
únor

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Dětský 

karneval 
4. 2. 2012 

Penzion Staré časy

ve 14. 00 hodin 

(pozvánka na str. 8)

Bečvanské 

maskování 
11. 2. 2012 

Penzion Staré časy

od 19. 00 hodin 

hraje DOO TWIST

(pozvánka na str. 7)

Končinový

hasičský bál 
18. 2. 2012 

Penzion Staré časy

od 19. 00 hodin 

hraje Gracia

(pozvánka na str. 7)

2. ples 

na Starých 

časech 
Sobota

 25. 2. 2012 

od 19. 00 hodin 

Vás přivítá kapela

RIVIERAS

(pozvánka na str. 7)

Pozvánka do divadla

Proslulá francouzská komedie je o tom, že není 

šikovné přivést si domů milence právě, když zde 

má váš manžel svou milenku. Ještě, že je tu hos-

podyně ANNA, která se snaží svou nápaditostí 

a humorem zachraňovat nejen situaci, ale i man-

želství svých pánů. Režie: Bohumila Bitalová.

Předprodej vstupenek začíná dne 20. února 2012 

v místní knihovně na Horní Bečvě (571 645 249, 

e-mail: knihovna.becva@seznam.cz)

Divadelní soubor CHAOS Vás zve 

na představení nové divadelní komedie  

Anna v ringuAnna v ringu
dne 10. března 2012 v 16.00 hodin 

do kinosálu na Horní Bečvě.



Nejstarší občanka obce Horní Bečva 

oslavila 99 let
Tam daleko za horami dnes, chaloupku svou malou rodnou mám,

tam jsem prožila mnoho krásných chvil, na které srdce mé vzpomíná …

Dne 08. 01. 2012 oslavila krásných 99 let 

paní Kamila Proroková, která je nejstarší občankou naší obce. 

Narodila se dne 08.01.1913 v Hutisku-Solanci manželům 

Majerovým a v 19 letech se provdala za pana Františka Proroka 

na Horní Bečvu. Vychovala tři děti, má dva vnuky, jednu vnučku, 

dvě pravnoučata a těší se na další.

O paní Kamilu Prorokovou se pečlivě stará její dcera paní Jiřina 

Sedláčková a její dva synové Martin a Zbyněk. K úctyhodnému 

životnímu jubileu přišli do domku, ve kterém prožila 

již osmdesát let, pogratulovat také místostarosta obce 

pan Josef  Blinka a matrikářka paní Jana Poláchová, kteří jí předali 

za obec blahopřání, květiny i dárkový koš. Vitální a stále usměvavá 

oslavenkyně se rovněž podepsala do pamětní knihy obce. 

Své významné jubileum oslavila také se svojí rodinou.

Přejeme ji do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a mnoho 
pěkných chvil v kruhu svých blízkých.

Motto: 

„Dřív jsem míval málo úcty ke starším. Byl to omyl, člověk nestárne. “  
A. de Saint - Exupery

Blahopřání
V únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Marie  R o m a n o v á    

 Jarmila  P a r m o v á

 Anastázie  S a r a v o v á      

 Ludmila  Z á v o r k o v á     

 Anežka  H a n u l i a k o v á     

 Veronika  V a š u t o v á     

 Ing. Josef  O n d r u c h    

 Marie  S o l a n s k á         

 Františka  K r e t k o v á     

 Anastázie  M i k u n d o v á    

 Jaroslava  C v e r n o v á 

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

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 25. ledna 2012 jsme vzpomněli 

čtvrté výročí úmrtí      

paní  Miroslavy  K o l á č k o v é

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Miroslav, 

dcera Eva s rodinou a syn Radim. 

Všichni, kdo jste ji znali 

vzpomeňte s námi.

Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 
na bečvanském hřbitově spí svůj věčný sen. Prázdná jsou místa 

kde zněl jeho hlas, však vzpomínky navždy zůstanou v nás.

