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Pozvánky

Zveme srdečně 

všechny zájemce 

na setkání 

s konstelacemi, 

které se uskuteční 

ve středu 

23. května 2012 

v 18.30 hodin 
v místní knihovně.

Bečvanský 

tyjátr
Vás srdečně zve

na divadelní hudební 

pohádku

O Popelce

v neděli 3. června

od 16:00 hod.

V kulturním domě

Horní Bečva.

Pozvánka na str. 7.

Nově otevřená

Jurkovičova

rozhledna

od soboty 28. 4. 2012

V Rožnově p. R.

Karlův kopec

Pozvánka na str. 8.

V  neděli 22. 04. 2012 se uskutečnilo v  letošním 

roce první vítání občánků. Byl to významný den 

nejmenších občánků obce Horní Bečva, narozených 

koncem roku 2011 a začátkem letošního roku. 

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva 

se sešlo na této slavnostní akci šest rodičů se svými 

miminky, mezi kterými byli čtyři chlapci a dvě hol-

čičky. Při obřadu, za účasti místostarosty obce, ma-

trikářky a předsedkyně SPOZ, se rodiče podepsali 

do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své 

miminko dárky na památku. Slavnostní atmosféru 

zpříjemnilo vystoupení dětí z  mateřské školy pod 

vedením paní učitelky Radky Bolckové a pěvecké 

duo Jana a Ludmila Poláchovy s  hudebním  do-

provodem učitele hudby panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme 

jim hodně zdraví, pohody a radosti. A Vám děti pře-

jeme, abyste  vyrůstaly v lásce a bezpečí, pro radost 

svých rodičů a prarodičů, nás všech.

Miminka zleva: Marie Blinková, Terezie Ryšicová, 
Marek Machálek, Dominik Vašut, Francesco Gallatta 
a Vojtěch Bernát.

Vítání občánků
Děť átko maličké, naděje v našem svět ě, z lásky ses  zrodilo, 

my s láskou vítáme Tě …



Motto: 

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“  
Solón

Blahopřání
V květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Blažena  V a ň k o v á         

 Oldřiška  K ř e n k o v á     

 Anna  B o r d o v s k á      

 Milada  M a c h á l k o v á     

 Karel  M a r t i n á k          

 Veronika  F i u r á š k o v á      

 Františka  O n d r u c h o v á      

 Jindřiška  K o c i á n o v á     

 Rudolf  Š l a c h t a       

Všem květnovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, pohody a pevné zdraví.
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Společenská kronika Život se nezastaví, jde dál, 
jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 14. května 2012 vzpomeneme 

osmé smutné výročí úmrtí       

paní  Josefy  K u b á ň o v é

Tichou vzpomínku věnuje 

dcera Božena s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene…

Dne 22. května 2012 vzpomeneme 

osmé smutné výročí úmrtí       

pana  Františka  F á r k a

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá…

Dne 19. května 2012 by oslavila 

šedesáté čtvrté narozeniny, a dne 

15. dubna 2012 jsme si připomenuli 

třetí smutné výročí úmrtí        

paní  Ludmily  T o m k o v é

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

maminka, sestra Daniela s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Život je loučení, poznání a vzpomínání…

Dne 18. dubna 2012 by se dožila 

osmdesáti pěti let naše maminka, 

babička a prababička      

paní  Ludmila  P o l á c h o v á

22. února 2012 uplynuly tři roky 

od jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku 

děkují syn Stanislav s rodinou a dcera 

Miroslava s rodinou.

Dne 10. května 2012 

vzpomeneme dvacáté páté výročí 

úmrtí našeho tatínka a dědečka,      

pana  Matouše  O n d r u c h a

Za celou rodinu vzpomíná 

dcera Božena.

Kdo byl milován, není zapomenut…

Dne 12. května 2012 

už tomu bude osmnáct let, co nás 

navždy opustil náš milovaný bratr      

pan  Josef  Č e r v e n ý

S láskou stále vzpomínají 

sestry a bratři s rodinami.

Odešel jsi jak osud si to přál, 
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 13. května 2012 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí      

pana  Bedřicha  M a r t i n á k a

S láskou stále vzpomínají dcery Petra 

a Lucka, maminka a celá rodina. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Léčivé rostliny – óda na byliny.
Na každou nemoc nám dal Bůh bylinu, jen je znát a poznat. 

