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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pozvánka na

Výroční schůzi 

Klubu důchodců H. Bečvy, 

která se koná 

v pátek 11. listopadu 2011 

od 14.00 hodin 

ve velkém sále motorestu 

Bečvan (1. patro). 

Těšíme se na své členy 

a přivítáme zájemce, 

kteří rozšíří 

Výbor KD Horní Bečva.

Pozvánka na 

mikulášské setkání
členů Klubu důchodců 

Horní Bečvy, které se koná 

v malém sále motorestu 

Bečvan (přízemí) 

v pátek 2. prosince 2011 

od 14.00 hodin.

Přijďte posedět 

a popovídat si s přáteli 

při klínku koláče s kávou 

nebo čajem a také zkusit 

štěstí v mikulášské tombole.

Srdečně zve 

výbor KD Horní Bečva

Svatomartinské 

hody 

11. - 13. listopadu 2011 

- tradiční pečená husa -

- Svatomartinské víno -

Přijďte se pobavit 

a dobře napapat.

Srdečně zveme!

Oslovení příznivců Vánočního jarmarku

Oslovujeme tímto podnikatele, řemeslníky a občany, kteří by chtěli mít na jarmarku stánek 

a své výrobky či jakékoliv zboží takto nabídnout, aby se obrátili na 

e-mail: sorstyn@centrum.cz popř. na tel.: 736 131 190 

Tato komedie v podání Beranů z Těškovic nás za-

vede zpět do Československa sedmdesátých let, kde 

budeme moci sledovat osudy dvou manželských párů, 

které se nedokáží vyrovnat se svým víceméně značně 

neúspěšným osudem. Středoškolský profesor Jindřich 

touží po úspěchu v ekonomické sféře, jeho žena Irena 

chce být úspěšnou lékařkou, jejich přátelé Karel a Dana 

by se zase rádi prosadili ve sféře fi lozofi e a umění. Když 

se pak jednoho dne na večírku opijí natolik, že se roz-

hodnou své partnery prohodit, začnou se dít věci, které 

by snad nikdo ani neočekával. 

Divadelní představení se uskuteční 

v sobotu 19. 11. 2011 v 17.00 hodin 

v místním kinosále, předprodej vstupenek 

je v knihovně od 31. října 2011, vstupné 50,- Kč 

(knihovna.becva@seznam.cz, 571 645 249).

Pozvánka do divadla

KKlíče na nedělilíče na neděli
Antonín Procházka



Motto: 

„Mládí není období života, ale stav mysli. Proto nikdo nezestárne tím, 

že prožije řadu let, ale stárne tím, jak opouští své ideály“  

L. Baccal

Blahopřání
V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Františka  V a n í č k o v á            

 Stanislav  P o l á c h         

 Anastazie  T o v a r y š o v á

 Bedřiška  Č e r n o t o v á      

 Zdeněk  M a n e t h      

 František  C h o v a n e c    

 Milada  F i u r á š k o v á

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

V neznámý svět jste odešla spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád. 

Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 27. října 2011 jsme vzpomněli 

deváté výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky     

paní  Miroslavy  S a m e š o v é

S láskou vzpomínají syn Miroslav 

s Maruškou, Karel, Pavel, Petr, Sonička 

s rodinami a všichni, co Vás, maminko, 

měli rádi.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 12. října 2011 jsme vzpomněli 

patnácté smutné výročí úmrtí      

pana  Jaroslava  F o j t á š k a

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Jaroslava, dcera Jitka s rodinou, 

syn Vladimír s rodinou, syn Luboš 

s rodinou a dcera Hedvika s rodinou. 

List ze Ságy rodu. Živijó, živijó, živijó!

Odér jeseně opět posílá neklamné avízo, 

brzy pokyne i osmý listopadový den.

V tento významný výroční čas 

se roku 1940 ve Valašském Meziříčí 

narodilo našim vzácným rodičům, 

paní Anně a panu Františkovi 

Sedláčkovým jejich druhé děťátko, 

náš bratříček      

František III.  S e d l á č e k

Z miminka k zulíbání vyrůstal školáček, studentík, voják, 

pracovitý, zodpovědný odborník 

a dnes stále tolerantní tatínek svých dvou synů, Martina a Zbyňka.

