
březen

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka 
na tarokový 

turnaj
Dne 19. března 2011 

se uskuteční další turnaj 

Valašské tarokové ligy. 

Začátek ve 13. 00 hodin 

v sále restaurace 

Staré časy.

Srdečně zvou pořadatelé.

Vás srdečně zve na

Dětský 
karneval

V sobotu 5. března 2011 

od 14.00 hodin 

v Penzionu Staré časy

na Horní Bečvě.

Vstupné dobrovolné
(bude použito na fi nancování 

dalších dětských akcí).

Pozvánka na karneval na str. 7.

Pozvánky

Pozvánky do divadla

Okénko
Olga Scheinpfl ugová

Situační komedie o tom, kterak se etik 

Johánek jednou napil a hroutí se mu svět.

Roztomilý, nepraktický a života neznalý 

profesůrek Jakub Johánek zcela mimo-

řádně oslavuje s přáteli v nočním klubu 

a nezvyklé množství spotřebovaného 

alkoholu mu způsobí dočasný výpadek 

paměti. Docent Johánek má spíš než 

okénko pořádné okno! Vše je o to slo-

žitější, že se má stát bohatým dědicem 

a mnozí z jeho okolí chtějí jeho okénka 

využít ve svůj prospěch. A kolem chu-

dáka etika Johánka se roztáčí kolotoč 

intrik a činů vpravdě neetických! 

Děj této téměř zapomenuté komedie 

na jevišti oživuje atmosféru staré prvo-

republikové Prahy.

Představení divadla Chaos 

z Valašské Bystřice se koná 

v neděli 13. března 2011 
v 15.00 hodin 

v kinosále na Horní Bečvě. 

Vstupné je 50,-Kč, 

předprodej vstupenek od 1. 3. 2011 

v Místní knihovně.
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Společenská kronika Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít,

 vzpomínky na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 10. března 2011 vzpomeneme 

deváté smutné výročí, kdy nás 

navždy opustila naše drahá manželka, 

maminka, sestra, teta, babička 

a prababička  

paní  Anna  Š k o r ň o v á

zemřela ve věku nedožitých 

sedmdesáti pěti let.

Stále vzpomíná manžel Jindřich, dcera Daniela s rodinou, 

dcera Jarmila s rodinou a syn Milan s rodinou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Není pravda, že čas bolest zahojí, 

v srdci zůstane rána, která nikdy nepřebolí.

Dne 3. března 2011 vzpomeneme osmé 

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.

Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci nedá zapomenout.

Očima se už nepodíváš, 

teď klidným spánkem odpočíváš. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 

ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

21. března 2011 vzpomeneme 

páté výročí úmrtí   

pana  Jiřího  D i a t k y

S láskou vzpomínají manželka, 

děti, rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 22. března 2011 vzpomeneme 

smutné dvacáté páté výročí úmrtí    

pana  Václava  P o l á c h a

Vzpomínají manželka Marie 

a děti s rodinami.

Motto: 

„Mládí, to by byla krásná doba, kdyby přišla až později v životě.“  
Charlie Chaplin

Blahopřání
V březnu se dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané:

 Libor  H o l u b 

 Emil  K ř e n e k 

 Vladimír  M a c h á l e k 

 Josef  V a n ě k 

 Jiřinka  J u ř í č k o v á 

 Helena  S k a l í k o v á 

 Ludmila  Z á v o r k o v á 

 Jenovefa  C a b á k o v á 

 Jindřich  Š k o r ň a

Dne 13. března 2011 oslaví 

devadesáté narozeniny naše maminka, 

babička a prababička 

paní  Marta  V a ň k o v á

Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání 

do dalších let přeje celá rodina.

Všeci běží do zatáčky na guláš aj hlt 

slivovičky, neběžíme však jenom tak, 

Jožkovi jdem vinšovat.

Dne 9. března 2011 oslaví 70 let 

náš manžel, tatínek a dědeček, 

předseda včelařů  

pan Josef  V a n í č e k

My ti chceme k dnešním narozeninám přát, v ruce neseme 

slivovičku a zazpíváme písničku. Přejeme Ti tolik krásných 

vteřinek, kolik máš včeliček. Dny všední, sváteční, nedělní 

i páteční plné lásky, pokoje, ať Tě každý miluje. Na Tvé pěkné 

tváři není vidět vrásku, Tvoje oči krásně září, všem rozdáváš 

lásku. Ať ve zdraví, štěstí, v radosti život Ti ubíhá, do stovky 

chybí Ti malý kus, tak to tu s námi vydržet zkus. 

