
Nová skládací mapa Horní Bečvy
Před vánočními svátky byla vydána 

skládací mapa obce. Poslední vydání 

mapy Horní Bečvy a okolí bylo v roce 1992, 

od té doby se sice na katastru obce posta-

vilo 11 stojanů s mapou (např. před hasi-

čárnou u pošty), ale skládací mapa citelně 

chyběla.

Mapa má modrou obálku s fotogra-

fi emi čtyř ročních období spolu s velkou 

fotografi í centra obce. Popis obce je ve 

čtyřech jazykových mutacích, nechybí 

důležitá telefonní čísla. Na jedné straně 

je turistická mapa v měřítku 1:50 000. 

Na druhé straně mapy je plán obce 

1:10 000 s rejstříkem ubytování, stravová-

ní a služeb. Nechybí letní panoramatický 

pohled, zimní pohled na lyžařské areá-

ly, turistické trasy i cyklotrasy a proto je 

aktuální pro zimní i letní sezónu. Spolu s mapou byla vydána novinka 

na trhu - lentikulární pohlednice Beskyd.

Mapu a pohlednici si můžete zakoupit na obecním úřadě nebo 

v informačním centru, které sídlí v místní knihovně. Cena mapy je 

25,- Kč, lentikulární pohlednice stojí 20,- Kč.
 Vladimír Ondruch

Zpravodaj
obce Horní Bečva

únor 2009 cena: 3,- Kč

b l dá i k
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Motto: 

„Opravdové mládí je vlastnost, kterou lze nabýt jen s lety.“
Jean Cocteau

V únoru oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

 Anastazie  M i k u n d o v á Zdeňka  S k ý p a l o v á

 Ludmila  Z á v o r k o v á Vlasta  P r o k o p o v á

 Veronika  V a š u t o v á Jan  O n d r u ch

 Františka  K r e t k o v á Bedřich  O n d r u ch

 Edeltraut  M a r t i n á k o v á Jan  P e t ř e k

Smaragdovou svatbu - padesát pět let společného 

života oslaví 27. února 2009

 Bedřich a Veronika  O n d r u ch o v i.

Všem únorovým oslavencům přejeme do dalších let 

hodně lásky, pohody a hlavně pevné zdraví.

Omlouvám se lednovým oslavencům, že jsem v minulém Zpravodaji 

přesunula jejich jubilea na prosinec.       Marcela Školová

Společenská kronika

Vzpomínka

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

Dne 28. ledna 2009 uplynuly již tři roky 

kdy nás navždy opustila

paní  Jaroslava   Č e r v e n á 

S láskou vzpomíná syn Milan.

Čas plyne jako voda v Bečvě, ale bolest a žal zas tak rychle ze srdce neodnese.

Dne 13. ledna 2009 uplynul rok, 

co nás navždy opustil náš milovaný 

dědeček, tatínek a manžel

pan  Adolf  P o l á ch

I dnes s láskou a pokorou se před ním 

skláníme a dne 8. února 2009 

si připomínáme jeho nedožitých 82 let. 

S bolestí v srdci vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se zastavilo, 

ústa se přestala smát. Na Tebe budeme, tatínku drahý, jen vzpomínat.      

Dne 2. ledna 2009 jsme vzpomněli 

první smutné výročí úmrtí našeho 

tatínka a dědečka

pana  Oldřicha  O n d r u ch a 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Cecílie, syn Zdeněk s rodinou 

a dcera Jindřiška s rodinou.

Čas plyne, jenom vzpomínky zůstávají.

Dne 7. února 2009 uplynulo 

20 let od úmrtí 

pana  Josefa  V a š k a

S láskou vzpomínají manželka Marie 

s dětmi a rodina Barošova.

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest zůstává, slzy 

v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 17. února 2009 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí

pana  Jiřího  K a d y

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka a synové s rodinami.

Tvůj život byla práce, láska a dobrota.

Přišla však nemoc zlá a přetrhla nit Tvého mladého života.