Dne 11. února 2012 vzpomeneme 

první smutné výročí ode dne, kdy nás 

navždy opustil náš manžel, tatínek, 

dědeček a strýc,      

pan  Pavol  K u r e k

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, 

dcera Eva, syn Pavel a vnoučata 

Simonka  s Kubíkem.

Krásné jsou vzpomínky, 
jen kdyby tolik nebolely.

Dne 19. února 2012 vzpomeneme 

páté výročí úmrtí naší maminky 

a babičky,      

paní  Márie  K ř e n k o v é

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínka zůstane nám.

Dne 26. února 2012 

vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí      

pana  Jaromíra  O n d r u c h a

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Jindřiška, dcera Pavla s rodinou, 

syn Petr, sourozenci Jan, Karel, Petr 

a Jitka s rodinami.

Zbyla nám jen vzpomínka na krásná léta s Tebou prožitá, 
jen to nám zůstane do konce života.

Dne 24. února 2012 vzpomeneme sedmnácté výročí úmrtí 

naší maminky      

paní  Anežky  M l á d e n k o v é

a zároveň si připomeneme 

dne 18. dubna 2012 její nedožité devadesáté narozeniny.

S láskou vzpomínají dcera Hanka a syn Pavel s rodinami.

Vzpomínka



Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

únor 2012
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Stále žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 24. února 2012 vzpomeneme 

první výročí úmrtí       

pana  Břetislava  S o l a n s k é h o

S láskou vzpomínají 

manželka Jana s rodinou.

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest 
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 
domov prázdný zůstává.

Dne 17. února 2012 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí úmrtí        

pana Jiřího K a d y

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Dne 29. 2. 2012 vzpomeneme třicet dva let od úmrtí         

pana Bedřicha M a c e č k a 

Dne 8. ledna 2012 jsme si připomněli 

čtyřicet dva let od tragické smrti 

paní Anny M a c e č k o v é, rozené V a š u t o v é, 

S úctou vzpomínají synové Jiří a Jan, 

vnučky Anka a Olga s rodinou, pravnoučata Olinka, Honzík 

a Eliška s rodinou. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Motto: 

„ Loučení je chvíle, kdy je třeba stát se hrdinou, překonat bolest, 
potlačit slzy, vysmát se snům a s úsměvem říct sbohem … 

a vědět, že už nikdy“
Anonym

 1.2.  7.30 na úmysl dárce

 2.2. 8.00 za zemřelou rodinu

 3.2. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a ostatní příbuzné

 4.2. 7.30 za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče a sourozence

 5.2. 10.00 za zemřelého Miroslava Mikudu, bratra Jiřího a celou rodinu

 6.2. 7.30 za zemřelé Josefa, Radka, Veroniku a Josefa Krumpochovy

 7.2. 7.30 na úmysl dárce

 8.2. 7.30 na jistý úmysl

 9.2. 7.30  za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, sourozence, 

rodiče, syna, snachu a vnuka

 10.2. 7.30 za zemřelého Ludvíka Vaníčka a zemřelou rodinu

 11.2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

a Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

 12.2. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance a rodiče z obou stran

 13.2. 7.30 za ochranu a pomoc boží

 14.2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku, šest dětí 

a vnuka Václava

 15.2. 7.30 na úmysl dárce

 16.2. 7.30   na poděkování P. Bohu za dožití osmdesáti let a ochranu 

a pomoc Boží pro celou rodinu

 17.2. 7.30 za zemřelé Karla a Annu Hatlapatkovy a děti

 18.2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, živou a zemřelou rodinu, 

Marii Kretkovou, Bohuslava Kretka, rodinu Bělůnkovu, 

Bartoškovu, Kuběnovu, živou a zemřelou rodinu

 19.2. 10.00  za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy, oboje rodiče 

a duše v očistci

 20.2. 7.30 za zemřelého otce Oldřicha a čtyři bratry Kociánovy

 21.2. 7.30 na jistý úmysl

 22.2. 7.30 na úmysl dárce

 23.2. 7.30 za duše v očistci

 24.2. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 25.2. 7.30 za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče z obou stran