To ti ze srdce přeje manželka, dcery Radka, Maruška a syn Pepa 

s rodinami. Čtyři vnuci a čtyři vnučky posílají dědečkovi sladkou 

pusu a přejí, aby mu včeličky nasbíraly hodně medu.

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

Vzpomínka

Slunečko zlaté nad obzor vyšlo, paprsky jasně září do polí, 

Tvé dobré srdce klid a mír našlo, už Tě nic netrápí, též ani nebolí. 

Duše Tvoje čistá se odebrala k Pánu, navždycky odešla jsi spát, 

ty čtyři dlouhá léta nezacelí tu ránu, 

vzpomene každý, kdo Tě měl rád. 

Poklesla ruka, co pohlazení dala, umlkl hlas, co vždycky potěšil. 

Díky, Boženko, za kus pěkného žití, 

dokud jsi s námi ještě tady byla.

Dne 10. března 2011 vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí 

paní  Boženy  M i n a r č  í k o  v é , 

rozené Vaníčkové 

Dne 18. března by se dožila 41 let. 

S kytičkou, svíčkou 

a modlitbou k Tvému 

hrobu dneska jdou. 

S láskou vzpomínají 

manžel, děti Honzík, 

Kubík a Vendulka, 

rodiče a sourozenci s rodinami.
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Motto: 

„Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, 

ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá 

s člověkem a člověk umírá za přátelství.“
Seneca 

 1.3. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí 

a zemřelou rodinu

 2.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3.3. 7.30 za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy a syna

 4.3. 7.30  za zemřelou Marii Macečkovou, manžela Josefa, syna 

Josefa a jeho manželku Danielu, rodiče a sourozence 

z obou stran

 5.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 6.3. 10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy, 

syna Josefa, zetě Antonína, živou a zemřelou rodinu

 7.3. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, celou rodinu a duše 

v očistci

 8.3. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, snachu, zetě a vnuka Jiřího

 9.3. 7.30  za zemřelého Bohuslava Mazáče, rodiče z obou stran 

a celou zemřelou rodinu

 10.3. 7.30  za zemřelou Annu Škorňovou při příležitosti devátého 

výročí úmrtí

 11.3. 7.30  za zemřelého Josefa Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran

 12.3. 7.30  za zemřelou Adélu, Františka a syna Jana Kysučanovy 

a staříčky Kociánovy

 13.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy a zemřelé děti

 14.3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmar a rodiče 

z obou stran

 15.3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 16.3. 7.30 za zemřelou rodinu Kocourkovou

Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává, 

slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 25. března 2011 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí     

pana  Vladimíra  C a b á k a

S láskou vzpomínají manželka, 

synové Vladimír a Petr s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 28. března 2011 by se dožil sta let      

pan  Josef  M a l i n a 

v červnu uplyne třicet osm let 

od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Lidka s rodinou, syn Josef 

s rodinou a celé příbuzenstvo.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi žít, přišla zlá nemoc 

a Ty jsi musela odejít. Prázdný je domov, smutno je v něm, 

bolest a vzpomínky zůstaly jen.

Dne 26. března 2011 

vzpomeneme první výročí úmrtí      

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é

S úctou a láskou vzpomínají 

syn Zdeněk s rodinou a dcera Jindřiška 

s rodinou.

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

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

Dne 7. března 2011 by se dožil 

devadesáti let náš tatínek, dědeček 

a pradědeček     

pan  Oldřich O n d r u c h

S úctou a láskou vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Jindřiška s rodinami.

Mše v březnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
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Evidence obyvatel
pohyb obyvatel v roce 2010 v obci Horní Bečva

Stav obyvatel k 01. 01. 2010:  ...............................................................  2.456

Přihlášení k trvalému pobytu:  ..............................................................   + 28

Odhlášení z trvalého pobytu: ...............................................................     - 27 

Narození:  ......................................................................................................   + 18 

Úmrtí:  ............................................................................................................     - 25 

Celkem obyvatel k 31. 12. 2010: ..........................................................  2.450

Nejstarším občanem obce Horní Bečva je paní Kamila Proroková, 

která se v lednu 2011 dožila věku 98 let. 

