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2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Šorstýn o.s. 

a Myslivecké sdružení 

Hubert Horní Bečva

Vás srdečně zvú na 

2. Hornobečvanské

HAFEROBRANÍ

4. srpna 2012 od 15 hod. 

v areálu u myslivců 

na Horní Bečvě.

Pozvánka na str. 8.

Bečvánek Beskydy o.s.

Vás srdečně zve na 

III. 

Pohádkovou cestu

POHÁDKOVÝM 

LESEM

v Sobotu 1. 9. 2012

od 14:00 hod. 

Pozvánka na str. 7. 

Kdo si hraje - nezlobí!

ŽIVÉ ČLOVĚČE 

NEZLOB SE!

v Sobotu 8. 9. 2012

od 10:00 hod. 

Pozvánka na str. 7. 



Motto: 

„Mládí je něco tak kouzelného…
Škoda jen, že se jej tolik vyplýtvá na dětech.“  

G. B. Shaw

Blahopřání
V srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Marie  K r u m p o c h o v á 

Božena  O n d r u c h o v á 

Františka  M a l i n o v á 

Marie  K r e t k o v á      

MUDr. Zdenka  T y p o v s k á           

Milada  B o l f o v á            

Věroslava  S e d l á č k o v á                

František  M a c e č e k               

Zdenka  P a v l i š t í k o v á           

Anna  B l i n k o v á       

Jiřina  K r u m p o c h o v á     

Marie  K m o š č á k o v á

Zdenka  V a š k o v á 

Josef  R ů č k a

Božena  M a r t i n á k o v á

4. srpna 2012 oslaví padesát let společného života, zlatou svatbu, 

manželé Oldřich a Jaroslava  F o j t á š k o v i .

Všem srpnovým oslavencům i zlatému manželskému páru 
přejeme do dalších let hodně lásky, 

životní pohoda a především pevné zdraví.

2

Společenská kronika

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomíná, 
kdo Tě měl rád, ten nezapomíná.

Dne 31. července 2012 

uplynulo osmnáct let ode dne, 

kdy nás navždy opustil       

pan  Bedřich  S o l a n s k ý

Vzpomíná bratr Jaroslav s rodinou.

Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, 
chviličku postát a tiše zavzpomínat.

Dne 2. srpna 2012 vzpomeneme 

smutné dvacáté výročí úmrtí       

pana  Bedřicha  M a r t i n á k a

S láskou vzpomínají manželka 

a celá rodina.

Jak tiše letí srpnový vánek do polí a hor, které jsi měl rád, 
tak rychle uběhl dlouhý čas navždy jsi opustil, Renku, nás.

Těžce jsme se s Tebou loučili, když z bečvanského kostelíčka 
zvony smutně zvonily a do Tvého hrobu, jenž je již deset let 

Tvým novým domovem,Tvé mladé tělo spouštěli.
Však vzpomínky na Tebe bolestné zůstanou a vždy se nám 

v srdci ozve tichý vzkaz – tam od hřbitova, že čekáš nás.

Dne 30. srpna 2012 si připomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

našeho syna a bratra       

pana  René  V a ň k a

S láskou a bolestí vzpomínají rodiče, 

sourozenci a ostatní příbuzní.

Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché rozjímání.

Dne 7. srpna 2012 vzpomínáme desáté 

smutné výročí úmrtí našeho syna       

Josefa  S a r a v y

S láskou vzpomíná maminka 

a sestra s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko bez Tebe žít.
Prázdné Tvé místo zůstalo, 
už se k nám, tatínku, nevrátíš.

Dne 8. srpna 2012 uplyne deset let 

ode dne, kdy nás navždy opustil 

náš tatínek a dědeček       

pan  Josef  V a š e k

28. srpna 2012 si připomeneme 

jeho nedožité devadesáté narozeniny.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, tem nikdy nezapomene.

V letošním roce vzpomeneme 

patnácté výročí úmrtí       

pana Josefa  S a r a v y

a zároveň si připomeneme jeho nedožité 

osmdesáté narozeniny.

Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi, 

manželka a dcera s rodinou.

Čas plyne, jenom smutek a vzpomínky zůstávají. 
Kdo v srdcích žije, ten neumírá.