Dne 7. února 2009 si připomeneme 

patnácté výročí od smrti 

našeho bratra a strejdy 

pana  Jana  K y s u č a n a 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná, nezapomíná a modlí se 

sestra Fanda

Umlkla ústa, oči se zavřely, 

srdce Tvé přestalo bít, vzpomínky živé 

na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 9. února 2009 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí

paní  Františky  M u ž n é

S láskou a úctou vzpomíná manžel 

a dcery Ludmila a Jarmila s rodinami.

Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,

jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 16. února 2009 bude tomu deset let co zemřel

pan  Michal  T o v a r y š

S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Před dvaceti devíti lety, 29. února 1980, nás opustil

 pan  Bedřich  M a c e č e k

3. března 2009 by se dožil sta let.

Dne 18. ledna 2009 jsme vzpomněli třicet devět let 

od tragické smrti paní  Anny  M a c e č k o v é, rozené Vašutové

S úctou vzpomínají synové Jiří a Jan, vnučka Olga s rodinou, 

vnučka Anna, pravnoučata Olinka, Honzík a Eliška s manželem. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Odešels tiše jako když hvězda padá,

vzpomínka na Tebe v našich srdcích zůstává.

Dne 14. února 2009 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí

pana  Miroslava  M a c e č k a 

a zároveň 17. února 2009 vzpomeneme 

třicáté výročí úmrtí jeho maminky, 

naší stařenky 

paní  Josefy  M a c e č k o v é

S láskou vzpomínají manželka Marie a děti Petr, 

Věrka a Maruška s rodinami.
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Motto: 

„Když ze svého života vytrhneme někoho, 

kdo pro nás hodně znamenal, jsme to my, kdo prohrál.“

Aaron Hass

 1.2. 10.00 za zemřelého Vladislava Kretka a rodinu z obou stran

 2.2. 8.00 za rodiny Františka, Josefa a Jana a jejich syny 

   Františka a Stanislava

 3.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 4.2. 7.30 za zemřelou Aloisii Machálkovou při příležitosti 

   nedožitých osmdesáti let a duše v očistci

 5.2. 7.30 za zemřelé staříčky Bernatské, Bártkovy a jejich děti

 6.2. 7.30 za živou a zemřelou rodinu Michala Gašparoviče

 7.2. 7.30 za zemřelého bratra Jana Kysučana k patnáctému

   výročí úmrtí a duše v očistci

 8.2. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance a rodiče z obou stran

 9.2. 7.30 za zemřelého Ludvíka Vaníčka a rodiče z obou stran 

   a sourozence

 10.2. 7.30 za zemřelou Františku Mužnou a rodiče z obou stran

 11.2. 7.30 za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, rodiče,

   sourozence, syna a snachu

 12.2. 7.30 za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče 

   z obou stran

 13.2. 7.30 za zemřelého Valentýna Ondrucha, Andělu, čtyři děti 

   a syna Václava

 14.2. 7.30 za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

   a Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

 15.2. 10.00 za zemřelého Karla Křenka, rodiče, bratry a švagrové

 16.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 17.2. 7.30 za zemřelou Františku Holčákovou, duše v očistci 

   a zemřelé příbuzné

 18.2. 7.30 na úmysl dárce

 19.2. 7.30 za jistou zemřelou rodinu

 20.2.  7.30 za zemřelého otce Oldřicha a čtyři bratry Kociánovy

 21.2.  7.30 za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče a sourozence

 22.2. 10.00 za zemřelého Jiřího Mikudu a otce

 23.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 24.2. 7.30 na jistý úmysl

 25.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 26.2. 7.30 za zemřelého syna a jeho rodiče

 27.2.  7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 28.2.  7.30 za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, 

   dva zetě a vnuka

 1.3. 10.00 za zemřelého Bedřicha Čubu, jeho matku a bratra

 2.3.  7.30 za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí a rodinu

 3.3.  7.30 za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny,

   dceru, zetě a vnuka Jiřího

 4.3.  7.30 za zemřelou Anežku Bártkovou, manžela a rodiče 

   z obou stran

 5.3.  7.30 za zemřelého Miroslava Janíčka

 6.3.  7.30 za zemřelé rodiče a duše v očistci

 7.3. 7.30 za zemřelé rodiče a duše v očistci

 8.3. 10.00  za zemřelou Anežku Liďákovou, syna Františka, 

   rodiče z obou stran a Františka Adamce

Usnesení 11. řádného zasedání zastupitelstva 

obce Horní Bečva, konaného dne  21. listopadu  2008

11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje:

 - program dnešního jednání

 - stanovení zapisovatelky 

 - volbu ověřovatelů zápisu

 - stanovení pracovního předsednictva

 - volbu návrhové komise

11/2 Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o společném postupu 

zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Rožnov p. R. 