Sňatky dle evidence obyvatel 

(občané obce Horní Bečva): ........................................................... 7 občanů

Rozvody dle evidence obyvatel 

(občané obce Horní Bečva): ......................................................... 10 občanů

Matrika
matriční události v roce 2010 v obci Horní Bečva

Sňatky: ............................................................................ 16 (z toho 4 církevní)

Úmrtí: ..................................................................................................................  16

SPOZ
jubilejní sňatky v roce 2010

25 let manželství – stříbrná svatba: ............................................................  8

50 let manželství – zlatá svatba:  ..................................................................  5

55 let manželství – smaragdová svatba:  ..................................................  4 

60 let manželství – diamantová svatba:  ....................................................1

65 let manželství – kamenná svatba: .........................................................  0 

V roce 2010 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:

• 2x vítání občánků

•  rozloučení se základní školou TGM Horní Bečva žáků třídy 9.A, 9.B 

– nazvané poslední zvonění

• 1x zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění 

• 1x diamantová svatba (60 let manželství)

• 1x zlatá svatba (50 let manželství)

• 1x smaragdová svatba (55 let manželství)

 17.3. 7.30  za zemřelého Bohumíra Vaníčka, manželku Aloisii, 

syny Pavla a Antonína a vnučku Boženu

 18.3. 7.30  za zemřelé Josefu a Josefa Malinovy, snachu a celou 

zemřelou rodinu

 19.3. 7.30  za zemřelé Josefa a Františku Bártkovy, tři zetě 

a tři vnuky

 20.3. 10.00  za zemřelého Josefa Vančuru, jeho syna Josefa a duše 

v očistci

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

sourozence a rodiče

 22.3. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence, celou 

zemřelou rodinu a duše v očistci

 23.3. 7.30  za zemřelé Františka, Josefa a Jana Macečkovy, jejich 

manželky, dva syny a duše v očistci

 24.3. 7.30 za zemřelé Miroslava Mikudu a Ondřeje Vojkůvku

 25.3. 7.30  za zemřelého Rudolfa Závorku, tři bratry, synovce 

Miroslava a duše v očistci

 26.3. 7.30  za zdraví, štěstí a Boží požehnání pro rodinu 

Chovancovu

 27.3. 10.00  za zemřelé Jana a Alžbětu Blinkovy, zetě Bohumila 

Juříka a Vladimíra Cabáka, vnuka Radka Juříka a duše 

v očistci

 28.3. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a jejich rodiče

 29.3. 7.30  za zemřelého Josefa Kantora, sourozence, švagra 

Bedřicha Chovance a rodiče Kantorovy a Chovancovy

 30.3. 7.30  za zemřelé rodiče Oldřicha a Kristýnu Chovancovy, 

manžela, bratra a zetě Jana

 31.3. 7.30  za zemřelé Cyrila a Anežku Prorokovy, bratra Zdeňka 

a duše v očistci

 1.4. 7.30  za zemřelou Andělu Petřekovou, manžela, tři syny, 

dvě snachy a duše v očistci

 2.4. 7.30  za zemřelé Anežku a Josefa Mládenkovy a rodiče 

z obou stran

 3.4. 10.00  za zemřelé rodiče Boženu a Metoděje Křenkovy a dva 

zetě

 4.4. 7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, snachu 

a rodiče z obou stran

 5.4. 7.30  za zemřelé rodiče Jaroslava a Františku Solanské, syna 

Bedřicha a duše v očistci

 6.4. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, bratra 

Miroslava a rodiče z obou stran

 7.4. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Středulovy a živou 

rodinu

Informace obecního úřadu

Oznámení Finančního úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm.
Pracovníci Finančního úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm 

budou dne 30. března 2011 

od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hodin

přijímat Vaše vyplněná daňová přiznání 

za rok 2010v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Horní Bečvě. 

Tiskopisy budou k dispozici.
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Ke dni 26. března 2011se uskuteční na celém území České repub-

liky sčítání lidu, domu a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., 

o SLDB 2011. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech člen-

ských státech Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 763/2008. Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem 

k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje je půlnoc z pátku 

25. na sobotu 26. března 2011.

Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou 

domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden 

domovní list.

Opatření k bezpečnosti občanů:

Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letá-

ček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře 

s jeho služebním číslem a termín první návštěvy k předání sčítacích 

formulářů.

Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České 

pošty (poštovní doručovatelé) a všichni budou mít velkou speciální 

brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“.

Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího 

komisaře s fotografi í, jménem a příjmením a služebním číslem a sou-

časně předloží i svůj osobní průkaz.

Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu 

na úřední desce obecního či městského úřadu.

Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na 

call centru telefonicky.

Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v době, kdy 

s ním bude v bytě další osoba.

Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu 

či domu.

 První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 

2011 a většina defi nitivních výsledků ve druhém pololetí roku 2012.

Podle dodavatelem zpřesněného harmonogramu prací budou 

v měsíci březnu provedeny na stavbě kanalizace tyto stavební práce:

Stoka Kobylská – potrubí stoky je dokončeno, budou prováděny 

překopy vozovky nutné pro zřízení odbočení pro domovní přípojky. 

Koncem března předpokládáme kolaudační řízení stoky a po vydání 

územního souhlasu přípojek je možno provádět kanalizační přípojky 

k jednotlivým domům.

Stoka Hluboké – bude prováděna hlavní stoka gravitační kanaliza-

ce úseku místní část Ondrové po střed obce.

Stoka Liščí – ve druhé polovině března budou prováděny překopy 

vozovky nutné pro zřízení odbočení pro domovní přípojky. Vlastní do-

movní přípojky je možno provádět po vydání kolaudačního souhlasu 

asi od konce dubna.

Stoka Na lúkách - budou prováděny překopy vozovky nutné pro 

zřízení odbočení pro domovní přípojky.

Stoka Mečůvka – dodavatel bude budovat hlavní stoku gravitační 

kanalizace od Ježova po křižovatku směrem na lúky.

Stoka Bučkové – pokračování stavby hlavní stoky páteřní komuni-

kaci a odbočky kolem domu p. Proroka.

Stoka nad školkou – po dokončení hlavní stoky budou prováděny 

odbočky pro domovní přípojky.

Stoka nad Hotelem Mesit (Na Zubčeně) – dokončení páteřní stoky.

Plnění harmonogramu může být ohroženo počasím, které je 

v letošní zimě neobvyklé. 

Provádění výše uvedených prací bude opět vyžadovat uzá-

věrky dotčených komunikací denně od 7.30 do 17.00 hodin stej-

ně jako doposud. Provádění prací bez uzavírek není, bohužel, 

možné. Žádáme proto občany o trpělivost.

Stále platí termín dokončení domovních přípojek do 30. září 2011. 

Protože kapacita místních živnostníků, kteří jsou schopni přípojky pro-

vádět, je omezená a přípojek je třeba zřídit téměř 130, doporučujeme 

Vám kontaktovat se s námi vybraným dodavatelem, aby tento mohl 

objednat potřebný materiál a zařadit si Vámi požadovanou práci do 

svého harmonogramu.

Kontakty na živnostníky, kteří se do budování přípojek zapojili:

Vodo – topo – plyn, výkopové práce i montáž potrubí
Rostislav Vardžák, tel.: 728 117 409

Výkopové a zemní práce včetně instalatérské činnosti                                                     
Dalibor Vašut, Horní Bečva, tel.: 603 732 750

Vodoinstalatérství a topenářství                                                                                                          
Jiří  Maceček, Horní Bečva 442  

Tel.: 605 552 695, e-mail: jiri_macecek@email.cz

Veškeré práce spojené s realizací 
domovních kanalizačních přípojek                                                                                                                    
Petr Žitník, Prostřední Bečva 540                                                            

 1. Kristýna Hajdová 

 2. Abigail Oczeljáková

 3. Mariana Vašutová 

 4. Robert Bordovský 

 5. Vojtěch Kubáň 

 6. Patrik Kysučan 

 7. Gabriela Ručková 

 8. Adam Kocián 

 9. Linda Urdová 

   10. Matias Ondruch 

 11. Tomáš Vaculín 

 12. Vladimír Červený 

 13. Jan Polách

 14.  Samuel Doležálek

 15. Adam Blinka

 16. Adam Závorka 

 17. Hana Hrušková

 18. Amélie Ondruchová

 1. Oldřich Solanský

 2. Jan Blinka

 3. Rudolf Fárek

 4. Tomáš Chovanec

 5. Jiřina Kretková

 6. Františka Vašutová

 7. Alois Ondruch

  8. Jaroslav Tovaryš 

 9. Cecilie Ondruchová 

 10. Metoděj Ondruch 

 11. Jindřiška Ondryášová 

 12. Milan Maloněk 

 13. Karel Malina 

 14. Josef Juříček 

 15. Bohumil Polách 

 16. Miroslav Křenek 

 17. Anastazie Fárková 

 18. Jan Kubáň 

 19. Bohumil Chuděj 

 20. Františka Křenková 

 21. Božena Papšová 

 22. Karel Sovička 

 23. Marie Holčáková

 24. Jiřina Rybáková

 25. Zdeňka Malinová

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Výstavba kanalizace – informaceDěti narozené v roce 2010