 26.2. 10.00  za zemřelé rodiče Bohumila a Martu Růčkovy, Jana 

a Anežku Bortlovy a Josefa a Anežku Fiuráškovy

 27.2. 7.30 na úmysl dárce

 28.2. 7.30 na jistý úmysl

 29.2. 7.30 na jistý úmysl

 1.3. 7.30 za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence a duše v očistci

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

 3.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 4.3. 10.00  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, dva zetě 

a vnuka

Usnesení 8/1

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje rozpočtové opatření 

č. 4 dle přílohy.

Usnesení 8/2

Zastupitelstvo obce Horní Bečva zplnomocňuje radu obce k prove-

dení rozpočtového opatření č. 5.

Usnesení 8/3

Zastupitelstvo obce Horní Bečva ukládá vedení obce připravit ná-

vrh rozpočtu na rok 2012 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu 

obce do 1. března 2012.

Usnesení 8/4

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje, že do doby schválení 

rozpočtu obce na rok 2012, bude obec hospodařit podle schválených 

pravidel rozpočtového provizória. 

Usnesení 8/5

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje výši vodného a stočné-

ho s účinností od 01.01.2012 takto:

- vodné:  20,- Kč/m3 vč. DPH

- stočné:  25,65 Kč/m3 vč. DPH

Tyto ceny byly vykalkulovány dle skutečných nákladů

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce  

Souhrn přijatých usnesení 8. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 15.12. 2011

Informace 
obecního 

úřadu
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Informace 

o nových občanských průkazech

Evidence obyvatel – pohyb obyvatel 

v roce 2011 v obci Horní Bečva

Vážení spoluobčané, opětovně Vás upozorňujeme, že novelou zá-

kona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, se začaly od 1. ledna 2012 vydávat nové typy občanských 

průkazů, a to občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (nový typ 

dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se stro-

jově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, - tzv. elek-

tronické občanské průkazy (e-OP). V  praxi to znamená, že žádost se 

s občanem sepíše elektronicky a na úřadě se pořídí i fotografi e.

Od 01.01.2012 nebudou tedy žádosti o nový občanský průkaz přijí-

mat matriční úřady ale úřady obce s rozšířenou působností. Občané se 

budou muset osobně dostavit na příslušný úřad, (ve správním obvo-

du obce s rozšířenou působností je to Městský úřad Rožnov pod Rad-

hoštěm) nebo na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, např. 

v  místě zaměstnání (není podmíněno trvalým pobytem). Nové typy 

občanských průkazů se budou zhotovovat ve stávajících kabinkách, 

ve kterých se pořizují i cestovní doklady.

Nejde v žádném případě o plošnou výměnu občanských průkazů, 

ale ve chvíli, kdy Vám skončí platnost občanského průkazu nebo bude 

nutná výměna OP z  jiných důvodů (změna trvalého pobytu, změna 

rodinného stavu, vyřízení 1. občanského průkazu), dojdete osobně, 

nezletilá osoba se zákonným zástupcem, na MěÚ Rožnov pod Radhoš-

těm nebo na jiný úřad obce s rozšířenou působností, dle Vaší dostup-

nosti a dostanete nový občanský průkaz.

Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba 

občana, součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana ur-

čený k dalšímu digitálnímu zpracování. 

Pro vyřízení 1. občanského průkazu se již nebude muset dokládat 

osvědčení o státním občanství ČR, pouze rodný list. Rodičům ji ne-

bude sdělováno, že mají pro své dítě vyřídit občanský průkaz, neboť 

občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má 

trvalý pobyt na území ČR. Žádá se nejdříve 2 měsíce před dovršením 

15 let věku dítěte, kdy OP je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. 