Býlí je svépomoc, a jak je důležité mít tyto byliny připraveny 
na zimu, se už mnozí přesvědčili. 

Čaje,  masti, tinktury či sirupy – to vše hojí a pomáhá.

Prvosenka jarní, petrklíč
Máš zlatožluté květy a voníš po medu petrklíči, 

prvosenko jarní. Dobře působíš na nespavost, 
při nervových poruchách se pití čaje z tebe vyplácí.

Devětsil lékařský, koňské kopýtko
Roste na břehu potoků a řek, listy má větší 

než podběl, ale velmi podobné. Květy světle růžové, 
trubkovité, v horní části do hroznu rostlé. 
Ještě před rozkvetením vykopáváme kořen, vyluhu-
jeme a užíváme při záduše, dně epilepsii. Velké listy 
se používají jako obklady při výronech či pálivých 
ranách.                        

Božena Martináková
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Motto: 

Je mnoho míst kde můžete potkat spoustu lidí, 
ale pouze na jednom se jednou setkáme úplně všichni…

 1.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Hrstku, Radušku a Romana Hrstkovy, 

živou a zemřelou rodinu z obou stran 

 2.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Mitášovu 

a Fárkovu a duše v očistci

 3.5. 7.30 za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu  

 4.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, 

čtyři zemřelé děti a duše v očistci

 5.5. 7.30  za zemřelého Pavla Baroše, rodiče z obou stran, 

živou a zemřelou rodinu

 6.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Metoděje Křenkovy, rodiče z obou stran 

a dva zetě

 7.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče a duše 

v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila, rodiče Bártkovy 

a duše v očistci

 9.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 10.5. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

 11.5. 7.30 za zemřelého Jana Blinku, jeho syna, otce a duše v očistci

 12.5. 7.30 za zemřelé Antonii a Jana Fidrichovy a duše v očistci

 13.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího, rodiče a duše 

v očistci

 14.5. 7.30  za zemřelého Matouše Ondrucha, manželku, tři syny a čtyři 

zetě

 15.5. 7.30  za zemřelé Josefa a Marii Macečkovy, syna Josefa 

a manželku a duše v očistci

 16.5. 7.30 za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a celou jeho rodinu

 17.5. 7.30 za zemřelého Josefa Pavlicu, jeho rodiče a bratra Jiřího

  17.00  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, rodiče 

z obou stran a sourozence

 18.5. 7.30 za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence a duše v očistci

 19.5. 7.30 za zemřelé Františka a Marii Němcovy, vnuka Jendu a dva zetě

 20.5. 10.00 za zemřelého Vojtěcha Macečka, otce Josefa a matku Marii

 21.5. 7.30  za zemřelého manžela Vladimíra Martináka, rodiče z obou 

stran a duše v očistci 

 22.5. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, jeho syna Stanislava a rodiče 

z obou stran

 23.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, tři dcery, čtyři zetě 

a živou rodinu

 24.5.  7.30  za zemřelého Antonína Mikudu, rodiče z obou stran, 

sourozence, živou a mrtvou rodinu a všechny věrné zemřelé

 25.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 26.5. 7.30  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, sourozence a rodiče 

z obou stran

 27.5. 10.00 za zemřelé Marii  a Augustýna Veselé a rodiče z obou stran

 28.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny, 

živou rodinu a duše v očistci

  17.00  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii a synovce 

P. Michala Macečka

 29.5.  7.30  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, její bratry 

Josefa a Vladimíra, sestru Františku, jejího manžela, rodiče 

a duše v očistci

 30.5. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Marii Křenkovy, syna Cyrila, 

oboje rodiče a sourozence

 31.5. 7.30 za zemřelou Marii Vašutovou, manžela a syna Miroslava

 1.6. 7.30 za zemřelou Jiřinu Kyšákovou a duše v očistci

 2.6. 7.30  za zemřelé rodiče Vaňkovy, manžela Jaroslava Dudu a zetě 

Josefa Mlýnka

 3.6. 10.00 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratry

 4.6.  7.30  za zemřelé Jana a Anastázii Křenkovy, rodiče z obou stran, 

zetě Emila Valu a duše v očistci

 5.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 6.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava 

a duše v očistci

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

květen 2012

Druhé ohlédnutí 

za vzpomínkovou slavností 

u příležitosti 70. výročí umučení 

generála Mons. Metoděje Kubáně 

v pondělí 5. března 2012 

na Horní Bečvě

Kázání kardinála Dominika Duky
Evangelium podle Jana 15,33-39:

Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodi-
ně zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo 
znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli, říkali ně-
kteří z těch, kdo stáli okolo: „Hle, volá Eliáše.“ Kdosi pak odběhl, nemočil houbu 
v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: „Počkejte, uvidíme, přijde-li 
ho Eliáš sejmout.“ Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona 
roztrhla vpůli odshora dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto 
skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“

Vážení přítomní, drazí přátelé, bratři a sestry,

je těžko říci více k životopisu otce Metoděje Kubáně po slovech, která 

zde úvodem přednesl autor jeho životopisu pan podplukovník Stehlík. Ale 

přesto mi dovolte, abychom ho jistým způsobem připomněli zde v chrá-

mě, který byl také chrámem i jeho dětství, chrámem, do kterého se vrací-

val, když navštěvoval svoji rodinu, především svoji maminku, své souro-

zence, své blízké, přátele. Scházíme se zde v jisté obdobě potřetí, abychom 

vzdali dík a rovněž také i čest tomuto muži a knězi. Poprvé byl zde můj 

předchůdce, pozdější kardinál, arcibiskup Josef Beran. Už nezastihl našeho 

zesnulého v Dachau, když přišel i on jako vězeň do tohoto koncentračního 

tábora. Ale věděl o kněžích, kteří z celé Evropy okupované nacistickou ar-

mádou trávili svá léta v koncentračních táborech. A především Dachau byl 

vybrán jako koncentrační tábor nejenom tedy pro kněze, ale specifi cky 

měl zde kněžský blok. Po létech, když se kardinál Beran vrátil ze 16-leté 

internace do svobody, ale i do emigrace do Říma, navštěvuje koncentrační 

tábor Dachau. Ve zdejší kapli sloužil památnou, upomínkovou bohoslužbu 
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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:    25. 5., 29. 6. 2012