(centrální zadavatel) a obcí Horní Bečva, obcí Dolní Bečva, obcí Pro-

střední Bečva, městem Zubří, obcí Zašová, obcí Střítež nad Bečvou 

(pověřující zadavatelé) na dodavatele stavby - Cyklostezka údolím 

Rožnovské Bečvy“.  

11/3 Zastupitelstvo obce  schvaluje  rozpočtové opatření č. 3 dle 

přílohy. 

11/4 Zastupitelstvo obce zplnomocňuje radu obce k provedení roz-

počtového opatření č. 4 dle skutečného plnění příjmů a výdajů roku 

2008.

11/5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 

2009 s tím, že obec může hradit měsíčně výdaje pouze do výše 1/12 

výdajů roku 2008 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2009. 

11/6 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh roz-

počtu na rok 2009 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce do 

28.  února 2009.

11/7 Zastupitelstvo obce  schvaluje dohodu o partnerství k pro-

jektu “Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni“ 

mezi Sdružením pro rozvoj Soláně, o. s. (realizátor) a obcí Horní Bečva 

(partner) s tím, že bod V. trvání smlouvy, odst. 2 bude doplněn o výpo-

vědní lhůtu v délce 6 měsíců pro každou stranu.

11/8 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene mezi 

obcí Horní Bečva a vlastníky skupinového vodovodu „Horní Bečva - 

Lúky“, zastoupenými Františkem Chovancem, Horní Bečva 750. Jedná 

se o časově neomezené a bezúplatné právo vedení podzemního po-

trubí pitné vody na části pozemků ve vlastnictví obce v rozsahu uve-

deném v geometrickém plánu č. 2297-122/2008 ze dne 15. 09. 2008.

11/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 176/2008 KŘ 

z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Bečva za rok 2008, 

které provedli zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje.

11/10 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce objednat do konce 

listopadu 2008 zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

osvětlení od farského mostu ke staré poště a od prodejny Davidova 

k rozcestí u Fiurých vč. opravy povrchu chodníků.

11/11 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce objednat do konce 

listopadu 2008 zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

technologie úpravny vody a vodojemu v Mečůvce.

11/12 Zastupitelstvo obce schvaluje použití webové kamery pouze 

pro prezentaci obce bez archivace dat.

             Mgr. Oldřich Ondryáš                                      Josef Blinka 

                        starosta obce                                             místostarosta obce 

EVIDENCE OBYVATEL 
pohyb obyvatel v roce 2008 v obci Horní Bečva

Stav obyvatel k 1. 1. 2008 ......................................................................... 2.441

Přihlášeni k trvalému pobytu ................................................................... +  51

Odhlášeni z trvalého pobytu ....................................................................  -   21

Narození ........................................................................................................... +  28

Mše svaté ve farním kostele 
svatého Jana a Pavla

Informace obecního úřadu
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Úmrtí   ..............................................................................................................  -  31

Celkem obyvatel k 31. 12. 2008  ............................................................. 2.468

Sňatky dle evidence obyvatel ......................................................  14 občanů

Rozvody dle evidence obyvatel ....................................................   5 občanů

V roce 2008 se narodilo dvacet osm dětí - Nela Bělunková, Daniel Filip, 

Elena Ondruchová, Barbora Tkačíková, Natálie Mikudová, Pavel Vašut, 

Rostislav Fojtášek, Daniel Křenek, Barbora Diatková, Filip Vaněk, Tomáš 

Hopp, Jan Urda, Tina Miranová, Kristýna Kubošová, Adéla Malinová, 

Julie Malinová, Adéla Oleksowiczová, Natan Suroviak, Lukáš Hykel, 

Ema Vavříková, Lukáš Prorok, Vilém Kandorp, Filip Hanas, Dominik 

Křenek, Vlastimil David, Tomáš Prorok, Vanesa Maléřová, Vít Blažek.