Náš milý jubilante, k Tvým mužným letům Ti život přisuje 

další rok, nese punc narozeninové jedničky. 

Nuže: Přejeme úsměvné časy, vytrvalou energii, narozeninový 

pohár plný stálého elánu a hlavně pevné zdraví, 

Fanoušku, milovaný vnoučku našich staříčků 

přerovských i bečvanských. 

Ing. Ivan Sedláček, Prom. Ped. Věroslava Sedláčková 

Vzpomínka

V neděli 09.10.2011 se uskutečnilo v letošním roce již třetí vítání občánků. 

Byl to významný a slavnostní den pro naše nejmenší miminka obce Horní Bečva, 

narozené v letních měsících r. 2011. V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní 

Bečva se sešlo u této příležitosti všech 

osm pozvaných rodičů se svými mi-

minky, mezi kterými byli čtyři chlapci 

a čtyři  holčičky. Při obřadu, za účasti 

starosty obce, matrikářky a předsed-

kyně Sboru pro občanské záležitosti 

v Horní Bečvě, se rodiče zapsali do 

pamětní knihy obce, obdrželi kytičku 

a pro své miminko dárky, jako upo-

mínku na slavnostní den. 

K této slavnostní atmosféře při-

spělo nejen vystoupení dětí z mateř-

ské školy pod vedením paní učitelky 

Radky Bolckové, ale také  pěvecké duo 

Jana a Ludmila Poláchovy s hudebním  

doprovodem učitele hudby panem 

Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme všem hodně zdraví, 
pohody a radosti. A Vám děti přejeme, abyste  šťastně vykročily do života, který 
na Vás teprve čeká. 

Miminka zleva: Martin Křenek, Eliška Fojtášková, Ondřej Třeštík, Daniel Křenek, 

Michal Randa, Barbora Trampotová, Aneta Němcová a Adéla Sváčková.

Pacholátko boubelaté,
očka modrá, vlásky zlaté …  

2. listopad 

Památka zesnulých 

Položení květiny a zapálení svíčky 

je pietní akt, jímž každoročně 

tento den dáme svým blízkým, 

kteří nás navždy opustili, najevo, 

že na ně myslíme.

Vítání občánků
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Oči se zarosily, zaplakaly, když jsme Ti drahý sbohem dali.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát, 

ale kdo Tebe miloval, nepřestal vzpomínat.

Dne 3. listopadu 2011 

vzpomeneme druhé smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček     

pan  Milan  V a l a 

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Anna, dcera Eliška s rodinou, syn 

Emanuel s rodinou, maminka Anežka, 

sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní.

Odešel tou cestou, kterou jde každý sám,

jen dveře vzpomínek zanechal dokořán…

Dne 2. listopadu 2011 si připomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí     

pana  Karla  O n d r u c h a

S úctou a láskou vzpomínají maminka, 

manželka, děti a sourozenci s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál, jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 12. listopadu 2010 uplyne pět let 

od chvíle, kdy nás navždy opustil    

pan Bedřich Č u b a

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Daniela, syn Bohdan s rodinou, babička 

a všichni, kteří rádi poslouchají jeho písně.

Stále jsou naši mrtví s námi… 

Nic z toho dobrého a krásného se neztratilo, všechno zůstalo.

8. listopadu 2011 by se náš tatínek      

pan Jaroslav B á r t e k 

dožil sta let a 4. října 2011 

uplynulo od jeho smrti osmnáct let. 

30. srpna 2011 jsme vzpomněli 

již třetí výročí úmrtí maminky 

paní Marie B á r t k o v é 

a 4. prosinec 2011 bude dnem, 

kdy nás před čtyřmi lety opustil náš bratr 

pan Jaromír Bártek  

Stále vzpomínají dcera a sestra Anna s rodinou 

a syn a bratr Pavel s rodinou.

Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.

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

Scházíš mi, scházíš nám.