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2012

v exilu. A léta se o něm neví, a možná že se tak i zapomíná už dnes. A přes-

to bylo řečeno jedno, že první světovou válkou končí určitý svět, nostalgii 

po něm mají mnozí dodnes, ale bylo zapotřebí vybudovat život v nových 

souvislostech. Těmi novými souvislostmi se stal nový politický systém 

správy našeho státu – Československá republika. Metoděj Kubáň  měl od-

vahu a sílu přihlásit se k tomuto novému útvaru, jemu sloužit, protože vě-

děl, že slouží člověku, slouží dobru společnosti. A po listopadu 89 bylo též 

potřeba udělat některé kroky a k nim tedy patří obnova duchovní služby 

v Československé a později v České armádě. A odvážím si tvrdit, že kdyby 

nebylo životního příkladu, životního kroku umučeného generála duchovní 

služby Metoděje Kubáně, že bychom zde nebyli a možná by dnes ani neby-

li v lavicích duchovní vojenské služby, o jejichž činnosti a významu Česká 

armáda ví své. A tak bych při této příležitosti chtěl poděkovat jak vedení 

České armády, Ministerstvu obrany, ale chtěl bych poděkovat vám, vojen-

ským kaplanům, kteří už druhé desetiletí, které se naplňuje, chápete, co 

znamená služba Bohu, služba člověku, služba zemi, která je naším domo-

vem. Vlasti, která nás formovala, chrámy, které nás formovaly. Možná, že 

není náhodou, že od dětství mohl otec Metoděj vědět, že jeho kostel patří 

mučedníkům, tedy těm, kteří nezradí a nezradili. Kéž si tedy toto ponauče-

ní a tuto výzvu odneseme a tak jako jsem řekl, že v  těch evangeliích se 

Kristus setkává s vojáky, chcete-li s uniformou, tak se setkáváme i my. Ta 

služba má něco podobného, protože i naši vojáci slouží své vlasti, svému 

národu, i když se mění politické strany, mění se koalice, mění se systémy, 

ale zůstává člověk, zůstává jeho rodná zem, zůstává společnost, která po-

třebuje službu těch, kterým záleží na svobodě, na důstojnosti člověka. A to 

není možné bez opravdové lásky. A tak to bych chtěl popřát nám všem, 

abychom takto chápali i ono setkávání církve či církví. Ekumenická forma 

vojenské duchovní služby jasně vypovídá o tom, že víme, že ani různost 

konfese nás nemůže dělit ve službě člověku a ve službě společnosti. A že 

nás spojuje Ten, který na kříži dokázal ve své cti,ve své věrnosti dodržet své 

slovo, dodržet slovo té lásky, z které se Bůh vyznával izraelskému národu 

a v příslibu celému lidstvu. Amen.
Připravil Karel J. Malina 

na spoluvězně, tedy i za otce Metoděje Kubáně. Co vlastně nás může vést 

k tomu, abychom zde v takovéto jisté symbióze, sympatii a vzájemnosti, 

my v občanských oděvech, či v kněžských oděvech či v uniformách České 

a nebo Slovenské armády vzpomínali tohoto kněze. Myslím, že když zalis-

tujeme evangeliemi, když se zamyslíme nad Ježíšovým příběhem, pak 

nám vystoupí několik postav římské armády, s kterými se Kristus setkává. 

Ať je to setník z Kafarnaum anebo ať je to ten setník na Kalvárii, který po 

splnění rozkazu vydává svědectví: „Vpravdě byl to Syn Boží“. Co vlastně 

znamenají tato slova, která jsou vztahována na Ježíše Krista? Co mohlo to-

hoto římského setníka, který vyrůstal v prostředí národa a zcela jiné kultu-

ry než byla židovská kultura, vést k tomuto obdivnému konstatování? Be-

zesporu nemůžeme a nemusíme pochybovat, že se doslechl o působení 

Ježíše z Nazareta. Že také i on se dozvěděl o tom, že na kříži skončil, proto-

že byl zrazen. Ta zrada vyšla z okruhu těch nejbližších, od jednoho z dva-

nácti. Víme kolikrát těch dvanáct se hádalo o to, kdo je nejdůležitější, tedy 

debatovali o své kariéře. Můžeme hledat důvody, podkládat, přemýšlet, co 

bylo jakýmsi svodem důvodů, které přivedly Jidáše k tomuto kroku. Mnozí 

říkají, že to bylo jeho rozčarování nad tím, že Ježíš se nepostavil po onom 

slavném vjezdu do Jeruzaléma, který připomínal královskou korunovaci, 

do čela povstání. Mohlo být mnoho jiných důvodů. Jeden z nejbližších říká, 

že peníze pro Jidáše hrály větší roli než cokoli jiného. A tak když my se za-

mýšlíme nad životním příběhem umučeného kněze otce Metoděje Kubá-

ně, pak víme, že ho do onoho vězení, do koncentračního tábora, také při-

vedla zrada. Zrada těch, kteří s ním vytvářeli kněžské společenství. Mohli 

bychom se ptát - já jsem položil otázku panu podplukovníkovi v Praze na 

letišti, protože ne všechno se dá napsat do jedné knihy - co bylo onou pří-

činou. Ono základní udání, že vyjádřil se pohrdlivě o německé okupační 

armádě zde na severu Moravy, jak bylo zmíněno. Anebo ať už to bylo svě-

dectví těch, kteří patřili k pražskému kléru, dva kanovníci, anebo onen zná-

mý prelát Bobe, který přivedl na smrt nejednoho kněze, nejednoho věřící-

ho laika. Co vedlo tohoto kněze a církevního hodnostáře, že dokázal 

zrazovat své nejbližší ? Fanatická modloslužba nacistické ideologii, kdy 

podléhá on, Bobe, té velikosti Říše a nadnároda. Ne, drazí přátelé, nebyli 

všichni němečtí kněží takoví. Jestliže při tom prvním setkání byl zde na 

Bečvě předchůdce pana generála Ficka, pan generál Boček, tak připomněl, 

že to bylo víc jak 70 katolických kněží, kteří zaplatili svým životem v kon-

centračních táborech. A já musím dodat pro spravedlnost, že i také byla 

druhá polovina kněží, kteří zahynuli v koncentračních táborech a postavili 

se proti  ideologii nacismu, kteří byli německé národnosti. Láska k národu, 

láska k vlasti nedělá z člověka zrádce, udavače - a modloslužebníka ideolo-

gie. To jsou jiné vlastnosti, které udělají z člověka opravdového služebníka 

fetišismu, modly,  ideologií. Je to touha vyniknout, je to touha po kariéře, 

neboť snil tento prelát po uvolněném místě pražského arcibiskupa. Toho 

arcibiskupa, kterého skopnul ze schodů K.H. Frank. Zlomil si nohu v krčku, 

v osmdesáti letech tehdy to byla smrtelná choroba, čili příčina smrti. Proč 

připomínám tuto zradu ? Proč jako bych mířil do našich kněžských řad? 