Platnost občanského průkazu je pro občany starší 15-ti let 10 roků. 

Nově bude také možné žádat o vydání e-OP pro děti mladší 15-ti let. 

Tento doklad bude mít platnost 5 let a správní poplatek za jeho vydání 

bude 50,- Kč.

Občané si budou moci za příplatek 500,- Kč nechat zřídit občanský 

průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 

(elektronický průkaz s čipem).

V novém občanském průkazu už nebudou moci být zapsány děti, 

manžel, manželka ani partner a partnerka. Zůstane ale možnost zvolit 

si, zda zájemce chce mít na průkazu vysokoškolský titul. V budoucnu 

se počítá s tím, že další údaje budou volitelné. 

S případnými dotazy ve věci nových elektronických občanských 
průkazů se obraťte na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo 
nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, tel. č. 571661115.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v  platnosti po dobu 
v nich uvedenou.

Stav  obyvatel k 01. 01. 2011: ....................................................................2.450

Přihlášení k trvalému pobytu: ....................................................................  + 44

Odhlášení z trvalého pobytu: ......................................................................  - 41 

Narození: ............................................................................................................  + 23  

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

Celkem obyvatel k 31. 12. 2011 ................................................................2 451

V obci Horní Bečva je k 31.12.2011 celkem 2 451 obyvatel, z toho do-

spělých osob je: .............................................................................................2 054. 

Z těchto dospělých osob je 1 022 mužů a 1 032 žen.

Mladistvých od 15 do 18 let je  80 osob - z toho 39 chlapců a 41 dívek. 

Dětí do 15 let je 317 osob - z toho 170 chlapců a 147 dívek. 

Průměrný věk obyvatel je v obci 42,5 let.

Nejstarší občankou obce Horní Bečva je paní Kamila Proroková, která 

se v lednu 2012 dožila věku 99 let. 

Narodilo se celkem 23 dětí, z toho 15 chlapců a 8 děvčat. 

Jména dětí byla vcelku různorodá, u chlapců převládalo jméno 

Vojtěch.
V  posledních pěti letech se narozeným miminkám dávala nejčastěji 

tato jména: 

Pro chlapce:  ...................................... Adam, Daniel, David, Samuel, Vojtěch
Pro děvčata:  ......................................  Adéla, Aneta, Barbora, Kristýna, Lucie
Možná Vás překvapí, že v České republice je nejvíce Marií, na druhém 

místě je jméno Jana, následují Eva, Hana a Anna. Mezi muži je u nás nej-
častějším jménem Jiří, následuje Jan, Petr, Josef a Pavel.
Manželství dle evidence obyvatel uzavřelo 18 občanů a rozvedeno 

bylo 14 občanů obce Horní Bečva. 

Zemřelo celkem 25 občanů obce, z toho 16 mužů a 9 žen.

MATRIKA 

matriční události v roce 2011 v obci Horní Bečva

Uzavření manželství: ...................................................... 8  (z toho 1 církevní)

Úmrtí:  ...................................................................................................................... 8