Dne 20. listopadu 2011 

vzpomeneme páté 

smutné výročí úmrtí mého manžela, 

našeho tatínka a dědečka     

pana Metoděje Č e r v e n é h o, 

1. prosince 

by oslavil šedesáté páté narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, děti Jana, 

Roman a Hana s rodinami a sedm vnoučat.

Renku, dnes jsme Ti měli ke čtyřicátinám přát, 

místo toho k Tvému hrobu jdem kytku dát, 

rožnout svíčku a pomodlit se otčenáš.

Ach Renku, tak krátce jsi tu s námi byl, 

odešel’s jak uvěřit tomu, že nevrátíš se více domů.

Opustil jsi všechno i nás tiše, tak tiše, jak když odlétá pták 

vysoko až do oblak, kde Bůh Tě k sobě povolal.

A přesto všechny roky slyšíme Tvé kvapné kroky, 

teplo Tvé dlaně, Tvůj zvonivý hlas plný smíchu,

 i když je to klam v tom bolestném, hlubokém tichu.

Dne 25. listopadu 

by se dožil čtyřiceti let náš milý syn, 

bratr a kamarád     

pan  René  V a n ě k 

a 30. srpna jsme vzpomněli deváté 

výročí jeho úmrtí.

Za vzpomínku na našeho syna 

děkují rodiče a sourozenci.

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

Vzpomínky živé na Tebe zůstaly  stále v nás budou žít.

Dne 9. listopadu 2011 

vzpomeneme třicáté výročí úmrtí     

pana  Antonína  J a n í č k a

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Hedvika, dcera Jana 

s rodinou a syn Jindřich.

Zmlkl krásný hlas, ztichl perlivý smích 

a zhasl úsměv láskyplných očí. 

Štěstí, radost a veselí odešlo s ní…

Dne 15. listopadu 2011 vzpomeneme 

osmé smutné výročí úmrtí     

paní  Danuše  H a j n é 

9. prosince 2011 by se dožila 

padesáti šesti let. 

S úctou a láskou vzpomíná maminka a celá rodina.

Dne 19. listopadu 

vzpomeneme 35. výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustil   

pan Josef K u b á ň 

S láskou vzpomínají syn Josef 

a dcera Anna s rodinami.
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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

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    25.11. ,   23.12.   2011

Sběrný dvůr

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních 

elektrospotřebičů z domácností je možno provést odevzdáním 

ve sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, nebo čás-

tečně demontovány.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpado-

vého hospodářství obce.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu, budou ve sběrném dvoře odebírány 

pouze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

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

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ................................  13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30       13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2011

Motto: 

„Jsou bolesti, v nichž pouze člověk sám si může pomoci 

a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.“

W. Shakespeare

 1.11. 8.00 za zemřelé rodiče Kotulovy, dva syny a vnuka

 2.11. 7.30   za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy, syna Květoslava, 

jeho manželku, živou a zemřelou rodinu

 3.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.11.  7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, otce Karla a duše 

v očistci

 5.11. 7.30  za zemřelé rodiče Aloise a Annu Malinovy 

a syna Metoděje

 6.11. 10.00 za zemřelé Barboru a Bohumíra Vilémovy a rodinu

 7.11. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití padesáti let a ochranu 

boží pro celou rodinu

 8.11. 7.30 na úmysl dárce

 9.11. 7.30 za zemřelé Blažejku a Arnošta Kubáňovy

 10.11. 7.30 za zemřelé rodiče Svobodníkovy a celou rodinu

 11.11. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, dva manžely, dceru 

Annu, syny Josefa a Jana 

 12.11. 7.30  za zemřelého Jaroslava Romana, dceru Danuši, 

Benedikta Ondrucha, manželku, děti, tři vnuky a celou 

zemřelou rodinu 

 13.11. 10.00 za zemřelého Vladimíra Ondrucha a duše v očistci

 14.11. 7.30 za zemřelé Martina a Josefu Ondruchovy, dvě dcery a zetě

 15.11. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 16.11. 7.30 na jistý úmysl