Protože staré latinské přísloví říká, jako kdybychom to opsali z dnešních 

novin, Corruptio optimi pessima est. Tedy korupce, zborcení , selhání těch, 

kteří mají být na čele, kteří mají být dobrým příkladem. To je ta nejstrašněj-

ší, nejhorší věc, která je a ta se také stala i v životě generála duchovní služby 

Metoděje Kubáně. Jestliže ten setník tam na Kalvárii, když vypovídá o kon-

ci života Ježíše z Nazareta, říká „Vpravdě tento byl Boží Syn“, pak si uvědo-

mil, co bylo motorem jeho života. Ano i ten setník tam slyšel Ježíšova slova 

o odpuštění těm, kteří otupěli, kteří ho odsoudili. A tak i my musíme si 

uvědomit a můžeme si uvědomit, že v životním postoji, tak jak byl jeho ži-

vot nastíněn, opravdu vystupuje do popředí ona Boží nit, ono Boží synov-

ství pokřtěných, nejenom mužů, ale i žen. Byla to láska k vlastnímu národu, 

byla to láska ke společnosti, láska k této zemi, ale také i to, co potřebujeme 

mnohem víc než kdykoliv jindy, ono vědomí cti ! Čest mu nedovolila, aby 

podepsal ono ponižující prohlášení. Ne, nebudu dávat další příklady, kdy 

se podepisovaly nejrůznější dokumenty a materiály.  Zde je zapotřebí si 

uvědomit, že naše doba, která skýtá obrovské možnosti a obrovské šance, 

která na jedné straně zdůrazňuje lidská práva i lidskou hodnotu a lidskou 

důstojnost, jako kdyby zapomněla, že člověk nemůže mít důstojnost (!), 

jestliže není schopen hájit a udržet svoji čest. A on tuto čest, čest kněze, 

dokázal dovést až k onomu vyústění, možná, že řekneme, tragickému. Tak 

tomu je. Ježíšův příběh lidskýma očima končí obrovským fi askem. Nejbliž-

ší zradili, utekli, poschovávali se, maminka s několika ženami a s jediným 

učedníkem zůstává pod křížem. Tak končí Ježíšův příklad a životní příběh, 

když se na něho díváme lidskýma očima. A když se podíváme i na příklad 

zesnulého Metoděje Kubáně, mohli bychom říci : skončilo to podobně. Ko-

nec konců ten, který tady o něm oslavně mluvil po druhé světové válce v té 

eufórii nabyté svobody a míru, kardinál Beran, také skončil fi askem, zemřel 

Informace obecního úřadu



Upozorňujeme občany, že do popelnic nepatří 

směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, 

tašky a keramické výrobky  a také biologicky roz-

ložitelný odpad. To znamená, že do nich nevyhazu-

jeme kamení a stavební odpad a při jarním úklidu 

pohrabanou trávu nebo listí a větve.

Upozornění!

Ve dnech 7. – 11. května 2012 

bude knihovna zavřená 
– čerpání řádné dovolené. 

V té době bude probíhat v prostorách u knihovny 

sběr šatstva pro charitu, můžete tedy nechat knihy 

na vrácení a příspěvky do zpravodaje 

u služby z klubu seniorů.
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Velkoobjemový odpad z  domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora. Sběrný dvůr je postaven v  lokalitě za místním hřbi-

tovem, příjezd je vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému 

hřišti.

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elek-

trospotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře , 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

hospodářství obce. Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cih-

la, tašky a keramické 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

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

Očkování psů proti vzteklině.

