
červen

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka 
zahrádkářů na výstavy

O pouti, dne 26. června 

2011 od 8.00 hodin, 
pořádá ZO ČSZ Horní Bečva 

v zahrádkářském areálu výstavy, 

na které zve všechny zájemce o:

Tradiční výstavu květin 

Výstavu polychromovaných 

plastik řezbáře a restaurátora 

Františka Janošece z Rožnova 

Výstavu prací keramického 

kroužku žáků ZŠ z H. Bečvy 

Vstupné je dobrovolné

Vaši návštěvu v klidném 

prostředí zahrady zpříjemní 

občerstvení, např. káva 

s koláčem, pro hladovější 

vaříme dva guláše – hovězí a 

skopový (porce 65,- Kč). Nápoje 

nebudou chybět.

Přijďte, těšíme se na Vás! 
ZO ČSZ Horní Bečva

Pozvánka

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

červen 2011
přijďte ochutnat 

naše grilované speciality 

a míchané nápoje

Pátek 3. června 

Živá hudba – pan Jiříček

Sobota 4. června 

Zlatý kompas

Pátek 10. června 

Skupina Remix

Sobota 11. června 

Případ nevěrné Kláry

Pátek 17. června 

Skupina Remix

Sobota 18. června 

Pasti, pasti, pastičky

Pátek 24. června 

Skupina Dekolt

Sobota 25. června 

Hudbu složil, slova napsal Valašský 3-ATLON №3
Přátelé, kamarádky,

léto začíná a tak je opět čas mírně potrápit Vaše těles-

né schránky a uspořádat Valašský triatlon

kdy: 11. 6. 2011 9:00

kde: přehrada Horní Bečva – Plech (bufet nad hrází)

registrace: do 9. 6. 2011 na ohlaklika@ohlaklika.com

startovné:  100 kč 

(občerstvení v ceně, členové OK zdarma)

Proto neváhejte a registrujte se do čtvrtku 9. června 

krátkým mejlíkem na naši adresu ohlaklika@ohla-

klika.com, aby jste se mohli zúčastnit této prestižní 

akce – svaly napínajícího, srdce rozpumpujšívšího, 

dech beroucího a nervy drásajícího souboje o místo 

na stupních vítězů a výsluní slávy, to vše v exotickém 

prostředí Horní Bečvy (možnost pozorovat výskyt 

exotů v průběhu závodu zaručena).

Závod bude probíhat ve dvou kategoriích:

1) Roby

2) Chlapi

Závodníci absolvují tři disciplíny:

1)  Plavba na kanoi – 300 m (možnost výběru ze dvou 

modelů: Tashunka-lehká loď z březové kůry; Vine-

tou – dlabaný javorový kmen, doporučeno při 

výskytu ledových ker na hladině přehrady)

2)  Jízda na kole – Roby cca 15km, Chlapi cca 25 km 

(velocipedy doporučujeme před závodem 

namazat, skřípění řetězů připomínající zpěv 

ptactva láká množství predátorů, jejichž bio-

topy protíná trasa závodu)

3)  Běh – Roby 2 km, Chlapi 3 km (motivací na-

jít poslední zbytky sil budou vesničtí hafani 

zbožňující závodem rozdrásané nohavice zá-

vodníků a závodnic)



Vzpomínka

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

Drahé oči se navždy zavřely, úsměv zmizel z milé tváře, 
předobrá srdce přestala bít, ale v našich srdcích žijí neustále.

Dne 5. června 2011 vzpomeneme šesté smutné výročí úmrtí      

pana  Jana  K ř e n k a 

a 14. července 2011 vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí          

paní  Anastázie  K ř e n k o v é

S láskou a velikou úctou vzpomíná pět dětí s rodinami 

a sourozenci s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 6. června 2011 vzpomeneme 

první výročí úmrtí       

pana  Miroslava  K ř e n k a 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 25. června 2011 vzpomeneme 

dvacáté čtvrté výročí úmrtí jeho syna, 

tragicky zesnulého 

pana  Miroslava  K ř e n k a  mladšího

Vzpomínají maminka a sourozenci 

s rodinami.

Čas běží, ale na Tvůj poslední bolestný 
odchod se nedá zapomenout. 

Dne 2. června 2011 by se        

paní  Marie  M a c e č k o v á    

dožila sta let. 