Děti narozené v roce 2011

  1. Nikol Ondruchová   

  2. Viktorie Ondruchová    

  3. Vojtěch Švardala     

  4. Jakub Randus     

  5. Šimon Ondruch       

  6. Vojtěch Dvorský     

  7. Michal Vrbka           

  8. Vojtěch Macura    

  9. Veronika Vojkůvková   

10. Kryštof Vaněk     

11. Jakub Fabian       

12. Ondřej Třeštík     

13. Adéla Sváčková     

14. Daniel Křenek      

15. Eliška Fojtášková     

16. Barbora Trampotová     

17. Francesco Gallatta

18. Martin Křenek

19. Vojtěch Bernát

20. Patrik Solanský

21. Štěpán Juřena

22. Terezie Ryšicová

23. Tamara Martináková

  1. Bedřich Vašut     

  2. Zbyněk Zahumenský 

  3. Pavol Kurek       

  4. Břetislav Solánský    

  5. Jan Klešč          

  6. Radoslav Švec           

  7. Matouš Ondruch      

  8. Josef Malina       

  9. Josef Závorka          

10. Marie Ondryášová      

11. Stanislav Jurajda        

12. Ludmila Solanská     

13. Františka Kubáňová

14. Hermína Bordovská     

15. Zdeněk Malina        

16. Hedvika Burkotová

17. Zdeněk Maléř          

18. Julius Solanský       

19. Anna Křenková        

20. Cyril Hajda

21. Ludmila Martináková

22. Josef Ingr

23. Jana Závorková

24. Jindřiška Blinková

25. Emil Křenek

Osoby zemřelé v roce 2011

Inzerce

Hledáme vedoucího elektrovýroby a měření EMC. 

Požadované vzdělání: střední nebo vysoká škola v oboru. 
Kontakt: tel. 571 645 005, 

e-mail: <mailto:klein@atmelektro.cz>.
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Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    24. 2., 30. 3., 27. 4. 
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 dvora u fot-

balového hřiště, kde je rovněž umístněn ocelový otevřený kontejner 

pro odložení  směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od 

výměny oken u rodinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), 

jednotlivé plastové a skleněné láhve je možno odložit do kontejne-

rů umístněných před nákup. střediskem Jednota, na parkovišti před 

hřbitovem,  před Biliard Barem u Hotelu Valaška, před Potravinami u 

přehrady.

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

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz) a ve sběrném 

dvoře.

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.

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.

Sběrný dvůr

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

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpado-

vého hospodářství obce. 

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elektro-

spotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí 

být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

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

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

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

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

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

I. pololetí  rok 2012
Vývoj nezaměstnanosti 

ve Zlínském kraji v prosinci 2011

Poslední měsíc roku 2011 je charakterizován nárůstem nezaměst-

nanosti. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se ve Zlínském kraji 

zvýšil o 2 051 osob, tj. o 7,5%. Jedná se o největší meziměsíční ná-

růst počtu uchazečů v  roce 2011. K  31.12.2011 bylo na kontaktních 

pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji evidováno celkem 

29 418 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla 

hodnoty 9,4. Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji je vyšší, než 

je celorepubliková míra nezaměstnanosti, která ke stejnému datu 

dosáhla hodnoty 8,6. Z  celkového počtu evidovaných uchazečů ve 

Zlínském kraji bylo na konci měsíce prosince 28 445 dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání, tedy těch, kteří mohou okamžitě nastoupit 

do zaměstnání (nejsou v pracovní neschopnosti, neúčastní se rekva-

lifi kace atd.). 

K  31.12.2011 bylo v  evidenci kontaktních pracovišť úřadu práce 

ve Zlínském kraji o 3 968 uchazečů méně než ke stejnému datu roku 

2010. To představuje meziroční pokles celkového počtu uchazečů 

o zaměstnání o 11,9 %. 

Míra nezaměstnanosti se v průběhu prosince zvýšila ve všech okre-

sech Zlínského kraje. Okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti byl 

na konci prosince okres Vsetín s mírou nezaměstnanosti 10,75. Nejniž-

ší míra nezaměstnanosti je naopak v okrese Zlín a to 7,85. 

V průběhu měsíce prosince 2011 se na úřadech práce nově zaevi-

dovalo 4 050 uchazečů o zaměstnání (což je nejvíce nově evidovaných 

uchazečů v  jednom kalendářním měsíci od počátku roku), vyřazeno 

bylo 1 999 uchazečů o zaměstnání. 

Počet evidovaných volných pracovních míst ve Zlínském kraji v prů-

běhu prosince mírně vzrostl. Na konci prosince evidovala pracoviště 

úřadu práce 1 590 volných pracovních míst (o 55 více než v listopadu, 

a dokonce o 345 více než v prosinci 2010). Na jedno volné pracovní 

místo připadá asi 19 uchazečů o zaměstnání (v okrese Kroměříž je to 

však 34 uchazečů o zaměstnání). 