 17.11.  7.30 na jistou rodinu

 18.11.  7.30 na úmysl dárce

 19.11. 7.30 za zemřelé Josefa a Boženu Kubáňovy a rodiče z obou stran

 20.11. 10.00 za zemřelého otce Františka Bila a jeho manželku Jiřinu  

 21.11. 7.30  za zemřelou Cecílii Ondruchovou, syna Matouše, 

sourozence a snachu Marii Ondruchovou

 22.11. 7.30   za zemřelou Cecílii Solanskou, dva manžely, dva syny, 

dceru Vlastu s manželem, zemřelou rodinu Solanskou, 

živou a zemřelou rodinu Matušíkovu a Solanskou

 23.11. 7.30 na úmysl dárce

 24.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Polácha k nedožitým osmdesátým 

šestým narozeninám, rodiče z obou stran a duše v očistci

 25.11. 7.30 za zemřelého Jana Závorku, celou rodinu a duše v očistci

 26.11. 7.30  za zemřelého René Vaňka k nedožitým čtyřicátým 

narozeninám

 27.11. 10.00  za zemřelé rodiče Martinákovy, syna Ladislava, rodinu 

Skalíkovu a duše v očistci

 28.11. 7.30 na jistý úmysl

 29.11. 7.30  za zemřelé rodiče Ondřeje a Karolínu Hatlapatkovy, 

sedm zemřelých dětí a jejich rodiny

 30.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, jeho rodiče, sourozence, 

živou a zemřelou rodinu

 1.12. 7.30 na jistý úmysl

 2.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 3.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 4.12. 10.00  za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy, sourozence 

a duše v očistci

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě – listopad
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Informace k plánovaným 

měřickým pracím v obvodu 

katastrálního území Horní Bečva

Upozornění 
pro budoucí inzerenty 

v našem Zpravodaji obce Horní Bečva

Od 1. ledna 2010 budou inzeráty zpoplatněny 
– ceník bude k nahlédnutí v podatelně obecního úřadu, 

v místní knihovně a na stránkách obce Horní Bečva. 

Zpravodaj vychází v rozměru stránky A4,

 inzerce se tedy dělí na díly odvozené z tohoto rozměru 

– A8, A7, A6, A5 a A4. 

Jednoduchá řádková inzerce bude zdarma, 

bez poplatku zůstanou pozvánky 

na kulturní a společenské akce, pozvánky na schůze, 

akce občanských sdružení, sportovních či jiných 

zájmových sdružení a neziskové aktivity. 

Poplatek za inzerci můžete uhradit předem 

v pokladně Obecního úřadu nebo v Místní knihovně, 

případně po dohodě na účet OÚ (také předem).

V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy 

v katastrálním území Horní Bečva je nutné v nadcházejícím období, 

přibližně od října 2011 do prosince 2012 v závislosti na počasí, usku-

tečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se 

provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnan-

cům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro 

Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem 

v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit 

psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému 

napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokáží 

služebním průkazem. 

Děkujeme za spolupráci, Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Jak jsme zahájili nový školní rok 

2011/2012 v mateřské škole?

Odloučení nově přijatých dětí od rodičů bylo zvláště v prvních záři-

jových dnech těžké a uplakané. Adaptace na nové prostředí mateřské 

školy, kamarády a učitelky trvá vždy určitou dobu. Citlivým, individu-

álním přístupem a motivací jsme se snažily vstup dětem do mateřské 

školy usnadnit.

1. září se konalo tradiční přivítání prvňáčků do základní školy na 

obecním úřadě. Paní vedoucí učitelka Vašátová připravila se skupin-

kou dětí z mateřské školy program k této slavnostní akci.

Divadlo Maringotka zavítalo do naší mateřské školy 21. září, 

aby děti potěšilo svým představením s názvem „Jak Míša Kulička 

šel do školky.“ 

Dne 27. září se konala informativní schůzka pro rodiče, kde byli 

hlavně rodiče nových dětí seznámeni s provozem v mateřské škole.

Dne 5. října byla zahájena logopedická péče pro děti se špatnou 

výslovností. Týká se to hlavně těch nejstarších dětí a průběžně mohou 

být zařazovány i děti mladší. Tuto péči na naší mateřské škole zajišťuje 

celoročně paní učitelka Zemanová, která dochází dvakrát měsíčně.