MATRIKA
matriční události v roce 2008 v obci Horní Bečva

Sňatky   ............................................................................... 12, z toho 4 církevní

Úmrtí  .................................................................................................................. 14

V roce 2008 zemřelo třicet jedna našich spoluobčanů - Oldřich 

Ondruch, Karel Polách, Adolf Polách, Miroslava Koláčková, Anděla 

Hatlapatková, Zdenek Prorok, Božena Kubjátová, Jindřiška Pařenicová, 

Vladimír Křenek, Ondřej Martinák, Anna Solanská, Ambrož Vojkůvka, 

Květuše Boráková, Josef Ondruch, Olga Jurečková, Zdeněk Manet, 

Jan Chromický, Anastazie Křenková, Michal Roman, Jaromír Ondruch, 

Marie Bártková, Tomáš Ondruch, Marie Kubáňová, Marie Solanská, 

Václav Ondruch, Josef Vašut, Bohumíra Vaníčková, Marie Kretková, 

Jan Ondriáš, Antonie Fidrichová, Růžena Křižková.   

SPOZ - jubilejní sňatky v roce 2008

25 let manželství ................................................................................................ 11

50 let manželství ..................................................................................................  9

55 let manželství ..................................................................................................  2

60 let manželství ..................................................................................................  0

65 let manželství ..................................................................................................  0

V roce 2008 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce: 3x vítání 

občánků, rozloučení se Základní školou TGM v Horní Bečvě žáků 9. A 

a 9. B třídy (poslední zvonění) a zahájení školního roku žáků první třídy 

(první zvonění).

� Web kamera a teploměr na obecním úřadě

Pokud máte doma nebo v práci internet, můžete se podívat na 

obecních stránkách www.hornibecva.cz co se právě děje v centru 

obce Horní Bečva. V průběhu měsíce prosince byla spuštěna webová 

kamera spolu s teploměrem. Kamera snímá dění v centru obce plynu-

le, video ani snímky se nikam neukládají. Teploměr nabízí nejen oka-

mžitou teplotu, ale také i maximální, minimální a průměrnou teplotu 

za Vámi nastavené období. Pokud by byl problém se spuštěním kame-

ry, je možno si pomoci přiloženým návodem. 
Vladimír Ondruch

� Poplatek ze psů

Upozorňujeme, že občané vlastnící psa staršího 3 měsíců jsou po-

vinni zaplatit poplatek ze psů v termínu do 15. 2. běžného roku. 

Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa s výjimkou některých případů 

uvedených ve vyhlášce č. 21/2003 o místních poplatcích.

� Placení komunálního odpadu

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů slou-

žících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení místního poplatku 

za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 

a obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 16/01 – příloha č. 2. 

Výše poplatku se pro rok 2009 nemění.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

Tarifní pásmo částka dle § 10b odst. 3 částka dle § 10b odst. 3 místní poplatek

 písm. a) zákona v Kč písm. b) zákona v Kč celkem v Kč

I. 200,- 200,- 400,-

II. 150,- 200,- 350,-

III.   50,- 200,- 250,-

I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob 

pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. sjízdnost 

komunikací).

II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných ná-

dob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. V zimním 

období je odvoz omezen.

III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad vlast-

ními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispozici 

u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

Částka dle § 10b odst. 3 písm.a)  zákona .......................................  200,- Kč

Částka dle § 10a odst. 3 písm. b) zákona .......................................  200,- Kč

Místní poplatek celkem ...................................................... 400,- Kč

Splatnost poplatku: Poplatek je splatný ve dvou splátkách bez 

vyměření vždy do 30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

Lze jej však zaplatit i najednou do 30. 4. příslušného roku. U fyzic-

kých osob vlastnících nemovitosti k rekreačním účelům je povinnost 

uhradit poplatek do 30. 9. příslušného roku.