Upozorňujeme občany, 

že v sobotu 26. května 2012 

bude provedeno v obci Horní Bečva 

očkování psů a to na těchto místech

08.00 hod    u hasičského domu

09.45 hod    u Valašky – parkoviště pod Valaškou

10.30 hod    přehrada u obchodu

11.00 hod    parkoviště na Bečvici

12.00 hod    Kněhyně „u Skokana“

Poplatek za očkování je 120,- Kč za jednoho psa, 

očkovací průkaz doneste sebou, 

možnost vystavení nového průkazu. 

MVDr. Dana Korbášová

V červnu připravujeme opět Předpouťové sousedské 

setkání, tentokrát se uskuteční 

v sobotu 23. června 2012 

a je tedy nejvyšší čas vyhlásit 

literární a výtvarnou soutěž.
Soutěže se může zúčastnit každý bez rozdílu věku, 

pohlaví, barvy pleti a dalších rozlišovacích znaků! 

Letošními tématy jsou pro literární část 

„Proč se říká Šorstýn, Bučkové a Hluboké“ 

a pro výtvarnou část „Zvířata v Beskydách.“ 

Své práce  můžete odevzdat do pondělí 18. června 

v Místní knihovně na Horní Bečvě 

nebo žáci základní školy 

paní učitelce Mgr. Daniele Křištofové. 

Přejeme Vám šťastnou ruku při psaní i malování!

Od začátku dubna 

jsou v prodeji turistické 

známky obce Horní Bečva 

–  v Místní knihovně

(Informačním centru 

a na Obecním úřadě 

Horní Bečvy).  

Známka je za 30,- Kč.

Zdeněk Říha – malíř a natěrač
Malby a nátěry, nátěry střech, okapů, fasád…

Kontakt: 

tel.: 603 341 932, e-mail: zdena.riha@seznam.cz, 

Horní Bečva 47 

Inzerce Inzerce

Červnové předpouťové setkání

Horní Bečva 

má svoji turistickou známku!

Hledám paní nebo maminku na mateřské, 

která by měla zájem o hlídání tří a půlletého chlapečka 

od 15.30 do 18.30 hodin (krátký a dlouhý týden) 

+ jednu sobotu za 14 dnů. 

U sebe doma, nejlépe Horní Bečva a blízké okolí. 

Informace na tel. čísle: 737 813 440
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Skřivan Hornobečvanská škola 

žije sportemV podvečer 30. března 2012 se až k prasknutí naplnil sál hornobeč-

vanského kinosálu. Že se ptáte proč? Pěvecká soutěž Skřivan slavila 

své první kulatiny (10. výročí). 

O půl páté zhaslo osvětlení a rozsvítilo se pódium, na které vstou-

pili konferenciéři večera – Sebastian Škuta a Katka Barošová. Všem 

přítomným představili porotu. Předsedkyní byla Martina Šrámková, 

výborná klavíristka a akordeonistka, která spolu s Radimem Cimbalou, 

Adamem Fuskou, Radimem Gálikem, Oldřichem Ondryášem a Janem 

Děckým rozhodovala o výkonu soutěžících.

Nebyl by to Skřivan bez Skřivanů, pěveckého sboru z místní základ-

ní školy. Ti přítomným ukázali, že pro ně neexistuje žádná jazyková ba-

riéra a s přehledem zazpívali mimo jiné i fi nskou písničku.

Se zpěvem je neodmyslitelně spjat tanec. Svou energii a nadšení na 

pódiu rozvířili tanečníci z rožnovského Heart2Beat.

Následně byla vyzvána první půlka zpěváků do zákulisí a klání 

mohlo začít. Bylo opravdu na co se dívat. Mísily se styly a žánry, cizí 

jazyky i nástroje, které odvážné doprovázely. Kromě klavíru, který bra-

vurně ovládala paní Dita Gužíková a paní předsedkyně poroty, byli 

soutěžící podporovaní triem z  rodiny Blinků – baskytaristou Janem 

Blinkou, akordeonistou Josefem Blinkou a bubeníkem Jiřím Blinkou.

Pro tento zvláštní večer byl vytyčen speciální, neobvyklý a neo-

koukaný program. Řekněte, komu se běžně naskytne příležitost vidět 

pospolu 10 akordeonistů? Zde se opět ukázala všestrannost paní po-

rotkyně, která vzala do ruky taktovku, aby tuhle bandu ukočírovala. 

Překvapení si připravili i Skřivani z minulých let, kteří si spolu zazpívali.