V neděli 9. října byla paní učitelka Bolcková se skupinkou dětí z ma-

teřské školy vystupovat s programem na Obecním úřadě Horní Bečva 

při příležitosti „vítání občánků“.

Slunečné počasí podzimních dnů nám umožňovalo využívat nejen 

školní zahradu, ale také chodit na delší vycházky do přírody.

Závěrem bychom chtěly poděkovat panu Pavlu Vašutovi za posta-

vení nového domečku na naší školní zahradě, který bude sloužit všem 

dětem. 
Za kolektiv učitelek Mateřské školy v Horní Bečvě 

zapsala Táňa Michalíková

Pozvánka

Pozvánka

41. FILATELISTICKÁ BURZA 

POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, CELIN, 

CELISTVOSTÍ, POHLEDNIC
(rozšířeno o mince, bankovky, medaile a telefonní karty)

 neděle  20. listopadu 2011 

od 8 do 11.30 hodin
velká  zasedací místnost Městského úřadu 

(Masarykovo náměstí). 

V programu  - vyhlášení vítězů, 

předání cen a výstavka nejlepších prací 

12. výtvarné soutěže  pro školní mládež a studenty 

 „Slavné stavby na poštovní známce“  

VŠECHNY SBĚRATELE  

ZVE KLUB FILATELISTŮ PŘI SVČ ROŽNOV P. RADHOŠTĚM
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Běh za zdravím s VZP

Přespolní běh

Turnaj v malé kopané

Dne 16. září 2011 se v rožnovském parku uskutečnil veřejný předzá-

vod Běhu rodným krajem Emila Zátopka, „Běh za zdravím s VZP“. 

Tohoto závodu se každý rok zúčastňují mateřské, základní a střední 

školy z rožnovského okrsku. Jako každý rok, i letos se tohoto závodu 

zúčastnila i ZŠ Horní Bečva. Z prvního stupně reprezentovalo naši 

školu patnáct žáků, z druhého stupně pak sedmnáct žáků. A ostu-

du jsme určitě neudělali. V kategorii 2.-3. tříd, běželi 500m, obsadili 

Radka Žitníková a Tomáš Křenek 2. místo. V kategorii 4.-5. tříd, běže-

li trať dlouhou 900m, obsadila 2. místo Karolína Kubáňová. A druhý 

stupeň nezůstal nijak pozadu. Druhý stupeň běžel shodně 1800 m. V 

kategorii 6.-7. tříd obsadil 3. místo Richard Žitník. V kategorii 8.-9. tříd 

obsadila v závodě dívek 2. místo Barbora Podešvová. V závodě chlapců 

obsadil 2. místo Tomáš Solanský a 3. místo Sebastian Škuta. 

Tímto děkuji všem žákům, zvláště pak těm oceněným, za vzornou 

reprezentaci školy.         
Mgr. Zbyněk Kocurek

Ve středu 5. října se žáci 2. stupně zúčastnili okresního kola v přes-

polním běhu, které se konalo ve Valašském Meziříčí, ve fotbalovém are-

álu v Poličné. Na tento závod jsem vybral celkem 24 žáků, kteří soutěži-

li ve čtyřech kategoriích. Mladší i starší dívky běžely trať dlouhou 1500 

metrů, mladší chlapci 2000 metrů a starší chlapci 3000 metrů. V každé 

kategorii běželo šestičlenné družstvo, z něhož byli hodnocení pouze 

čtyři nejrychlejší závodníci. V silné konkurenci jsme ukázali, že se ne-

máme za co stydět. V mladší kategorii se holky i kluci umístili shodně 

na čtvrtém místě s malým odstupem na místo třetí. Školu reprezento-

vali tito žáci: Kristýna Kubešová, Aneta Nytrová, Šárka Otepková, Pavla 

Křištofová, Anna Füleová, Natálie Holcová, Vojta Bambušek, Richard 

Žitník, Jan Macura, Tomáš Mikel, Michal Lejska a Ján Kubeš. Ve starší 

kategorii jsme dosáhli ještě lepšího úspěchu. Dívky i chlapci obsadili 

druhá místa. Bohužel, do krajského kola postupuje pouze družstvo, 

které obsadilo první místo. Závodu se zúčastnili tito žáci: Nikola Ber-

natská, Adéla Myslikovjanová, Barbora Podešvová, Barbora Pařenico-

vá, Katka Jalůvková, Sandra Hanasová, Radek Bill, Dominik Opálka, Jiří 

Solanský, Patrik Kubáň, Tomáš Solanský a Sebastian Škuta.