V  nabídce volných pracovních míst je nejvíce míst pro svářeče 

(129), seřizovače a obsluhu obráběcích strojů (87), obchodní zástupce 

(72), řidiče nákladních automobilů (64).

Mgr. Miriam Majdyšová, 

tisková mluvčí Krajské pobočky ve Zlíně, Úřad práce ČR 

Nezaměstnanost v obci Horní Bečva byla na konci prosince 2011 

15,59 % a naše obec se tak zařadila na třetí místo v okrese Vsetín. Počet 

uchazečů o práci byl 185 a z toho dosažitelných 181 (t. j. takových, kteří 

mohou ihned nastoupit do zaměstnání).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KM UH VS ZL Kraj

Uchazeči celkem 6 181 6 741 8 135 8 361 29 418

- z toho ženy 2 894 3 413 3 672 4 318 14 297

Uchazeči dosažitelní 5 841 6 535 7 944 8 125 28 445

- z toho ženy 2 727 3 275 3 588 4 189 13 779

Míra nezaměstnanosti 10,49 9,20 10,75 7,85 9,35

Míra nezaměstnanosti 
        - ženy

11,42 10,88 11,05 9,22 10,45

Nově zaevidovaní 
uchazeči

751 957 1 190 1152 4 050

od počátku roku 7 178 8 539 9 195 10 947 35 859

Vyřazení uchazeči 377 487 505 630 1 999

od počátku roku 7 717 9 473 10 357 12 280 39 827

Počet volných 
racovních míst

184 260 482 664 1 590

Počet uchazečů 
na 1 VPM

33,6 25,9 16,9 12,6 18,5
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Turnaj údolí „Želva cup“

Úspěch ve výtvarné soutěži 

Bambusové výhonky 

vítězi Vánočního volejbalového 

turnaje

Turnaje se zúčastní vybrané Horno Bečvanské údolí!!! 
Z každého údolí jsou vybraní kapitáni, kteří jsou zodpovědní za slože-

ní týmu. Kapitáni nahlásí, jestli se vybrané údolí zúčastní nebo ne, a to 

nejpozději do 19. 2. 2012. 
Turnaj v tomto roce přinese novinku a to utkání místních Horno-

bečvanských střel proti sobě rozdělených na Horní a Dolní konec.

Vybrané Údolí:

Kobylská - Dolní konec  ..........................  Kapitán Zbyněk Pavlica
Kostelani  .....................................................  Kapitán Pavel Roman
Hluboké  ......................................................  Kapitán Jaroslav Zetocha
Nebesa - Lúky ............................................  Kapitán Lukáš Roučka
Inter Liščí  ....................................................  Kapitán Hynek Bártek
Mečůvka - Valaška  ...................................  Kapitán Pavel Miškařík
Bučkové .......................................................  Kapitán Stanislav Ondruch
Bečvice - Přehrada  ...................................  Kapitán Jiří Blinka ml.

Termín:  ................................ 25. 2. 2012, začátek turnaje v 9:00 hod.              

Místo konání:  .................... Hala při Základní škole TGM Horní Bečvě

Hrací doba:  ........................ 1x 15 minut , Hraje se 1 + 4 hráči v poli 

Startovné:  .......................... 1 000 Kč, občerstvení pro každý tým, ceny

Bufet:  ................................... Připraveno občerstvení, jídlo, alko, nealko

Ceny:  ................................... Putovní pohár, individuální ocenění

V  červnu minulého školního roku 2010/2011 se dívky letošní 

9. třídy Zlata Hodaňová, Ivana Jojkaljuková a Veronika Vašková 

zúčastnily výtvarné soutěže

„NAMALUJ OBRÁZKY PRO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ“.