Dne 2. srpna 2012 vzpomeneme 

padesáté smutné výročí úmrtí 

manžela, tatínka a dědečka,       

pana  Jana  B e r n á t k a

S tichou vzpomínkou manželka 

Františka a synové Honza, Karel, 

Bedřich a Jožka se svými rodinami.

Vzpomínka
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Kdo lásku a radost rozdával, 
ten neodešel, ale žije v našich srdcích dál…

Dne 11. srpna 2012 by se dožila 

padesáti let naše drahá dcera       

Jana  Z e t o c h o v á

S láskou vzpomínají mamka a bratr Pepik. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kroky dozněly, utichl hlas, jen její obraz zůstává v nás.

Dne 11. srpna 2012 vzpomeneme 

dvacet let od úmrtí       

paní  Ludmily  J a n í č k o v é

S úctou a láskou stále vzpomínají 

synové Vladislav, Karel a dcera Marie, 

snacha Eva, zeť Ladislav, tři vnuci, 

dvě vnučky, tři pravnučky a tři pravnuci.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 15. srpna 2012 vzpomeneme 

šestnácté výročí úmrtí        

pana  Cyrila  Z á v o r k y

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

synové Břetislav, Zdeněk a Ivan s rodinami.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 24. srpna 2012 

vzpomeneme smutné výročí úmrtí našich rodičů.        

Maminka, paní Anna  K ř e n k o v á, 

nás opustila před třiceti lety

a tatínek, pan Josef  K ř e n e k,

nás opustil před osmi lety. 

S láskou vzpomínají děti a švagrová s rodinami.

 Čas plyne, jen smutek a vzpomínky 
zůstávají v našich srdcích. 

Dne 8. srpna 2012 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí       

pana  Juliuse  S o l a n s k é h o

S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

Obrázek rodinného štěs tí.
Foto z památečního alba:

Naše maminka, paní Anna Sedláčková, rozená Poláchová, 
dcera paní Veroniky a pana Michala Poláchových 

v Horní Bečvě č. 342 (nar. 12. 3. 1911). 
Tatínek svých tří dětí, pan František II. Sedláček 

(nar. 16. 6. 1906 v Přerově). 
Na fotu zleva, na maminčině klíně, jejich nejmladší 

synáček Ivan. Uprostřed můj sourozenec, prostřední synek našich 
vzácných milujících nás p. rodičů, František III. 

– Fanoušek. Šťastná, prvorozená dceruška, narozena 
14. srpna 1937 v Olomouci, Věroslava, Marie, Veronika, Anna 

(s panenkou Anynkou).
Z fotozáběru utěšené sestřiny rodinky se krásně usmívá 

(jako fi lmový herec, mužskou krásou obdařen) 
jediný maminčin bratr, pan Karel Polách. 

K líbeznému fotooltáři, 

ozářenému láskyplnou pohodou klidu, obětavostí 

a radostí našeho domova, v dětství i dospívání, 

vede sedmdesát pět stupínků ozářených gloriolou 

výjimečného rodičovského dobra.

I čtrnáctý srpnový den L. P. 2012 

pokleknu s hlubokou pokorou, obdivem 

a nekončící vděčností, na první z nich, 

abych položila plnou náruč Tvých, letos znovu rozkvetlých, 

milovaných květů růží, 

nejen v den jména Anny, také 14. srpna.

V těch ranní rosou zdobených vonících květech se třpytí 

mé diamanty pro královský diadém, 

patřící Tvé mateřské i tatínkově otcovské celoživotní lásce 

pro nás, Vaše tři děti. 

Až na práh věčnosti Vám oběma děkuji, děkuji, děkuji, 

za vše nejlepší, co mi díky Vám daroval život!