Prostřednictvím tohoto článku bych chtěl všechny, kteří se závo-

du zúčastnili pochválit za obrovskou bojovnost a nasazení, s jakým do 

závodu šli.                          
Mgr. Zbyněk Kocurek

Žáci 6. a 7. tříd se 4. října zúčastnili v Rožnově pod Radhoštěm, 

na fotbalovém stadionu, okrskového kola v malé kopané. Turnaje se 

zúčastnilo sedm družstev, které se utkaly ve dvou skupinách. Kluci 

z Horní Bečvy měli ve skupině ZŠ Videčskou, ZŠ Hutisko-Solanec a ZŠ 

5. května. V druhé skupině se proti sobě utkaly ZŠ Vidče, ZŠ Pod Skal-

kou a ZŠ Dolní Bečva. Bohužel, našim klukům se moc nedařilo. Dva 

zápasy prohráli, jeden vyhráli a celkově skončili ve skupině na třetím 

místě a do dalších bojů se neprobojovali. Za ZŠ Horní Bečvu kopali tito 

kluci: Josef Barabáš, Tomáš Krumpolc, Štěpán Ondruch, Radim Polách, 

Adam Solanský, Lukáš Onderka, Lukáš Mužátko, Vojta Maceček, Jan 

Macura a Richard Žitník.

O dva dny později se toho samého turnaje zúčastnili i žáci 8. a 9. 

tříd. Tentokrát se turnaje zúčastnilo celkem 9 družstev z rožnovského 

okrsku. Kluci ze ZŠ Horní Bečva skupinou prošli bez ztráty jediného 

bodu a z plným počtem bodů se probojovali do fi nálové skupiny. Tam 

se utkali se ZŠ Zubří a ZŠ Videčskou. I tuto skupinu bez ztráty bodu 

vyhráli. Těmito suverénními výsledky si vybojovali účast v okresním 

kole, které se bude konat v listopadu v Zašové. Druhým postupujícím 

je ZŠ Videčská. 

Přeji klukům, aby se jim dařilo stejně jako v okrsku a vybojovali 

si účast v krajském kole. Turnaje se zúčastnili: Kryštof Jalůvka, Patrik 

Kubáň, Tomáš Solanský, Sebastian Škuta, Michal Maceček, Radek Bill, 

Prokop Fárek, Dominik Opálka, Jirka Solanský a Martin Lejska.                          

Mgr. Zbyněk Kocurek

In
ze

rc
e

Čistíme odpady od vany,umývadla, dřezu a WC 

(v domácnostech, kancelářích, školách, restauracích atd.) 

Prakticky ucpaná potrubí od světlosti 40 až 300 mm. 

Firma pracuje již 12 let, provoz je 7 dní v týdnu.

Vyčistit odpadní potrubí je lepší způsob než jeho výměna.

Miroslav Kopřiva, Obeciny 4152, Zlín, mobil: 604 302 995

Nabízím 

sportovní obuv Asics 

za doprodejní ceny.

Informace na tel. čísle 

603 819 197
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Pozvánka

Svámí Gadžánand na H. Bečvě

Na den míru OSN 21.9.2011 navštívil Horní Bečvu významný host 

Svámí Gadžánand, jeden z  nejvýznamnějších žáků profesora Para-

mhans Svámího Mahešvaránandy autora systému „Jóga v  denním 

životě“.

Ihned po příjezdu byl přijat starostou obce Mgr. Oldřichem Ondry-

ášem. V příjemné atmosféře pan starosta představil obec jako známou 

turistickou destinaci v  níž jsou, ale problémy s  inženýrskými sítěmi. 

Milý host zdůraznil, že to jsou problémy vnější, které se musí řešit, ale 

bylo by dobré se zaměřit i na vnitřní problémy a to je cesta, kterou 

pomáhá řešit jóga.