S úctou vzpomíná dcera Marie Solanská 

s manželem, syn Vladimír s rodinou, 

vnučka Marie Fárková, Josef s rodinou, 

pravnuci Mirka, Radek a Eliška.

Všechny jsem Vás měl rád a chtěl jsem 
s Vámi žít, já nechtěl odejít. 
Bolest v srdci bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 22. června 2011 uplyne deset let 

ode dne, kdy nás navždy opustil manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček       

pan  Petr  O n d r u c h 

S láskou vzpomínají manželka a synové a dcery s rodinami.

Motto: 

„Nejkrásnější mládí je mládí ducha ve chvíli, 
kdy už nejsme nejmladší…“  

Lev Nikolajevič Tolstoj

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 

 Bedřiška  V a š e n k o v á

 Ludmila  Č u b o v á

 Marie  M a r š á l k o v á

 Oldřiška  N ě m c o v á

 Marta  K ř e n k o v á

 Cyril  H a j d a

 Hedvika  J a n í č k o v á

 Eliška  J i n d r o v á

 Jaroslav  F á r e k

 Vlasta  K y š á k o v á

Naše milá maminko, babičko a prababičko,
před devadesáti lety spatřily Tvé krásné modré oči beskydské hory,

v kterých stále žiješ a ráda je máš.

Beskydy, Beskydy, pohádko čarovná, 
vy mezi horama jste jako královna.

K vám kdekdo pospíchá za zimy, za léta, 
když jaro rodí se, či podzim přilétá.

Dne 11. června 2011 oslaví krásných 90 let

paní  Marta  K ř e n k o v  á

Maminko naše milá, dnes narozeniny máš, my ti přejem, 

abys šťastná, zdravá byla a s láskou a štěstím v srdci žila. 

Polibek posíláme sladký, aby Tvůj život byl krásný.

Za Tvoji lásku, obětavost a vychování děkujeme 

a z celého srdce přejeme, 

ať Ti Pán Bůh ve zdraví a štěstí dlouhá léta zachová.

Syn Karel s rodinou, dcera Marta s rodinou, vnoučata 

a jedenáct pravnoučátek posílají moc sladkých hubiček.

Dne 13. června 2011 se dožívá 

šedesáti let       

pan  Josef  C v e r n a 

Přejeme mu do dalších let hodně zdraví 

a štěstí, manželka Ilona, dcery Ivana 

a Ilona s rodinami, syn Eda, vnuci Tomáš, 

Mirek a Ivo.

oslaví krásných 900 lll lettetetet

K ř e n k o v  á

y máš, my ti přejem

v srdci ži

Dne 11. června 20
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Motto: 

„Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.“
Publius Syrus

 

 1.6. 7.30  za zemřelé rodiče a celou rodinu Malinovu a duše 

v očistci

 2.6. 7.30  za živou a  zemřelou rodinu rodinu Mitášovu, Fárkovu, 

Facovu a Chudějovu a duše v očistci

 3.6. 7.30  za zemřelou Františku Vaníčkovou a rodinu 

Suchánkovu

 4.6. 7.30 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratry

 5.6. 10.30  za zemřelého Stanislava Maléře, jeho dceru Jiřinu, 

jejího manžela a duše v očistci

 6.6. 7.30 za zemřelého Zdenka Jurečku a rodiče

 7.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, bratra Cyrila, 

jejich rodiče, syna Miroslava a duše v očistci

 8.6. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a zetě 

Františka Pařenicu

 9.6. 7.30  za zemřelé Antonii a Františka Smočkovy, 

syna Stanislava, dceru Marii a jejího manžela 

Vladislava

 10.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 11.6. 7.30  za zemřelého Pavla Vašuta, jeho manželku, 

syna Miroslava, dvě dcery a zetě 

 12.6. 10.00  za zemřelého Stanislava Polácha, syna Stanislava 

a celou zemřelou rodinu

 13.6. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, zetě Václava Ondrucha 

a rodiče Chovancovy a Němcovy 

 14.6. 7.30  za zemřelého Františka Macečka, manželku, rodiče 

z obou stran, dvě dcery, syna, snachu a čtyři zetě

 15.6. 7.30 za zemřelou Otýlii Bártkovou, manžela a děti

 16.6. 7.30  za zemřelého syna Miroslava Hrstku, vnuky Radušku 

a Romanka a rodiče z obou stran

 17.6. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny a rodiče 

Kociánovy

Odešel jsi od nás tak, jak si to osud přál, 
ale v našich srdcích žiješ dál. 