Vaše Věroslava Sedláčková
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Informace obecního úřadu

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:    31. 8.,   čtvrtek 27. 9.,    26.10,    

                                               30. 11  2012

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Motto: 

„Kdykoli nás postihne neštěstí, 
nechává štěstěna pootevřená dvířka pro lepší časy.“

 1.8. 7.30 za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče a sourozence

 2.8. 7.30 za zemřelé rodiče Křištofovy a celou rodinu

 3.8. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, dceru, zetě a celou zemřelou 

rodinu

 4.8. 7.30  za zemřelé Jana a Anežku Plucnarovy, rodiče, sourozence 

a dvě snachy

 5.8. 10.00  za zemřelou Amálii Trebulovou, bratra, rodiče a zemřelou 

rodinu

 6.8. 7.30 za zemřelého Josefa Fárka a Jindřicha Janíčka s rodinami

 7.8. 7.30 za zemřelé rodiče Martinákovy, dva syny a snachu

 8.8. 7.30  za zemřelého Juliuse Solanského, zetě Rudolfa Fárka, 

celou zemřelou rodinu a duše v očistci 

 9.8. 7.30 za zemřelé Anastázii Holubovou  a Žofi i Ondruchovou

 10.8. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy, syna Josefa, 

zetě Antonína a celou zemřelou rodinu

 11.8. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče 

a tchána Švece

 12.8. 10.00  za zemřelou Janu Zetochovou k nedožitým padesátinám 

a živou rodinu

 13.8.  7.30 za ochranu a pomoc Boží jisté rodiny

 14.8. 7.30 na úmysl dárce

 15.8. 7.30  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, dceru Alžbětu, 

syna Oldřicha, snachu Františku, tři vnuky a duše v očistci

 16.8. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Machálkovy, syna a vnuka, 

bratra Rudolfa a jeho manželku, staříčky Josefa Kubicu 

a Marii Kölerovou a celou její rodinu

 17.8. 7.30  za zemřelou Rozálii Závorkovou, manžela, pět synů, vnuka 

a duše v očistci

 18.8. 7.30 za zemřelého Josefa Saravu a syna Josefa

 19.8. 10.00  za zemřelé Annu a Oldřicha Hoferkovy, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 20.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, rodiče 

z obou stran a tři vnuky

 21.8. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Janíčkovy, syna Michala, 

zetě Milana a celou rodinu Janíčkovu a Martinákovu

 22.8. 7.30  za zemřelého Bohuslava Mazáče, rodiče z obou stran 

a zemřelou rodinu

 23.8. 7.30  za zemřelého Bedřicha Chovance k nedožitým 

osmdesátinám, rodiče a sourozence 

 24.8.  7.30  za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, dva syny, dva zetě, 

snachu a rodiče z obou stran

 25.8. 7.30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Ondruchovy, rodiče z obou 

strana a zetě Miroslava

 26.8. 10.00 za zemřelého René Vaňka k desátému výročí úmrtí

 27.8. 7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a rodiče

 28.8. 7.30 na jistý úmysl

 29.8. 7.30 na úmysl dárce

 30.8. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich děti, rodiče, Jaroslava 

a Marii Bártkovy a jejich syna Jaromíra

 31.8. 7.30  za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy, zemřelé děti a rodiče 

a rodiče z obou stran

 1.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské, tři syny a celou 

rodinu

 2.9. 10.00  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 3.9. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 4.9. 7.30 na jistý úmysl

 5.9. 7.30 na úmysl dárce

 6.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, živou a zemřelou 

rodinu Vaňkovu z Kobylské

 7.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Solanskou, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 8.9. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, jejího manžela, děti 

a zetě

 9.9. 10.00  za zemřelou Marii Kubáňovou, Metoděje Kubáně, manželku 

Elišku a rodiče

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

srpen 2012
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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. 

Staré ledničky, mrazáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče z do-

mácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí být však v roz-

bitém 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

V uplynulém pololetí navštívilo naši knihovnu 1 691 čtenářů, 

z toho bylo mladších patnácti let 487 a dohromady si vypůjčili 5 904 

titulů včetně časopisů. Nejvíc čtenářů si vybírá knihy z beletrie pro do-

spělé – 3 653 titulů, z beletrie pro děti a mládež to bylo 1 162 titulů, 

z naučné literatury to bylo celkem  641 titulů a čtenáři si také vypůj-

čili 426 periodik a 22 zvukových dokumentů z cirkulačního souboru.