Poté pan starosta seznámil hosta s  tím, že 28.října loňského roku 

byl na počest založení Československé republiky z iniciativy JDŽ vysa-

zen Strom míru lopatou, kterou byl před necelým rokem vysazen první 

Strom míru v České republice v Praze na Vyšehradě. Tento strom bude 

v brzské době osazen kamenem s deskou a nápisem „ Strom míru za-

sazen 28.10.2010“.

Pak následoval zápis vzácného hosta do „Kroniky obce Horní Beč-

va“ s přáním života v míru všem obyvatelům a doporučením každoroč-

ního setkávání u Stromu míru i s modlitbou za mír ve světě.

Po obědě a krátkém odpočinku přednesl Svámí Gadžánand na cha-

tě u spodní stanice SKI areálu „Zachovka západ“ tříhodinovou před-

nášku na předem avizované téma: Jak si pomocí jógy zlepšit fyzické, 

mentální, sociální a duchovní zdraví za účasti 53 posluchačů nejenom 

z Horní, Prostřední a Dolní Bečvy, ale i z Nového Jičína, Kopřivnice, Os-

travy a Olomouce.

V srdečné atmosféře se dověděli významné souvislosti ovlivňující 

zdraví nejenom lidé, kteří cvičí jógu už řadu let, ale i noví návštěvníci, 

pro které to byly úplně nové informace. Na pokládané otázky odpoví-

dal s úsměven a velikým přehledem.

Význam cvičení ásán, pránajámy(dechová cvičení), relaxace a me-

ditace, ale i důležité informace o stravování a to nejdůležitější, že prak-

tikovat je zapotřebí každý den. 
Foto: Anna Valová, text: Karel Ondruch

Klub důchodců Horní Bečva ve spolupráci 

s Občanským sdružením Diakonie Broumov, 
která je nezisková organizace a  poskytuje sociální služby 

pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

�  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

�  Domácí potřeby 

- nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené

� Vatované přikrývky, polštáře a deky

� Obuv – veškerou nepoškozenou

� Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

�  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů

�  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

� znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

dne: 1., 2. a 3. listopadu 2011

čas: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hodin

místo: knihovna Horní Bečva

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem

                                                                         Děkujeme za Vaši pomoc.               

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY 
podle systému světově uznávaného Mistra jógy z Indie 

Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová cvičení, relaxaci, 

koncentraci, meditaci a techniky krijí. Tato jednoduchá a účinná cvičení 

se na Moravě cvičí již 38 let a jsou vhodná pro každého 

bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

 Každé úterý v 16.30 – 18.15 hod. 
v malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva.

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

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

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

Inzerce Inzerce

Účetnictví
Miroslav Kára, Anna Žáčko

vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy 

tel.: 603 269 037

Opravy automobilů
� mechanické, karosářské a lakýrnické práce

� diagnostika

� příprava vozů na STK

� prodej náhradních dílů

� široká nabídka olejů a ostatních přípravků

V případě zájmu volejte 608 713 226

Plánujet e svatbu nebo rodinnou oslavu? 
Nebo hledáte míst o pro předvánoční 
fi remní več írek?
Penzion Staré časy na Horní Bečvě 

Vám nabízí své  služby

- pronájem sálu zdarma 

  (kapacita 100 míst) 

- slavnostní menu, rauty a grilování  

- novomanželé mají ubytování 

   ve svatební den zdarma 

- kapacita penzionu 32 lůžek 

Každá akce je pro nás jedinečná a originální ,

proto nabízíme profesionální přístup a jednání 

ve stylovém a krásném prostředí.

Kontaktujte nás na níže uvedených číslec h, 
rádi Vám ses tavíme nabídku na míru. 

Penzion Staré časy
Horní Bečva 367

www.penzion-starecasy.cz

mob: 606 487114, tel: 571 610 844

email: penzion-starecasy@seznam.cz

Chcete prodat dům, byt, pozemek? 

Nabídněte! Tel. číslo 777 665 198

Máte problém, hrozí Vám exekuce? 

Pomůžeme Vám. Tel. číslo 777 665 198