Dnes už jen kytičku na hrob Ti můžem dát 
a s láskou na Tebe stále vzpomínat.

Dne 23. června uplyne třicet let ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš bratr a strýc        

pan  Josef  F i d r i c h 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou sestry Marie a Anežka 

s rodinami, bratr Antonín s rodinou 

a sestra Dana. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Tento den probouzí v nás vzpomínky,
na chvíle dávné a šťastné…
Tvé pohlazení bylo jako vánek,
ruce jako sněhové vločky chladné…

Dne 25. června 2011 uplyne třicet let 

od úmrtí naší maminky         

paní  Jiřiny  H a t l a p a t  k o v é 

Vzpomínají dcery a synové s rodinami.

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

Dne 26. června vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí          

paní  Leokadie  M a t u š k o v é 

S láskou a úctou vzpomíná 

manžel Luboš, syn Aleš s rodinou 

a dcera Šárka s rodinou.

Na krásná léta s Tebou prožitá, 
nezapomeneme do konce života.

Dne 26. června 2011 vzpomeneme 

páté výročí úmrtí          

pana  Pavla  Š e b e s t y 

S láskou vzpomínají manželka Věrka 

a dcery Petra a Pavla s rodinami.

V neznámý svět odešla jsi spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Vzpomínka na Tebe je stále živá, 
kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne  30. června 2011 by se           

paní  Jaroslava  Č e r v e n á  

dožila sedmdesáti let. 

S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

Mše v červnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
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 18.6. 7.30 za zemřelého Františka Stavinohu, rodinu a sestry

 19.6. 10.00  za zemřelého Rudolfa Kantora, duše v očistci a živou 

rodinu

 20.6. 7.30  za zemřelé Jana a Annu Bernatské, zemřelé děti, zetě 

a duše v očistci

 21.6. 7.30 za zemřelého Jana Koláčka a rodiče z obou stran

 22.6. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 23.6. 7.30  za zemřelého Jana Ondrucha, jeho manželku, 

neteř Regínu, jejího manžela a rodiče z obou stran

  17.00  za zemřelého Josefa Machálka, jeho otce a celou 

zemřelou rodinu

 24.6.  7.30 za zemřelého Jana Blinku, jeho otce a dědečka

 25.6. 7.30  za zemřelou Marii Machálkovou, manžela, sestru, 

bratra a živou rodinu

 26.6. 10.00  za zemřelého manžela Petra Ondrucha, zetě, 

sourozence a rodiče

 27.6. 7.30  za zemřelé rodiče Matouše a Anežku Martinákovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

 28.6. 7.30 za zemřelé Josefa a Františku Křištofovy a rodiče

 29.6. 8.00  za zemřelou Františku Juříkovou, manžela a zetě 

Karla Fárka

  17.00 na úmysl dárce

 30.6. 7.30  za zemřelou Emilii Macečkovou, manžela Cyrila 

a rodiče z obou stran

 1.7. 7.30  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu 

a rodiny Křenkovu a Sobkovu

 2.7. 7.30  za zemřelého Stanislava Polácha, otce Stanislava 

a celou zemřelou rodinu

 3.7. 10.00  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, bra-

tra Josefa, sestru Františku a manžela, rodiče a duše 

v očistci

 4.7. 7.30 za zemřelou Irenu Stodůlkovou, manžela a syna

 5.7. 8.00  za zemřelé Cyrila  a Amálii Vojkůvkovy, 

vnuka Františka a celou rodinu

 6.7. 7.30  za zemřelé Ludmilu a Františka Janíčkovy, rodiče 

z obou stran a sourozence

 7.7. 7.30  za zemřelé Štěpánku a Jaroslava Pavlicovy, syny Josefa 

a Jaroslava, prarodiče a duše v očistci

Ordinace MUDr. Janíka bude 

od 15. června 2011 do 8. července 2011 

zavřená – dovolená.