Rytmus v těle žáků 7.třídy se projevil ve skladbě od BlackEyedPeas. 

Atmosféra opět zhoustla trémou (na pódiu sehrávala souboj druhá 

polovina soutěžících), ta se ovšem v mžiku rozplynula, když začala bli-

kat světla a rozezněla se hudba pro šesťáky, kterým pomohla s chore-

ografi í paní Stromšíková. Čekání na verdikt poroty zpříjemnili osmáci. 

Lenka Petřeková napsala odlehčený scénář ke klasické hře Trója. 

Zvědavé hlavy obecenstva znovu zpozorněly. Porota se po dlou-

hém rozmýšlení shodla na vítězích. 

Písnička od slovenské skupiny Elán vynesla třetí místo Sebastianu 

Škutovi. Že těžký song od anglické zpěvačky Adele není problém za-

zpívat, nám dokázala Katka Barošová, která obsadila 2. místo. Absolut-

ní vítězství patřilo Katce Holčákové, která hitem Bruno Marse Grenade 

vyrazila všem přítomným dech. Letos byly uděleny navíc dvě ceny po-

roty, a to Barči Podešvové a Verči Pařenicové.

Nakonec si pódium zabrali deváťáci, kteří se písní rozloučili s divá-

ky.

Velké díky patří sponzorům (Obecní úřad Horní Bečva, Obecní úřad 

Prostřední Bečva, Petr Juřík, Radek Malina), paní Hanasové a žákům 

9. třídy, kteří připravili výzdobu, hudebníkům, doprovázející zpěváky, 

porotě, Lence Petřekové, paní Stromšíkové a Tomáši Machálkovi, který 

obsluhoval aparaturu a osvětlení. A v prvé řadě všem zpěvákům, ta-

nečníkům, muzikantům a paní Ditě Gužíkové, která měla vše pod svým 

dozorem. Romana Křištofová

27. března 2012 zajíždělo 9 chlapců ZŠ TGM Horní Bečva na fl orba-

lový turnaj O pohár ministra školství do Vsetína. Boje probíhaly v hale 

Na Lapači za účasti 5 týmů. Hrálo se systémem každý s každým dvakrát 

10 minut. Po urputných bojích naše škola obsadila 2. místo s těmito 

výsledky: 

Horní Bečva – Kelč  1:0 (branku střelil Robert Malina)

Horní Bečva – Valašská Bystřice 2:2 (Dominik Opálka, Tomáš Solanský)

Horní Bečva – Val.Meziříčí Žerotínova 2:1 (Robert Malina 2 branky)

Horní Bečva - Rožnov p/R. Videčská 0:2

Naši fl orbalisté získali 7 bodů ( skóre 5:5 ). O druhé místo se zaslou-

žili: Marek Fiurášek, Lukáš Juřík, Martin Lejska, Robert Malina, Dominik 
Opálka, Kryštof Jalůvka, Patrik Kubáň, Tomáš Solanský a Jakub Juřík. 

O dva dny později pan Zbyněk Kocurek, učitel tělesné výchovy, jel 

s volejbalisty naší školy na krajské kolo do Bojkovic, kterého se zúčast-

nily 4 týmy. Našim chlapcům se už tolik nedařilo jako v kole obvodním 

a okresním, která vyhráli, ale už postup do kola krajského je pro naše 

volejbalisty úspěchem.

V Bojkovicích obsadili 4. místo. Naši školu v krajském kole reprezen-

tovali Daniel Švardala, Robert Malina, Michal Maceček, Tomáš Solanský, 
Patrik Kubáň, Radek Bill, Kryštof Jalůvka a Dominik Opálka.

Florbalistům i volejbalistům děkujeme za vzorné chování a repre-

zentaci naší školy. Marie Němcová

Inzerce
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Besťáci 

vítězi Velikonočního turnaje

Na Bílou sobotu 7.dubna se začala plnit hala Základní školy v Horní 

Bečvě volejbalisty, kteří přišli oslavit Velikonoce pohybem.

Na Velikonoční volejbalový turnaj dorazili sportovci ze Vsetína, 

Valašského Meziříčí, Rožnova p/R., Dolní, Prostřední a Horní Bečvy.

Úderem deváté hodiny začalo 13 smíšených družstev hrát ve 2 sku-

pinách na 2 sety do 20 bodů systémem každý s každým.