Osoby zemřelé v roce 2010

Kominictví - Pavel Hodaň
Nerudova 655/10, Valašské Meziříčí

Tel.: 777 204 202
Provádí kontroly spalinových cest 

a čištění komínů dle nařízení vlády č. 91/2010.
Kontrola a čištění komínů 450,- až 550,- Kč, 

samostatné čištění – jeden průduch 200,- Kč, 
další průduch  50,- Kč.

Inzerce
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Poděkování
V sobotu 29. ledna 2011 proběhl 

v penzionu Staré časy ŠKOLNÍ PLES.  
Pořadatelé by chtěli poděkovat všem rodičům 

a sponzorům, kteří přispěli fi nančními 
i věcnými dary do tomboly.

Věříme, že se ples všem zúčastněným líbil. 
Těšíme se na další setkání 

na příštím Školním plese opět za rok.                                                  
Školská rada a ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva

Základní škola informuje

Nedávno začal nový školní rok a už máme za sebou první pololetí 

školního roku 2010/2011. Rádi bychom Vás seznámili s výsledky našich 

žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 112 žáků, všichni prospěli. 

Výborný prospěch měli tito žáci:

1. třída

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

Ondřej Pařenica, David Pšenica, Josef Vahalík, Emanuel Vala, 

Lukáš Vítek, Michal Zeithamel, Tereza Gajdušková, Klára Kocurková, 

Amálie Mikesková, Aneta Riegelová

2. třída

Tomáš Gajdušek, Martin Holčák, Petr Janík, David Křenek, 

Tomáš Křenek, Daniel Němec, Samuel Rybár, Patrik Šupina, 

Terezie Blinková, Monika Bothová, Viktorie Doležálková, 

Simona Fojtášková, Juliet Juráček, Aneta Mikudová, Denisa Petřeková, 

Vanessa Poláchová, Markéta Vašutová, Radka Žitníková

3. třída

Jakub Měrka, Pavel Mužátko, Sára Bílková, Adéla Bohušová, 

Eliška Hatlapatková, Hana Holíčková

4. třída

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

Vanda Machálková

5. třída

Ondřej Holčák, Jakub Jurek, Stanislav Řezáč, Kristýna Kubešová, 

Aneta Nytrová, Šárka Otepková

Na druhém stupni studují 133 žáci, z nich čtyři neprospěli. 

Vyznamenání získalo padesát jedna žáků, samé výborné 

měli tito žáci:

6. A třída 6. B třída

Lukáš Mužátko Ivana Růčková

Kristýna Blažková

7. A třída 7. B třída

Jiří Solanský Radek Bill

 Dominika Blinková

8. třída

Kateřina Barošová, Sandra Hanasová, Hana Handrychová

Ve škole musíme hodnotit i chování žáků. V prvním pololetí bylo 

celkem uděleno třináct napomenutí třídního učitele, šest důtek tříd-

ního učitele a jedna důtka ředitele školy. Druhým stupněm z chování 

byli hodnoceni dva žáci.

Na škole také probíhají různé soutěže – o nich jste průběžně infor-

mováni během školního roku. Mgr. Silva Vašková

Základní škola v Horní Bečvě uspořádala 1.února školní kolo kon-

verzační soutěže v anglickém jazyce.

V 1. kategorii 6.-7. tříd si žáci losovali z 5 témat. Na 3. místě skon-
čila Barbora Malinová ze 7. a, druhá byla Michaela Chrbjátová 
ze 6. a a vítězkou se stala žákyně 6. b Markéta Kubáňová, která se nej-
lépe vypořádala s tématem Sports and games. Dalšími soutěžícími 

byli Lukáš Mužátko, Michal Lejska, Ivana Růčková, Barbora Kohoutová, 

Radka Petřeková a Barbora Podešvová.

Ve 2. kategorii 8.-9. tříd bylo 10 tématických okruhů. Vítězkou se 
stala Kateřina Jalůvková z 8. třídy, 2. místo získala Zuzana Hrstková 
z 9. b a z téže třídy byla i Lenka Petřeková, která skončila na 3. místě. 
Dále v této kategorii soutěžili Ondřej Malina a Dominik Ondruch.