Úhradu poplatku můžete provést 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

Současně vyzýváme občany, kteří nemají tento poplatek zaplacen 

za minulé období, aby jej neodkladně uhradili!

Svoz odpadů v obci Horní Bečva - I. pololetí  rok 2009

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, Liští, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V zimním období, kdy může dojít k omezení sjízdnosti komunikací

pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých

lokalitách odložen.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Pozvánka na ples
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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 

přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit 

jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší 

obci stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic 

nedávali odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, 

papír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši po-

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

                                                 Papír - ve sváz. balících

Svoz tříděného odpadu:

                      26. 2.       26. 3.      30. 4.       28. 5.       25. 6.   

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čis-

té PET láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby 

a obaly, polystyrén. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od ole-

jů a chemikálií, novodurové 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, novi-

ny, papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a lepenky, apod.

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

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny 

pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení 

těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů 

u společnosti, které tyto odpady předáváme.  

Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést 

odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení, 

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. zastávky; 

nad Hotelem Valaška vedle staré komunikace v místě za aut. zastáv-

kou; na přehradě vedle komunikace u obchodu potravin; u prodejny 

potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna u Hrstků. 

Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání domovního 

komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni platit 

poplatek za likvidaci odpadu. 

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany budou 

přistaveny ve dnech:

28. - 29.3.;    25. - 26.4.;    30. - 31.5.;   27. - 28.7. 2009 

v areálu Služeb HB s.r.o. vedle bývalé pily.

Základní škola informuje

Nedávno bylo prvního září a už máme za sebou první pololetí 

školního roku 2008/2009. Rádi bychom Vás opět seznámili s výsledky 

našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 115 žáků, všichni žáci prospěli. Výborný 

prospěch měli tito žáci: 

I. třída - Martin Bradáč, Jakub Kohout, Aleš Maceček, Jakub Měrka, 

Pavel Mužátko, René Vašut, Radim Vojkůvka, Tereza Barabášová, 

Sára Bílková, Pavla Bobková, Adéla Bohušová, Simona Fiurášková, 

Eliška Hatlapatková, Hana Holíčková, Adéla Hrstková, Kateřina 

Jurajdová, Lucie Kohoutová, Olga Kovářová, Adéla Martináková, 

Vendula Němcová, Veronika Pšenicová, Simona Závorková

II. třída  - Vojtěch Bělunek, Ivan Červenka, Michal Fojtášek, 

Matěj Juřík, Roman Maléř, Jakub Němec, Filip Rybár, Michaela 

Fárková, Nikola Hoppová, Vanda Machálková, Aneta Ondryášová

III. třída  - Jan Bradáč, Ondřej Holčák, Jakub Jurek, Stanislav Řezáč, 

Richard Žitník, Kristýna Kubešová, Aneta Nytrová, Monika Ondruchová

IV. třída  - David Kretík, Lukáš Mužátko, Adam Solanský, Lucie 

Hodaňová, Michaela Chrbjátová, Zuzana Macečková, 

Tereza Martináková, Tereza Pavlicová

V. třída - Dominika Blinková, Barbora Malinová, Barbora 

Kohoutová, Radka Petřeková

Na druhém stupni studuje 140 žáků, z nich prospělo 133, šest 

neprospělo. Vyznamenání získalo 46 žáků, z nich měli samé výborné 

tito žáci:

VI. třída - Sandra Hanasová, Hana Handrychová

VIII. A třída - Michaela Billová, Kamila Petřeková

VIII. B třída - Markéta Ondruchová, Veronika Podešvová

IX. A třída - Petr Děcký, Václav Dobeš, Jana Juříčková

IX. B třída - Martina Kysučanová

Ve škole musíme hodnotit také chování žáků. V prvním pololetí 

bylo celkem uděleno osm napomenutí třídního učitele, devět důtek 

třídního učitele a pět důtek ředitele školy. Druhým stupněm z chování 

byl hodnocen jeden žák.

Ve škole probíhají také různé soutěže. O nich a dalších akcích školy 

jste průběžně informováni během školního roku.
Mgr. Silva Vašková

Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev

Na Štěpána 26. 12. 2008 se uskutečnil v hale základní školy v Horní 

Bečvě tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev.

