského kurzu děkují „klukům“ u vleku i obsluze 

v  bufetu za ochotu a pěkný přístup ke všem účastníkům lyžařského 

výcviku.
Marie Němcová

Již čtvrtým rokem se kamarádi, známí, aktivní i vysloužilí fotbalisté, 

nebo jen nadšení sportovci scházejí v hale Základní školy TGM na Hor-

ní Bečvě, aby se nejen zase po roce viděli a řekli si, co je nového, ale 

aby zavzpomínali na svého kamaráda a výborného člověka Michala 

Romana, od jehož tragické smrti uplynuly čtyři roky. Jeho bratr a hlav-

ní organizátor turnaje v malé kopané Pavel Roman musel na poslední 

chvíli změnit hrací systém turnaje, když se z  různých důvodů nepři-

hlásilo do tradičního počtu osmi Bečvanských údolí družstvo Nebesa 

– Luky. Prodloužil se tak pro zbylých sedm týmů hrací čas na 17 minut 

a systém každý s každým byl zachován. V dosavadních třech ročnících 

se jednou radoval celek z Mečůvky – Valašky a dvakrát tým Hluboké, 

který letos obhajoval dvojnásobné prvenství a toužil po zlatém hattri-

cku. Týmu však nakonec turnaj nevyšel, hlavní opory, bratři Zetochové 

se střelecky trápili a nakonec z toho bylo překvapivě až poslední místo. 

Od druhého místa byl průběh turnaje velmi vyrovnaný a do poslední-

ho kola nebylo jasné, kdo zvítězí. Dlouho to vypadalo, že si na putovní 

pohár poprvé sáhnou hráči Bučkového, ale ti poslední dva zápasy ne-

zvládli. Toho využili fotbalisté Dolního konce – Kobylské a s  jedinou 

porážkou se radovali z vítězství. V individuálních anketách se z titulu 

radovali tito hráči: 

Nejlepší hráč 

– Stanislav Ondruch (Bučkové)

Raritou bylo, že nejstarším hráčem 

byl Matouš Ondruch z vítězného týmu, 

který se stal také nejlepším střelcem 

s  pěti brankami. Nejlepším brankářem 

byl vyhlášen Marek Hatlapatka z  týmu 

Inter Liščí. Poprvé se na bednu dostali 

hráči Bečvice – Přehrady, kteří se rok 

co rok posouvají ve výsledkové tabulce 

směrem nahoru. Ceny na závěr turnaje 

předali rodiče zesnulého fotbalisty spo-

lu s bratrem. I když z řad fanoušků byla 

účast menší než v letech minulých, zá-

věrečné posezení a spokojenost všech 

zúčastněných daly pozvánky na ročník 

pátý v únoru příštího roku. 

Konečné pořadí turnaje: 
1. Dolní konec – Kobylská ..................................15b......................... 16:9

2. Bučkové ................................................................12b......................... 16:10

3. Bečvice – Přehrada ...........................................10b..........................  9:11

4. Inter Liščí ...............................................................  9b........................... 7:7

5. Kostelani ................................................................ 9b......................... 11:10

6. Mečůvka – Valaška ............................................. 4b..........................  9:12

7. Hluboké .................................................................. 3b......................... 10:17

Martin Němec

„Lyžák“ hornobečvanských dětí Čtvrtý ročník Želva Cupu 

se opět vydařil!

Vítězové Dolní konec - Kobylská s pořadately
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Poděkování

Za přispění k úspěšnému průběhu končinového plesu 
děkují všem svým sponzorům hasiči. 

SDH Horní Bečva  

Klub důchodců 
Horní Bečva 

ve spolupráci 
s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 
- neziskovou organizací, 

která poskytuje sociální služby 

pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování 

i pracovní příležitost. 

Více na 

www:diakoniebroumov.org

Vyhlašuje sbírku 
použitého ošacení

Letního a zimního oblečení /

dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)

Domácí potřeby 

- nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, 

polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené 

a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:

ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů 

nábytek, jízdní kola a dětské 

kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 

ve dnech 
8., 9. a 10. dubna 2013

V čase  10:00 – 12:00, 

14:00 – 16:00 hodin

Ve vestibulu Místní knihovny 

Horní Bečva.

Věci prosíme zabalené 

do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme 
za Vaši pomoc.

Pozvánka
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Palivové dřevo 
- Dolní Bečva (bývalé JZD)

Nabízíme palivové dřevo - Buk 
Štípané polena - délka 33 cm, 25 cm, 50 cm

Ukládané v paletách 1x1x1 m

Ceny: délky 33 cm - 1 400 Kč/1Prmr

 délky 25 cm - 1 500 Kč/1Prmr 

 délky 50 cm - 1 350 Kč/1Prmr

Dřevo měříme pomocí míry 1 Prmr 

(prostorový metr rovnaný), což znamená, 

že nařezané a naštípané dřevo je srovnáno do krychle 

o rozměrech 1m x 1m x 1m. 

Objednávky přijímáme po celý rok.

Zajistíme dopravu na Vámi určené místo.

Telefon.: 603 881 397,  608 100 690

Inzerce

Pronajmu garáž 
v centru obce Horní Bečva 

od března do prosince 2013. 

Informace na tel.: 732 228 268.