Do knižního fondu nám přibylo 212 titulů – převážně beletrie, jak pro 

dospělé, tak i pro děti a mládež. Pro letošní rok byla také velká nabíd-

ka titulů z České knihovny – knihy českých autorů, které dostáváme 

darem od Moravské zemské knihovny, ty však budou přicházet až 

v průběhu celého roku. Odebíráme také dvanáct časopisů, ale zájem je 

především o dětské komiksy a Receptář, Flóru na zahradě či Praktickou 

ženu, některé z časopisů si za celý rok nikdo nepůjčil ani neprohlédl 

v knihovně. V příštím roce asi jejich nákup omezíme, stejně jako u ně-

kterých titulů naučné literatury a fi nance věnujeme raději na nákup 

knih. Dnes už většina lidí hledá informace na internetu a do časopisu 

či naučné knihy nahlédne zřídka. 

Knihovna byla pořadatelkou dvou divadelních představení. V břez-

nu u nás hostoval divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice s  kome-

diální hrou Marca Camolettiho Anna v ringu a v dubnu to byli karlovič-

tí ochotníci s komedií Brandona Thomase Charleyova teta. 

Šestkrát jsme se setkali na rodinných konstelacích, jednou v  an-

dělské poradně. Do knihovny zavítaly také děti z mateřské a základ-

ní školy a také děti ze školy v přírodě z ostravských základních škol. 

Na konci školního roku byli v knihovně pasováni prvňáčci na čtenáře. 

Dostali pohádkovou knihu, medaili s datem pasování a novou průkaz-

ku a druhý den si všichni přišli půjčit knihy. 

V  knihovně také vzniká každý měsíc obecní zpravodaj – vychází 

v tištěné podobě v počtu 550 kusů a elektronická verze je dostupná na 

ofi ciálních stránkách obce. 
Marcela Školová, knihovnice

Z knihovny

Rekondiční pobyt

Dne 30. června 2012 jsme jeli do Karlova pod Pradědem na chatu 

Solitér. Uskutečnil se tam rehabilitačně – rekondiční pobyt Sdružení 

zdravotně postižených občanů a jejich přátel. Očekával nás příjemný 

personál, který se o nás po celý týden vzorně staral. Každý den byl ně-

jaký program – například přednáška o CHKO Jeseníky, výlet na Praděd 

nebo do Karlovy Studánky, canisterapie. Po celou dobu probíhaly ma-

sáže. Ve čtvrtek byla živá hudba, grilování selete a v průběhu slavnost-

ního večera se rozdávala tombola.

Tímto bych chtěl poděkovat všem dobrým lidem, kteří přispěli 

dárkem do naší tomboly, také bych chtěl poděkovat kamarádovi Aleši 

Stromšíkovi, který mě dovezl den před rekondičním pobytem do Os-

travy – Hrabůvky – Aleši, děkuji Ti moc. 

Týden se pomalu chýlil ke konci a nastal čas balení a loučení. Jsem 

rád, že jsem mohl strávit týden s přáteli a pokud mi to zdravotní stav 

dovolí a podaří se zajistit další pobyt, rád pojedu zase.
Jarek z Liščí

O Putovní cenu Cyrila a Metoděje

Osmnáctý ročník hasičské soutěže o Putovní cenu Cyrila a Metodě-

je se konal dne 5. července 2012 a jeho pořadatelem byl Sbor dobro-

volných hasičů z Horní Bečvy. Do prostoru u hasičské zbrojnice se sjelo 

čtyřicet družstev ze zlínského a moravskoslezského kraje a také šest 

zahraničních družstev – za Slovenska.

Závodilo se ve třech kategoriích – muži, ženy a staří páni, starto-

valo se podle pořadí přihlášek. V kategorii mužů zvítězili hasiči z Tylo-

vic, loňské vítězství obhájily karlovické ženy a nejlepší byli staří páni 

z Horní Suché. Vítězové si kromě putovní ceny – vyřezávaného sousoší 

slovanských věrozvěstů, odnesli také fi nanční odměnu. 
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Beseda s dětmi u myslivců

Naši malí fotbalisté 

reprezentovali na mezinárodním 

turnaji v Rakousku

V termínu od 10. do 14. července se naši mladší žáci  zúčastnili me-

zinárodního turnaje v rakouském Hollabrunnu. Záštitu nad jejich účas-

tí převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Naši malí fotbalisté reprezentovali nejen obce Horní Bečvu, Pro-

střední Bečvu ale i Zlínský kraj.