14 týmů z Horní , Prostřední a Dolní Bečvy, Rožnova p/R., Val. Me-

ziříčí a Vsetína si našlo cestu do tělocvičny, aby oslavili vánoční svátky 

pohybem, kterého si užili dost, protože se hrálo na dvou hřištích ve 

2 skupinách po sedmi družstvech systémem každý s každým na dva 

sety do 15 bodů. Celkem bylo odehráno 44 utkání, které odpískali 

rozhodčí Iveta Kubáňová a Rostislav Guttler. První dva ze skupiny 

postupovali dále a hráli o přední umístění.
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Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Bečva děkuje všem spon-

zorům a ostatním subjektům, kteří přispěli k bohaté tombole sportov-

ního plesu.

Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří se plesu zúčastnili a při-

spěli tak, k nádherné podívané, kdy se předvedly modní plesové šaty 

v podání dívek a žen, stejně jako u pánů. K tomu všemu přispěl perfekt-

ně vyzdobený taneční sál, za což patří poděkování naším fotbalistům.

Určitě bylo zpestřením i vystoupení taneční skupiny MIMO Zašová.

Myslím, že jsme si všichni letošního sportovního plesu dokonale užili 

do časných ranních hodin.
Karel Sekyra, Výbor TJ SOKOL Horní Bečva

V únoru Vás co nejsrdečněji zveme 

na divadelní představení divadla 

DiGoknu z Rožnova pod Radhoštěm. 

Přivezou nám svoji hru 

Frankenstein a to v sobotu 

21. února 2009 v 18.00 hodin. 
Představení se koná v kinosále 

Kulturního domu v Horní Bečvě.

Předprodej vstupenek bude 

v knihovně od středy 4. února 2009, 

vstupné je 50,- Kč. 

V březnu nás potěší hrou Dva na kanapi divadlo Chaos 

z Valašské Bystřice, předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč bude opět 

v knihovně od 27. února 2009 a představení bude 15. března 2009 

v 15.00 hodin v kinosále Kulturního domu.

Při této příležitosti si dovoluji Vás pozvat také do knihovny, 

která byla na podzim otevřena v nových prostorách Základní školy. 

Od ledna 2009 jsme rozšířili otevírací dobu o další dopoledne. 

 Pondělí  ...............  8.00  - 18.00
 Úterý ...................  8.00  - 11.30

 Středa  ................  8.00  - 17.00
 Pátek  ..................12.00 - 18.00
Nabízíme tisk a kopírování dokumentů velikosti A4, internet zdar-

ma - pro veřejnost jsou k dispozici tři počítače. V knihovně připravuje-

me Zpravodaj obce Horní Bečva, ten jde do tisku v posledních dnech 

měsíce a musí před tím projít grafi ckou úpravou, proto je potřebné 

doručit příspěvky do 25. v měsíci. 

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marcela Školová.

Zveme vás do divadla

Ples sportovců
 V semifi nále na sebe narazila družstva Wanted a Bambusové 

výhonky, ve fi nále se utkaly BEBE tým a Avex. Vítězství si odvezl BEBE 

tým, druhý byl Avex, třetí Bambusové výhonky a čtvrtý Wanted. A jaké 

bylo další pořadí?

 5. místo Eventualita 10. místo Návštěvníci

 6. místo Marčmeláci 11. místo Baskeťáci

 7. místo Fotbalisté 1 12. místo Patričáci

 8. místo Do počtu 13. místo PE a MA

 9. místo Fotbalisté 2 14. místo EAK

Na tomto turnaji je tradice, že všechna družstva jsou za svůj výkon 

odměněna dárkovými balíčky, první tři týmy navíc obdržely i medaile 

a diplomy. Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných 

hasičů a prodejna Jednoty - všichni z Horní Bečvy.
Marie Němcová

Vážení přátelé, zde je vám k dispozici informace o výsledku letoš-

ního koledování. Rád bych poděkoval ze srdce všem, kteří nezištně 

a obětavě pracovali jak v terénu, tak organizačně a v neposlední řadě 

dětem za vynaložené úsilí. Rád bych, kdyby se k nám dostávaly zprávy 

o rodinách, nebo jednotlivcích, kteří by byli zřetele hodni k poskytnutí 

přímé pomoci. Např. dlouhodobé a nevyléčitelné onemocnění živitele, 

nebo člena rodiny, neštěstí, požáry apod. Prostředky získané sbírkou 

jsou určeny především na tyto přímé pomoci. 