První 3 v každé kategorii obdrželi diplomy a věcné ceny, ostatní 

účastníci byli odměněni upomínkovými předměty.
Marie Němcová

Od 2. do 11. února měli páťáci a sedmáci základní školy v Horní 

Bečvě lyžařský výcvik v areálu U Sachovy studánky.

Žáci páté třídy se učili základům lyžování a snowboardingu pět dní, 

sedmáci na svahu o 2 dny déle. Počasí bylo nádherně slunečné, svah 

vzorně upravený. První den byli žáci rozděleni do tří družstev lyžařů, 

snowboardisté cvičili pod vedením Aleše Závorky. Lyžaři prováděli 

carvingové oblouky a další cvičení pod dohledem instruktorů Daniely 

Křištofové, Marie Němcové a Zbyňka Kocurka. 

Po zvládnutí základů lyžování žáci závodili ve slalomu. U páťaček 

vyhrála Šárka Otepková, druhá dojela Aneta Nytrová a 3. místo ob-

sadila Kristýna Kubešová. Z chlapců 5. třídy zvítězil Richard Žitník, 

na 2. místě byl Jan Macura a bronzovou příčku obsadil Stanislav Řezáč.

 Žáci soutěžili v anglickém jazyce    

Lyžák hornobečvanských dětí
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Zájezd Nošovice

Nesmírně vyrovnaný 2. ročník 

zimního Želva cupu 2011

Krátké zprávičky z naší školičky

Po Novém roce se nejstarší děti z naší MŠ těšily na týden lyžařské-

ho výcviku, který se uskutečnil od 17. do 21. ledna 2011 ve Skiareálu 

Sachova studánka na Horní Bečvě. Skupinu jedenácti dětí doprovázela 

paní učitelka Říhová a rodiče se mohli kdykoli v průběhu výcviku při-

jít podívat na své děti. Každé ráno v 8.45 děti odjížděly Skibusem od 

mateřské školy a v poledne byly dopraveny zpět. Na sjezdovce byly 

děti rozděleny do dvou skupin lyžařů a nelyžařů, dle dosavadních 

lyžařských dovedností. Každá skupina měla své instruktory, kteří si 

organizovali celé dopoledne včetně přestávky na občerstvení. Některé 

děti také využily půjčovnu lyžařské výstroje přímo v areálu.

Poslední den lyžování byl závodivý a plný překvapení, za týden 

snahy i nejednoho pádu do sněhu. Obě skupiny závodily na tři kola 

a každé dítě obdrželo diplom a další věcné ceny  na památku z této 

akce. Během celého týdne doprovázela děti dobrá nálada, pohoda 

i zvědavost, co zajímavého je čeká následující den. Děkujeme nejen 

panu Závorkovi, který celý výcvik zorganizoval, ale také celému kolek-

tivu zaměstnanců Skiareálu Sachova studánka, kteří se dobře postarali 

o celý průběh tohoto výcviku.

Poslední lednový týden byl více zaměřený na přípravu nejstarších 

dětí k zápisu do první třídy základní školy. Hravou a motivační činností 

vedly učitelky děti ke splnění úkolů v různých oblastech. Před zápisem 

se byly děti seznámit s prostředím základní školy a první třídy, kde se 

ve dnech 31. ledna a 1. února 2011 uskutečnil v odpoledních hodinách 

tento slavnostní proces. Pro zvýšenou nemocnost dětí byl stanoven 

i náhradní termín zápisu a to na 9. února 2011.

V rámci spolupráce se základní školou se 8. února 2011 zúčastnilo 

devatenáct starších dětí s paní učitelkou Bolkovou návštěvy divadla 

v Novém Jičíně. Děti shlédly muzikál „Ferda mravenec“ a prožily pří-

jemný kulturní i estetický zážitek z celé této akce.

Tak jako každý rok, tak i letos, v době jarních prázdnin, byl zajištěn 

provoz v mateřské škole dle počtu dětí a zájmu rodičů. 

Za kolektiv mateřské školy zapsala Táňa Michalíková

Dne 16. února jsem obdržela následující e-mail:
Vážená paní Pospíšilová,

nepíše se mi to lehce, ale je mou smutnou povinností Vás informovat,

 že z provozních důvodů musíme zrušit všechny exkurze v termínu od 24. břez-

na do 1.dubna včetně. Důvodem je odstávka výroby a úprava výrobní linky 

na model Hyundai ix35, který začneme sériově vyrábět v létě letošního roku. 