Zastupuje MUDr. Chromek na Dolní Bečvě, 

ordinační hodiny:

 Pondělí  .............7.00 – 11.00

 Úterý  ................7.00 – 12.00

 Středa  ..............7.00 – 12.00

 Čtvrtek ............12.00 – 18.00

 Pátek  ................7.00 – 12.00

Tel.: 571 647 126

Informace obecního úřadu

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

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, 

části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, trá-

va, listí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří 

do popelnic odpad nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 

2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 

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

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

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    1.7. 2011
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 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2011

Upozornění!
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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 čisté PET 

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

polystyrén. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin zbavte zbytků 

obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné 

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit 

do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, 

papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a 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.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

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

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

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

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Od ledna roku 2011 je pro občany otevřen nově vybudovaný 

„sběrný dvůr“, kde je možno odevzdat jednotlivé složky komunálního 

nebezpečného odpadu z chat a domácností.

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

V měsíci březnu pravidelně navštěvujeme s největšími dětmi míst-

ní knihovnu. A tak i letos 3. března  měly děti možnost vyslechnout 

si, jak se v knihovně půjčují knihy. Paní Školová také dětem ochotně 

zodpověděla jejich otázky a umožnila prohlídku dětských knih a ilu-

strací. I v každé třídě MŠ si učitelky připravily dvoutýdenní výstavku 

knížek, které přinesly děti z domova a každý den při odpoledním klidu 

dětem předčítaly vybrané příběhy nebo pohádky.

Dne 22. března 2011 k nám přijelo divadélko TARABA a děti zhlédly 

pohádku „Přijdu včas“ doplněnou o hru na kytaru a písničky.

V neděli 3. dubna bylo vítání občánků – skupina dětí s p. učitelkou 

Bolkovou vystoupila na obci se svým programem. 

Dětem se moc líbilo maňáskové divadlo „O příliš štědré čarodějnici“, 

které se uskutečnilo 8. dubna 2011 v MŠ.

V týdnu od 11. do 15. dubna byl vyhlášen zápis pro nové děti 

do mateřské školy. I když zápis probíhal dle daných kritérií, všechny 

žádosti nemohly být kladně vyřízeny. Kapacita pro školní rok 2011/12 

je naplněna.

Každoroční předvelikonoční období přináší i do naší práce v MŠ 

různé tradice – malování, zdobení vajíček, které si děti přinesou, zkou-

šení nových technik, zhotovování papírových velikonočních ozdob.

Koncem dubna proběhla brigáda na úklid ŠZ a tím byl také uctěn 

svátek Den země. Prací na ŠZ se zúčastnili jak zaměstnanci s dětmi, 

tak i jejich rodiče.

Dne 29. dubna 2011 jsme byli v rámci spolupráce se základní školou 

pozváni na muzikál Mrazík do místního kinosálu. Žákům ZŠ a všem, 

kteří se podílejí na nácviku těchto představení, patří velký dík.

Květnové dny probíhaly přípravou dárečků, výzdobou a fi nálním 

procvičováním programu dětí ke svátku matek. Ve dnech 10. a 11. 

května 2011 se konaly besídky ke Dni matek a to v každé třídě zvlášť 

pro hojnou účast na těchto akcích. Třída „zajíčků“ letos své pásmo 

předvedla také 13. května důchodcům na jejich slavnostní schůzi.

Na přání učitelek z prvního a druhého ročníku ZŠ a také v rámci spo-

lupráce se základní školou, vystoupily naše děti i pro školáky, kteří nás 

navštívili v mateřské škole. Velmi kladné ohlasy na vystoupení našich 

dětí potěšily zároveň i nás, učitelky, takže naše trpělivost nebyla zby-

tečná.

Půldenní výlet do Rožnova p. Radhoštěm absolvovali dne 17. května 

budoucí školáci pod dohledem paní učitelky Bolckové a paní učitelky 

Říhové. Děti si prohlédly Dřevěné městečko a Mlýnskou dolinu za do-

provodu průvodce, svezly se na kolotoči a příjemně unavené se vrátily 

k obědu do MŠ.

Dne 18. května jsme se fotografovali, každá třída zvlášť na společné 

foto, aby měly děti památku na mateřskou školu.

Dobré počasí dalších květnových dnů jsme využívali na delší 

vycházky do přírody, např. na hřiště, k přehradě a do okolních lesů.

Dne 31. května 2011 byla „Balónková show“ pro děti k jejich nad-

cházejícímu svátku MDD. Rozzářené oči a usměvavé tváře prozrazova-

ly spokojenost dětí.
Za kolektiv MŠ zapsala Táňa Michalíková 

Chcete vědět 

něco o těch nejmenších?