Celkově bylo vybráno v Rožnově pod Radhoštěm a okolních obcích 

782 855,- Kč což je o téměř třicet tisíc více než v roce předcházejícím 

- tehdy bylo vybráno 753 159,50 Kč.  

Farní charita tímto upřímně děkuje všem koledníčkům i přispěvate-

lům, kteří se tříkrálové koledy zúčastnili.                                             

S přáním všeho dobra V. Kalman, řed. FCH Rožnov p. Radh.

Tříkrálová koleda 2009

Knihovna
otevírací doba:



Termín: 7. 2. 2009, začátek turnaje v 7 : 45 hod.              
Pořadatel:  Roman Pavel 736 231 327

Místo konání: Sportovní hala při Základní škole TGM v Horní Bečvě

Hrací doba: 1 x 16 minut , Hraje se 1 + 4 hráči v poli 

Startovné:  1000 Kč pronájem haly, rozhodčí, 

občerstvení pro každý tým, ceny

Bufet: Přímo v hale připraveno občerstvení, jídlo, alko, nealko

Pravidla:  Hraje se dle pravidel turnaje, hraje se s míčem 

pro sálovou kopanou

Hodnocení:   Body, vzájemný zápas, rozdíl vstřelených branek, 

větší počet vstřelených branek, pokutové kopy 3 + 3

Ceny: Putovní pohár, individuální ocenění střelec, gólman

 Kobylská - Dolní konec - Kapitán Zbyněk Pavlica

 Kostelani - Kapitán Pavel Roman

 Hluboké - Kapitán Jaroslav Zetocha

 Liščí - Kapitán Hynek Bártek

 Mečůvka - Valaška - Pavel Miškařík

 Bučkové - Stanislav Ondruchovi

 Bečvice - Přehrada - Zdena Prorok

 Nebesa - Lúky - Lukáš Roučka
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Turnaj údolí „Želva cup“ Inzerce

Inzerce

Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí fi rma 

VPO Protivanov, a. s.

oznamuje otevření zakázkové kanceláře v Rožnově p. R. naproti kostelu, 

ve které nabízí plastová okna nejvyšší kvality, dřevěná eurookna 

a veškeré příslušenství k oknům (žaluzie, parapety, sítě . . .)

roznov@vpo.cz VPO Protivanov a. s.                                          

mob.: 731 428 928 Nádražní ulice 21 (naproti kostelu)                                                                                                                                 

tel./fax: 571 610 539 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.vpo.cz                                                                                                                    

Kosmetika Brigita Linerová 

na Horní Bečvě nabízí:

• základní kosmetické ošetření pleti

• ajurvédské kúry, masáž hlavy a vlasů speciálním olejem

• bylinný lifting • barvení řas a obočí

• depilace teplým voskem

• poradenství

• solárium, nové trubice - 1minuta 6,- Kč

Objednávky telefonicky 

603 959 22 nebo osobně
pondělí 9.00 - 17.00

úterý 12.00 - 17.00

středa 9.00 - 17.00

čtvrtek               zavřeno

pátek 12.00 - 17.00  

Kadeřnictví  Iwuzskaa
     Hotel Mesit
po-čt 9:00 - 14:00 

pá 9:00 - 18:00

so 9:00 - 14:00 (dle zájmu až do 18:00)

tel. číslo: 773648841

Všechny Vás zvu a těším se na Vaši návštěvu v kadeřnictví. 



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm - únor 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  V neděli 15. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

O mistru basy, Pohádka o kozlu Kokešovi, Cvrček a basa, Strašení 

čmeláků, Krtek malířem, Babička vypráví pohádku, Krtek fotografem.