Maratón 40 utkání odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová 

spolu se sudími z řad hráčů.

Věkové složení týmů bylo různorodé. Na 2 hřištích jsme mohli vidět 

nejen výborné výkony starších volejbalistů, ale i snaživou hru osmáků, 

deváťáků, gymnazistů, učňů a vysokoškoláků.

Do závěrečných bojů postoupili Vlčáci, Besťáci, Wanted a Assimo.

V semifi nále porazilo družstvo Wanted tým Assimo a vítězem se 

stali Besťáci, kteří ve fi nálovém utkání porazili Vlčáky.

A tady je celkové pořadí turnaje:

1. Besťáci 8. Nová dimenze

2. Vlčáci 9. Bečvani

3. Wanted 10. Funny team

4. Assimo 11. Jodapedapadapa

5. Avex 12. Gladiátoři

6. CoolTuristi 13. Loosers

7. Smash team

První 3 týmy obdržely velikonoční medaile, které vyrobili žáci Zá-

kladní školy v Horní Bečvě, diplomy a velikonoční sladkosti, ostatních 

10 družstev si odvezlo velikonoční balíčky.

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

(všichni z Horní Bečvy).
 Marie Němcová

Prodám krásný zánovní pánský oblek vel. 39, 

černý, vhodný pro studenty. 

Cena 1.500,- Kč, zdarma přidám košili 

a černé polobotky vel. 41. 

Vše použito jen jednou, nyní malé. 

Informace na tel.: 731 208 539

Inzerce

Pozvánka

Inzerce
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Klub důchodců Horní Bečva 

ve spolupráci s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 
- neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby 

pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE 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 a péřové 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: 9., 10. a 11. května 2012

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

místo: knihovna Horní Bečva

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

 aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Účetní služby
pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí:

vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy, 

daňová přiznání

Nemusíte nikam jezdit, klienty pravidelně navštěvujeme.

tel. 603 269 037

Program kina 
květen 2012

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od pondělí 30.4. do středy 2.5. 

v 17.30 hodin

BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD

•  Od pondělí 30.4. do středy 2.5.

ve 20.00 hodin

S LEDOVÝM KLIDEM

•  Od čtvrtku 3.5. do neděle 6.5. 

v 17.30 hodin

KOUPILI JSME ZOO

•  Od čtvrtku 3.5. do neděle 6.5. 

ve 20.00 hodin

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK

•  Od pondělí 7.5. do středy 9.5. 

v 18.00 hodin

VRTĚTI ŽENOU

•  Od pondělí 7.5. do středy 9.5. 

ve 20.00 hodin

PROBUDÍM SE VČERA

•  Ve čtvrtek 10.5. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB 

NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY 

– LEPŠÍ SVĚT

•  Od pátku 11.5. do neděle 13.5. 

v 18.00 hodin

PIRÁTI

•  Od pátku 11.5. do neděle 13.5. 

e 20.00 hodin

AVENGERS

•  V neděli 13.5. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI 

– KAMARÁD KRTEČEK

•  Od pondělí 14.5. do středy 16.5. 

v 18.00 hodin

LOV LOSOSŮ V JEMENU

•  Od pondělí 14.5. do středy 16.5. 

ve 20.00 hodin

TEMNÉ STÍNY

•  Ve čtvrtek 17.5. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – KLUK NA KOLE

•  Od pátku 18.5. do neděle 20.5. 

v 18.00 hodin

STREET DANCE 2

•  Od pátku 18.5. do neděle 20.5. 

ve 20.00 hodin, 

od pondělí 21.5. do středy 23.5. 

v 18.00 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ 

ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

•  Od pondělí 21.5. do středy 23.5.

 ve 20.00 hodin

TALISMAN

•  Od čtvrtku 24.5. do neděle 27.5. 

v 17.30 a ve 20.00 hodin, 

od pondělí 28.5. do středy 30.5. 

v 17.30 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

•  Od pondělí 28.5. do středy 30.5. 

ve 20.00 hodin

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY

•  Od čtvrtku 31.5. do neděle 3.6. 

v 18.00 hodin

PROJEKT X

•  Od čtvrtku 31.5. do neděle 3.6. 

ve 20.00 hodin

DIKTÁTOR

In
ze

rc
e