Pozvánka



6

U příležitosti osvobození Horní Bečvy proběhl 5. května závod 

v přespolním běhu Macurův memoriál, kterého se letos zúčastnilo 

106 závodníků z Horní a Prostřední Bečvy.

Hlavním pořadatelem byla ZŠ TGM Horní Bečva. Soutěžilo se 

v 11 kategoriích od nejmladšího žactva až po muže. Závodilo se za 

slunečného, ale velmi chladného počasí. Diváci povzbuzovali běžce 

podél tratě i v cíli.

A tady jsou výsledky. 
Noc z 30. dubna na 

1. května je státním svát-

kem všech čarodějnic. Beč-

vanský Cech Čarodějnický 

tento svátek ctí, a proto 

i letos uspořádal na památ-

ku svých padlých upále-

ných kolegyň každoroční 

Slet Čarodějnic.

Malá kouzelnická a ča-

rodějnická drobotina se 

v  doprovodu svých rodičů 

začala slétávat už odpoled-

ne tentokrát v areálu hote-

lu Bečva. Počasí nám však 

trochu pokazilo start, a tak 

se soutěže musely přesu-

nout do prostor hotelu. 

Čarodějnice, kouzelníci, di-

voženky, jagušky, mocní 

mágové a jiné kouzelné 

bytosti dostaly při registra-

ci kartičky, které postupně při zdolávání úkolů vyplnily. Mohli si tak vy-

zkoušet osvědčený hod škrpálem nebo slalom na koštěti a třeba nově 

také vejít do obávané Perníkové chaloupky. Všechny děti se určitě nej-

víc těšily na jízdu na „ohnivém oři“. Počasí se totiž naštěstí umoudřilo 

a koníci mohli dorazit. Po splnění všech soutěží dostaly děti špekáček, 

který si mohly nechat ugrilovat na terase hotelu. Kolem sedmé hodi-

ny nastal čas zapálit hranici s nachystanou čarodějnicí. Po pronesení 

zaklínadla se toho chopila nejvrchnější čarodějnice za zodpovědného 

dohledu SDH Horní Bečva a zahnala tak na celý příští rok zlé časy. Celé 

odpoledne se točilo i Kolo štěstí pro děti a ve večerních hodinách i pro 

dospělé a samozřejmě celým odpolednem a večerem hrála čarovná 

diskotéka pod vedením DJ Choruna. Celé odpoledne bylo kouzelné, 

a tak doufáme, že se vám to s námi líbilo jako nám a přijdete za rok 

znovu! :) 

Letu zdar! Váš Bečvánek
Poděkování patří především Obecnímu úřadu Horní Bečva a jeho Služ-

bám za dodání dřeva a postavení hranice, p. Petrovi Markovi poskytnutí 
zázemí, skvělou spolupráci a obsluhu, Hasičskému sboru Horní Bečvy za 
dohled a uhašení čarodějnice a hlavně dětem a jejich rodičům za krásné 
kouzelné odpoledne.

První tři v každé ka-

tegorii byli odměněni 

medailemi, diplomy 

a věcnými cenami, 

na které přispěli 

Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů (všichni z Horní Beč-

vy) a Nadační fondy při základních školách v Horní a Prostřední Bečvě.                                         

Marie Němcová

1. - 2. třída chlapci: 

1. Tomáš Křenek

2. Jakub Macura

3. Samuel Rybár

3. - 4. třída chlapci: 

1. Pavel Juroška

2. Matěj Juřík

3. Ivan Červenka

5. - 6. třída chlapci:

1. Richard Žitník

2. Jan Macura

3. Tomáš Mikel

7. - 8. třída chlapci: 

1. Sebastián Škuta

2. Patrik Kubáň

3. Tomáš Solanský

9. třída chlapci: 

1. Jan Juříček

2. Radim Kuběna

3. Vladimír Koleček

Muži:

1. Radovan Solanský

2. Adam Solanský

3. Antonín Divín

4. Svatopluk Divín

1. - 2. třída děvčata: 

1. Radka Žitníková

2.  Viktorie Andreevová a Juliet Juráček

3. Aneta Mikudová

3. - 4. třída děvčata: 

1. Karolína Kubáňová

2. Vanda Machálková

3. Adéla Kubáňová

5. - 6. třída děvčata: 

1. Natálie Holcová

2. Šárka Otepková

3. Anna Fuleová a Kristýna Kubešová

7. - 8. třída děvčata: 

1. Barbora Podešvová

2. Sandra Hanasová

3. Kateřina Jalůvková

9. třída děvčata:    

1. Petra Křištofová

Macurův memoriál Slet Čarodějnic
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Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům při-

pravili studenti VŠE v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu 

umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, 

ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí uži-

tečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem 

použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála 

bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit 

uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Anto-

nín Hráský, člen studentského projektového týmu.

Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili 

prostřednictvím komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného 

právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií 

seniorské populaci je často omezena zvýšenými nároky na uživatel-

skou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého 

je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři  

však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, 

zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům“ uvedl Jan 

Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak  předchá-

zet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup 

k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, 

kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální 

kontakt.

Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha, 721 564 564, hrasky@centrum.cz

Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc.; Gleich Viktor, Bc.; Janíčková Kristýna, Bc.; Krejčí Václav, Bc.; 
Malinová Kateřina, Bc.; Peřinka Petr, Bc.; Tomko Marián, Bc.; Vávra Ondřej, Bc.

Činnost Klubu a jeho programová náplň je určena široké ve-

řejnosti s tím, že programy po 22. hodině, tedy noční provoz 

je povolen vstup osobám jen od18. let, to platí i pro programy 

diskotékového typu.

Jednotlivé programy, kdy bude vstup pro mladší budou 

zvlášť prezentovány a značeny, jako odpolední programy pro 

děti, celé rodiny, fi lmová představení, hraná představení, hos-

tování umělců a pod. Doporučujeme sledovat internetové in-

formace a plakátové informace.

Klub nyní bude v 3 měsíčním provozu ladit a zkoušet novou 

velkokapacitní video techniku a zvuk a ostatní techniku.

Je nyní vybaven velkoplošnou digitální video projekcí 

rozměru 4 x 2,2 m se satelitním příjmem, do budoucna bude 

rozšířen o kamerový TV systém tak, že bude možno přenášet 

a snímat obraz i z místního fotbalového hřiště a pořádaných 

akcí na projekční stěnu uvnitř klubu ale i na internet.

Studenstký projekt 

pomáhá seniorům na FACEBOOK

Od 20. května zahájil provoz 

Divadelní a Hudební 

VIDEO PARTY KLUB 

v budově TJ Sokol Horní Bečva, 

místo dříve provozované diskotéky Vadella.

Současné technické vybavení umožňuje přímé sportovní 

přenosy, prezentační promítání, přenos hudebních koncertů, 

videoklipů a pod. Lze celou techniku i s klubem zapůjčit, pro-

najmout na jednorázové semináře, prezentace, školení různým 

fi rmám, mohou toto využít i zdejší hotely a pensiony pro své 

klienty. Je zde podáváno občerstvení formou barového prodeje 

z nejkvalitnějších ovocných nápojů rakouské fi rmy RAUCH 

a jsou z nich míchány ovocné koktejly i alkoholické. Pivo točené 

se zde nepodává, nejde o klasickou pivnici ani hospodu, je zde 

ale kvalitní lahvové pivo značky Radegast, Plzeňský Prazdroj, 

Heineken, Artois Stella a později přibude i pivo z rodinného pi-

vovaru Bernard, včetně jejich ovocnýh a nealkoholických speci-

alit. V klubu se z důvodu omezení kouření neprodávají cigarety 

ani jiné tabákové výrobky, ale obsluha vám ochotně popelníček 

zapůjčí, kouření zakázáno není, jen na dětských akcích bude 

omezeno. Na akcích pro děti budou podávány ovocné dětské 

vitaminové koktejly, včetně zmrzlinových.

 Provozní doba ve zkušebním provozu:

 Sportovní přenosy:

Středa - Sobota - Neděle vždy od 16.00-21.00 /možno ob-

jednat i přenosy mimo tento čas například FORMULE1 a pod./

Na přenosy je vstup bezplatný, pokud není uvedeno v pro-

pagaci.

 Hudební taneční program:

Pátek - je určen programům klubového charakteru s moder-

ní elektronikou a taneční hudbou a hitparádovými video klipy 

záznamy z festivalů, program je určen mladší klubové generaci 

a je doplněn 3D prostorovou laserovou scénou.