Dívky namalovaly 12 listů kalendáře, z nichž byl obrázek Září od Z. 

Hodaňové vybrán do reprezentačního kalendáře vytvořeného z  nej-

lepších obrázků. Tento kalendář bude zdobit ordinace dětských lékařů 

a dětská oddělení nemocnic. Vyhodnocení soutěže proběhlo v prosin-

ci  r. 2011 a děvčata získala fi nanční odměnu.

Již tradičně na Štěpána 26. 12. proběhl v hale Základní školy v Hor-

ní Bečvě Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev za účasti 

14 týmů z Horní, Prostřední a Dolní Bečvy, z Rožnova p/R., Valašského 

Meziříčí a Vsetína.

Hrálo se ve dvou skupinách na 2 sety do 20 bodů. Na 2 hřištích bylo 

sehráno celkem 46 utkání, které odpískala volejbalová rozhodčí Iveta 

Kubáňová spolu se sudími z řad hráčů. Z každé skupiny postoupily do 

dalších bojů o přední umístění 2 nejlepší týmy.

V semifi nále se utkalo družstvo Wanted s Besťáky, ve fi nále bojovali 

Vlčáci s Bambusovými výhonky. V podvečer bylo dobojováno. 

Vítězi turnaje se staly Bambusové výhonky, druhé místo obsa-

dili Vlčáci, třetí byli Besťáci a čtvrté družstvo Wanted.

A jaké bylo další pořadí?

5. Assimo 10. Baskeťáci

6. Coolturisti 11. Do počtu

7. Smash team 12. Dacani

8. Nouhou 13. Golémi

9. Dream team 14. Bečvani

Nejvšestrannější hráčkou byla vyhlášena Nikola Frňková a nejlep-

ším hráčem se stal Tomáš Bařák.

První tři týmy dostaly diplomy, medaile a dárkové koše, ostatní 

mužstva na 4. – 14. místě si odvezla dárkové balíčky.

Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů 

(všichni z Horní Bečvy ).

Hráči i organizátoři si popřáli úspěšný rok 2012 a rozešli se s přísli-

bem, že se opět sejdou na Velikonočním turnaji.

                                                                    
Marie Němcová

Zpravodaj vychází v rozměru A4, 

inzerce se tedy dělí na díly odvozené z tohoto rozměru.

 A8 ...............................  80,- Kč

 A7 .............................  150,- Kč

 A6 .............................  300,- Kč

 A5 .............................  600,- Kč

 A4 ..........................  1 200,- Kč

Jednoduchá textová inzerce 

(např. Doučuji matematiku…) je zdarma, 

bez poplatku zůstávají 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).

Ceník je k nahlédnutí v podatelně Obecního úřadu, 

v Místní knihovně a na stránkách obce Horní Bečva.

Ceník inzerce 

ve Zpravodaji Horní Bečvy
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Pozvánky

Předprodej vstupenek s místenkou v Penzionu Staré časy od 6. února 2012.

Rezervace místenek do 21.00 hod.
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

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

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

Program kina 
leden 2012

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

Inzerce

•  Od pondělí 30.1. do středy 1.2. 

v 18.00 hodin

NEBEZPEČNÁ METODA

• mládeži do 15 let nevhodný

•  Od pondělí 30.1. do středy 1.2. 

ve 20.00 hodin

KONTRABAND 
• mládeži do 15 let nevhodný

•  Od čtvrtku 2.2. do neděle 5.2. 

v 17.30 hodin

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV

• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 2.2. do neděle 5.2. 

ve 20.00 hodin

ČERNOBÍLÝ SVĚT

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 6.2. do středy 8.2. 

v 18.00 hodin

KRONIKA

• mládeži do 12 let nevhodný

•  Od pondělí 6.2. do středy 8.2. 

ve 20.00 hodin

MONEYBALL

• mládeži přístupný

•  Ve čtvrtek 9.2. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB 

NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY 

– BEZVA CHLAP

• mládeži do 15 let nevhodný 

•  Od pátku 10.2. do neděle 12.2. 

v 18.00 hodin

MUŽ NA HRANĚ

• mládeži do 12 let nevhodný 

•  Od pátku 10.2. do neděle 12.2. 

ve 20.00 hodin

SOUKROMÝ VESMÍR

• mládeži přístupný

•  V neděli 12.2. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – CVRČEK A SPOL.