Termín odstávky byl defi nitivně potvrzen v pondělí 14. února a proto jsme ne-

mohli zablokovat registraci na 1. dubna v předstihu. Rezervace Vaší exkurze 

na pátek 1. dubna bude tedy smazána a Vy máte možnost zaregistrovat se 

na jakýkoliv jiný volný termín. 

Vážená paní Pospíšilová, věřte, prosím, že mě tato situace vůbec netěší, 

ale opravdu s tím nemohu nic dělat, protože výroba bude odstavena, na lin-

kách budou pracovat mechanici a v uličkách kolem linek budou jeřáby, další 

technika a materiál, takže veřejnosti tam z bezpečnostních důvodů nebude 

v žádném případě povolen vstup.

Věřím, že nám i přes tuto nepříjemnost zachováte přízeň a těšíme se na 

Vaši návštěvu v jiném termínu. S pozdravem a poděkováním za pochopení 

Petr Vaněk, Generální manažer PR HMMC

Z těchto důvodů dochází ke změnám
termín zájezdu úterý 5. dubna 2011.

Program zájezdu: 

odjezd od OÚ Horní Bečva  .......................................... 6.30 hod.

prohlídka pivovaru Radegast  ..................................... 8.00 – 10.00 hod.

oběd v Hotelu Šošovice ................................................ 11.00 – 12.00 hod

prohlídka automobilky Hyundai  ............................... 13.00 – 14.00 hod.

nákupní centrum Frýdek – Místek  ............................ 14.30 – 16.00 hod.

odjezd z Frýdku – Místku  ............................................. 16.00 hod.

Nový termín zájezdu byl jediný neobsazený pro tak početnou skupinu 

v měsíci dubnu. Ing. Jana Pospíšilová, CSc.
předsedkyně Klubu důchodců Horní Bečva

Po nultém a prvním ročníku se v hale základní školy TGM v Horní 

Bečvě sešli v sobotu 5. února 2011 podruhé všichni bývalí fotbalisté 

a kamarádi Michala Romana, aby dneska již tradičním halovým turna-

jem údolí obce uctili jeho památku. Tentokrát přineslo celodenní klání 

osmi bečvanských údolí extrémně vyrovnanou podívanou. Až do po-

sledního kola nebylo jasné, kdo se stane vítězem turnaje. Loňský ob-

hájce tým Mečůvka – Valaška v hodně oslabené sestavě úplně vyhořel 

a nakonec skončil na posledním místě. Na pomyslný pohár mohli před 

posledním kolem myslet tři celky. Dvojnásobný vítěz Bučkové musel 

čekat, jak dopadne vzájemný souboj Hluboké versus Dolní konec - Ko-

bylská. Celku z údolí Kobylská stačila k celkovému prvenství remíza, 

ale rozhodující krok neudělali a svému soupeři podlehli v poměru 1:4. 

V minitabulce, kdy při bodové shodě rozhodovalo kritérium vzájem-

ných zápasu, se rozhodlo pro Hluboké. Z tohoto celku byl také vyhlá-

šen nejlepší hráč turnaje Filip Zetocha. Nejlepším střelcem byl Karel 

Sekyra mladší z celku Bučkové s 10 přesnými zásahy. Nejstarším hrá-

čem turnaje byl starosta obce Oldřich Ondryáš a nejlepším strážcem 

svatyně jeho syn Petr, oba z celku Nebesa – Luky. Hlavní organizátor 

Pavel Roman konstatoval zdárný průběh turnaje, který by se neobešel 

bez podpory drobných sponzorů a vedení obce. 
Martin Němec

Konečně pořadí turnaje: 

1. Hluboké  23:12 13 b.  5. Inter Liščí 14:12 10 b.

2. Dolní konec – Kobylská 15:9 13 b.  6. Bečvice – Přehrada 7:12 8 b. 

3. Bučkové 20:15 13 b.  7. Kostelani 10:16 5 b

4. Nebesa – Luky 17:19 13 b.  8. Mečůvka – Valaška 6:17 4 b.

Sedmáci měli trať stejnou a nejlépe se s ní vypořádala Dominika 

Blinková, druhá dojela Tereza Fiurášková a třetí na bedně byla Ivana 

Křenková. Z chlapců byl nejrychlejší David Jurajda, druhý dojel Domi-

nik Opálka a třetí místo obsadil Václav Mikeska. Mezi snowboardisty 

zvítězil Robert Malina, stříbrný byl Martin Lejska a bronzovou příčku 

obsadila Barbora Podešvová. Vítězové obdrželi diplomy, dárky a všichni 

ostatní si pochutnali na sladkostech.