Sobota - taneční a společenská video kavárna kdy jsou uvá-

děny videoklipy z historie od roku 1971 po rok 1990, možno 

jen tak posedět s přáteli nebo si zatančit. Záznamy TV pořadů,

koncertů, profi ly hudebních hvězd-umělců, zpěváků a podobně.

Sobota je tedy určena dříve narozené generaci a těm co mají 

na co vzpomínat.

Na tyto večerní páteční a sobotní akce je vstup jen od 18 let.

Upřesnění programů sledujte vždy na internetových 

stránkách a plakátech.

 V červnu se hraje takto: 

Pátek 3. a 17. června 
- Cluberská houseová a tranceová světová scéna a djs

Sobota 17. a 18. června 

 - hudba diskotékové, rockové a rokenrolové éry

 

Informace o spolupráci, rezervace míst, pronájmy a pod na 

tel: 734 375 629 

v čase 09.00 - do 15.00 nebo přímo na místě.

Písemně na meil: dahklubcz@gmail.com 

a informace na 

http://www.partyklubhornibecva.estranky.cz 

nebo 

http://www.facebook.com/partyklub.

Kdo se přihlásí do přátel na Facebooku nejenže bude do-

stávat informace zdarma ale muže také získat v budoucnu VIP 

klubovou kartu s volným vstupem na všechny programy, včet-

ně některých festivalů, ale také v některých losováních vyhrát 

i věcné ceny.
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InzerceInzerce

Nero Trade s.r.o. 

průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 604

hledá 

obchodního zástupce
Pracovní náplň:

- prezentace a prodej produktů a služeb

- udržování a rozvoj dlouhodobých obchodních vztahů

- osobní jednání se zákazníky

Požadujeme:

- Ř. p. sk B

- bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost

- časovou fl exibilitu a ochotu cestovat

- samostatnost při vyhledávání a navazování 

nových obchodní vztahů

- organizační, komunikační a prezenční dovednosti

Nabízíme:

- práce na HPP ve stabilní společnosti

- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst

- zaměstnanecké výhody dle sociálního programu fi rmy 

- příjemné pracovní prostředí 

v mladém dynamickém kolektivu

Písemné nabídky 

se strukturovaným životopisem zasílejte 

na email: musilova.h@nerotrade.cz 

Prodej bytu 4+1
 – nabízíme k prodeji byt cca 85m2, 

náleží k němu tři sklepy, garáž, malá zahrádka.

Byt je po celkové rekonstrukci 

- velká chodba s vestavěnou skříní, všechny dveře, 

včetně vchodových, jsou nové, rekonstruovaná 

koupelna s toaletou geberit, kuchyně Oresi 

s vestavěnou lednicí. Byt má prostorný obývák, stejně 

tak vedlejší pokoj, velkou chodbu, dva menší pokoje a 

kuchyň. V bytě jsou plastová okna. 

Byt se nachází na Hutisku – Solanci, 

kontakt tel. 725 242 584

Prodej bytu 3+1
nabízíme k prodeji byt 3+1 cca 72m2, 

s vestavěnou skříní v předsíni plastovými okny, 

balkonem, byt má prostorný obývací pokoj, 

menší dětský pokoj, ložnici a kuchyň, koupelna 

s toaletou je zděná, v bytě mohou po dohodě zůstat 

spotřebiče. Byt má velmi nízké náklady na energie, 

nachází se na Hutisku – Solanci, 

kontakt na tel. 725 242 584

Čištění a revize komínů
Josef Válek, kominík, Valašská Bystřice, 

tel. 604 974 252

Zapůjčím
motorový zemní vrták
velký výkon

dva vrtáky průměr 8 a 15 cm

vysoušeč vzduchu
vhodný při stavbě, omítání, po malování . . . 

tel.: 603 269 037

Účetnictví
Miroslav Kára, Anna Žáčko

vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy 

tel.: 603 269 037

 

Koncert kapely 

Olympic
proběhne v pátek 10. června 

ve Viganticích, 

mediálním partnerem akce 

je Radio VALAŠSKO. 

Pro bližší informace 

se obraťte na pořadatele akce 

– pana Václava Křenka – 

tel. č. 604 432 421. 