Cvrček a slepice, Vodníkovy perly, 

Cvrček a stroj, Krtek a fi lmová 

hvězda, Mikeš u cirkusu, 

Jak Žofka pořádala maškarní bál, 

Štafl ík a Špagetka – proutkaři

•  Od pondělí 13.2. do středy 15.2. 

v 18.00 hodin

SPECIÁLNÍ JEDNOTKA

• mládeži do 12 let nevhodný

•  Od pondělí 13.2. do středy 15.2. 

ve 20.00 hodin

PERFECT SENSE

• mládeži do 12 let nevhodný

•  Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB 

– OSAMĚLOST PRVOČÍSEL

• mládeži do 12 let nevhodný 

•  Od pátku 17.2. do neděle 19.2. 

v 18.00 hodin

MUPETI 

• mládeži přístupný

•  Od pátku 17.2. do neděle 19.2. 

ve 20.00 hodin

SIGNÁL

• mládeži do 12 let nevhodný 

•  Od pondělí 20.2. do středy 22.2. 

v 17.30 hodin

JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN

• mládeži do 12 let nevhodný

•  Od pondělí 20.2. do středy 22.2. 

ve 20.00 hodin

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

• mládeži do 12 let nevhodný 

•  Od čtvrtku 23.2. do neděle 26.2. 

v 18.00 hodin

MŮJ TÝDEN S MARILYN

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 23.2. do neděle 26.2. 

ve 20.00 hodin

VÁLEČNÝ KŮŇ

• mládeži do 12 let nevhodný 

•  Od pondělí 27.2. do středy 29.2. 

v 18.00 hodin

JACK A JILL 

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 27.2. do středy 29.2. 

ve 20.00 hodin

DEN ZRADY • mládeži přístupný

Pozvánka

Truhlářství Karel Křenek
Zakázková výroba nábytku, dřevěná schodiště, 

dveře, kuchyně, vestavěné skříně, pergoly, 

přístřešky, podlahy, dřevěné obložení....

Kontakt: Karel Křenek, 739370220, 

www.dusedreva.cz

Prodám rozkládací pohovku Duo na denní spaní, 
hnědá barva, úložný prostor, poř. cena 7000,- Kč, 

nyní 1 500,-Kč, tel. 604 344 216.

Program:

Čtvrtek 9. února 

19.00 hodin - T klub

VALAŠSKÁ BLUESOVÁ 

SPOLEČNOST - 15 LET
Tradiční zimní akustický kon-

cert rožnovské blues-rockové 

formace, jež slaví patnáctileté 

výročí své činnosti.

Sobota 11. února

19.30 hodin - Spol. dům

RETROPLES
Tradiční ples T klubu 

- kulturní agentury.

Čtvrtek 16. února

19.00 hodin - T klub

Klub cestovatelů
Stopem do Gruzie na Kavkaz

Středa 22. února

19.00 hodin - T klub

JIŘÍ ČERNÝ 

- ROCKOVÁNÍ

Středa 24. února

20.00 hodin - T klub

ONDŘEJ SMEYKAL 

& DIDGERIDOO SOLO
Akustický koncert českého 

hráče na australský 

domorodý nástroj.

Středa 29. února

19.00 hodin - Spol. dům

Ondřej Havelka 

a Melody Makers

POTKAL JSEM SVŮJ SEN

Zbrusu nový koncertní 

program, který je věnovaný 

především českému swingaři 

Jiřímu Traxlerovi, který by se v 

příštím roce dožil 100 let.