•  Od pondělí 16. do středy 18. v 18.00 hodin

MADAGASKAR 2

Partička zvířat z ostrova Madagaskar se tentokrát ocitá v srdci Afriky.  

Mluveno česky.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 16. do středy 18. ve 20.00 hodin

KATYŇ

Kolem katyňského masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. 

Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut…

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 19. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – FÍGLE

Fígle, úskoky osudu, ale i náhoda pomáhají Štefkovi nasměrovat život 

svého otce zpět k rodině. Je však tajemný elegantní muž na nádraží 

skutečně Štefkovým otcem? Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 20. do neděle 22. v 18.00 hodin

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK

Muzikál, který zachycuje zkušenosti ze střední školy, sny, obavy 

a vyhlídky do budoucna. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 20. do neděle 22. ve 20.00 hodin

YES MAN

Z Carla se postupně stal člověk, který zná jen jednu odpověď: 

NE, po návštěvě semináře, který vybízí říkat častěji ANO, 

se jeho každodenní realita nečekaně a do základu změní.

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 23. do středy 25. v 18.00 hodin

KAMARÁDOVA HOLKA

Dustin chce získat zpět svou přítelkyni a tak začíná hra jedné ženy 

a dvou mužů bez pravidel. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 23. do středy 25. ve 20.00 hodin

UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ

Třetí díl série Underworld  se zabývá podstatou krvavého boje mezi 

aristokratickými upíry a barbarskými vlkodlaky, který se táhne 

už po staletí.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26.2. do neděle 1.3. v 18.00 hodin

CESTA NA MĚSÍC 3D

Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách 

astronautů, jsou ukryti tři muší dobrodruhové. I první let na Měsíc 

měl své mouchy… Mluveno česky.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 26.2. do neděle 1.3. ve 20.00 hodin

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? 

Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let 

nestihlo, se už nezvládne… Mládeži přístupný. 
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•  Od pondělí 2. do středy 4. v 18.00 hodin

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1

Francouzský gangster Jacques Mesrine byl ve své vlasti známější než 

jakákoli celebrita. Jeho avantýry byly lehkomyslné, drzé a jeho úmysly 

absolutně nepředvídatelné. Mládeži do 12 let nevhodný.

•  Od pátku 30.1. do středy 4.2. ve 20.00 hodin

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? 

Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let 

nestihlo, se už nezvládne… Mládeži přístupný.

•  Od čtvrtku 5. do neděle 8. v 18.00 hodin

SOBÍK NIKO

Animovaný fi lm pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi.

Mluveno česky.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 5. do neděle 8. ve 20.00 hodin

AUSTRÁLIE

Záchrana zděděné farmy se stává záminkou pro odhalení manželovy 

nevěry.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 9. do středy 11. v 18.00 hodin

ČTVERY VÁNOCE

Každý rok Brad a Kate utíkají před chaosem Vánoc do exotického 

letoviska, ale letos  je čeká návštěva jeho a jejích rozvedených rodičů.  

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 9. do středy 11. ve 20.00 hodin

NEBEZPEČNÝ CÍL

Život nájemného zabijáka Joa se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, 

kdy je vyslán na kšeftík do Thajska.  Mládeži do 12 let nevhodný.

•  Ve čtvrtek 12. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – MEZI NEPŘÁTELI

Film odhalující skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války 

a odkrývající přeměnu vojáků v týrané vězně a spojenců v nepřátele. 

 Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 13. do neděle 15. v 18.00 hodin

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

Nečekaná nabídka práce pro nepříliš úspěšného novináře Sidneyho 

pro prestižní newyorský časopis Sharps převrátí jeho život vzhůru 

nohama. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 13. do neděle 15. ve 20.00 hodin

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1 – EPILOG

Pokračování fi lmu Veřejný nepřítel č.1, o životě nejznámějšího 

francouzského gangstera Jacquese Mesrina. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

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.becva@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Prezentace na internetu: www.hornibecva.cz

Chcete prodat nemovitost? 
Jsme tu pro Vás. 

Zprostředkování prodeje, 

výkup nemovitostí, vyplacení dluhu a exekucí. 

Informace na tel. čísle 724 100 135, www.rksting.czIn
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