Žáci páté třídy ve středu svah opustili. Všichni zvládli základy lyžo-

vání i snowboardingu dobře a instruktoři doufají, že se budou těmto 

sportům věnovat i v budoucnosti. Sedmáci pokračovali další den 

karnevalem. Na svahu se proháněl černokněžník, trpaslík, duch, vod-

ník, Křemílek, kovboj, kuchařka a další masky.

A přiblížil se poslední, bohužel deštivý den výcviku. Instruktoři celý 

kurz vyhodnotili, žáci předali diplom s podpisy všech účastníků vleka-

řům a obsluhujícímu personálu v bufetu a poděkovali jim za vzorný 

přístup.
Marie Němcová
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hledá 

pracovníka obchodního oddělení 

- zahraniční obchod
Pracovní náplň:

- prezentace, prodej produktů a služeb

- udržování a rozvoj dlouhodobých obchodních vztahů

Požadujeme:
- výbornou znalost anglického jazyka, dobrou znalost ruského jazyka

- minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou

- ŘP sk. „B“

- samostatnost při vyhledávání a navazování nových 

obchodních kontaktů 

- bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost, časovou fl exibilitu

- dobrá uživatelská znalost PC  

- praxe min. 2 roky

asistentku provozního oddělení 

Pracovní náplň:
- běžná administrativní činnost 

(příprava podkladů, vedení dokumentace apod.)

Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru 

ukončené maturitní zkouškou

- bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost, časovou fl exibilitu

- výborná uživatelská znalost PC (World, Excel, Internet)

manažera občanského sdružení
Pracovní náplň:

- zodpovědnost za komplexní řízení chodu sdružení

- vykonávání požadavků představenstva, 

vyřizování běžné agendy se členy sdružení

- svolávání schůzí, zabezpečení vedení účetnictví

- jedná se o práci na poloviční pracovní úvazek

Požadujeme:
- manažerské a organizační schopnosti

- kultivované jednání a vystupování

- znalost práce na PC

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti

- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst 

- zaměstnanecké výhody dle sociálního programu fi rmy 

- různorodou a zajímavou práci, možnost karierového postupu

- příjemné pracovní prostředí v mladém dynamickém kolektivu

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte na email: musilova.h@nerotrade.cz 

Inzerce Inzerce

Hezké jarní dny přeje 

Studio Pohoda. 

V příštích dnech u nás dojde k určitým změnám. 

Prosíme naše zákazníky o trpělivost a částečnou shovívavost. 

Doufáme, že se u nás budete cítit stejně dobře jako doposud. 

Chceme se také vrátit k prodeji hrnkových květin 

a postupně také přejdeme i k řezaným květinám.

Obnoven prodej květin ve Studiu Pohoda!

Dále v obchodě bude nabídka sortimentu 

v duchu dárkového zboží. 

Dárkové předměty, dárkové balíčky, Belgické pralinky, 

čokolády, dárkové bonboniéry, vážené oříšky v čokoládě, 

a jiné dárkové zboží.

V prodejně máme výprodej některého zboží 

a snížené ceny u vybraného zboží až 50% z ceny. 

Hezké dny plné slunečního svitu za nový kolektiv Studia přeje 

Ludmila  Kretková 

kontakt na tel. 571643358

608752805, 603 733 414

Navštivte nově vedený internetový obchod 

www.ekopleny.cz
Zabýváme se především prodejem moderních látkových plen,

oděvů pro miminka, potřeb pro maminky a přírodní drogerie.

Navštivte nás na našich stránkách, 

nebo kontaktujte telefonicky na 605 120 421
Zuzana Vašutová, Horní Bečva 909

Nově ot evřeno v Hutisku - Solanci 
ve zdravotním středisku vedle Lékárny.

Naše služby:  

• prodej zlata a stříbra

• ruční výroba a rychloopravna šperků

• vlastní zlatnická dílna

• výkup drahých kovů

Otevírací doba:
Po   - zavřeno

Út - Pá  8.30 - 15.30

Polední přestávka: 12.00 - 13.00

Těš íme se na Vaši návštěvu!