Lukáš Vaněk, Jan Macura, Vojtěch Maceček, Pavel Juroška, Ondřej 

Holčák, Tomáš Mikel,Tomáš Kretek, Matěj Juřík, Lukáš Mužátko – ka-

pitán družstva, Stanislav Řezáč, Štěpán Ondruch, René Kretek, Daniel 

Ivánek, Lukáš Daníšek, Michal Fojtášek a Martin Holčák, 

Tohoto turnaje se v Rakousku zúčastnila družstva z České Republi-

ky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Rumunska, Maďarska a taky domá-

cího Rakouska.

Jako zástupci zlínské krajské soutěže jsme se dostali do elitní sku-

piny, kde proti nám nastoupily družstva z  1. ligy – Siófoky Banyász, 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš, z krajského přeboru Sokol COS Košťaty 

a SPKS Rodzina. Navíc jsme hráli zápasy na velkém hřišti, na které ne-

jsme ze soutěže zvyklí a na umělém povrchu, kde je míč podstatně 

rychlejší než na přírodní trávě.

V této skupině jsme nejprve podlehli družstvu z Košťat 4 : 0 a přesto, 

že jsme si vypracovali nějaké příležitosti, tak se nám skórovat nepoda-

řilo. Ve druhém zápase to bylo maďarské družstvo, které nám uštědřilo 

krutou porážku v poměru 11 : 0. Zde se jednoznačně potvrdilo, že jsme 

měli kluky, kteří by výškou patřili spíše  do skupiny starší přípravky. 

Ve třetím zápase se kluci zdravě naštvali a proti polskému družstvu 

z  Rodziny předvedli velice bojovný výkon podpořený fotbalovým 

uměním a zvítězili 2 : 0, kdy naše branky dali Pavel Juroška a Tomáš 

Mikel. Navíc jsme přidali dvě střely, které skončily na brankové kon-

strukci. V  posledním zápase ve skupině jsme podlehli slovenskému 

Liptovskému Mikuláši 6 : 0.

Dostali jsme se do skupiny o 5 až 8 místo a v prvním zápase pod-

lehli družstvu z Blížkovic, které nás výškově převyšovalo v některých 

případech o 40 až 50 cm. Kluci dřeli a i když jsme hned v první minutě 

vedli 1 : 0, tak soupeř dokázal po naší hrubé chybě vyrovnat a ve druhé 

půli přidal další dvě branky. Do posledního zápasu jsme nastupovali 

proti třetiligové MFK Staré Turé. Naši kluci do zápasu vlétli a Matěj Juřík 

ukázkovým dloubákem upravil stav na 1 : 0. Slováci přidali a dvakrát 

nás zachránila tyč a břevno naší branky. Přesto hosté srovnali a do po-

ločasu bylo 1 : 1. Ve druhé půli kluci přidali druhý gól Honzou Macurou 

a bojovností a větší vůli po vítězství uhájili konečné sedmé místo.  

Chtěli bychom poděkovat hejtmanu Zlínského kraje, který nad naší 

účastí převzal záštitu, oběma obecním úřadům - Horní a Prostřední 

Bečvy a také sponzorům:

Fa. ROBE – Ladislav Petřek, Fa. ROLF – Rudolf Jurajda, 

Fa. LAVI ENGINEERING s. r. o. – Ing. Vladimír Martinák

Fa Radekov spol. s. r. o – Ing. Antonín Hadač

JANČA velkoobchod – Michal Janča, 

Fa. Matušík centrum – Josef Matušík, 

RUBUS lékárna – Pharm Dr. Jiří Malina 

a dále rodičům, kteří přispěli a nechtějí být jmenováni.

Byli jsme ubytováni na sportovním internátě v  Hollabrunnu, kde 

jsme měli zajištěno i stravování. Všechno bylo výborně připravené 

a zabezpečené. Organizátoři pro nás připravili perfektní podmínky 

- když se nás vedoucí kuchyně ptala zdali je jídlo „super“ se vztyče-

ným palcem, museli jsme jí dát za pravdu, protože to všechno bylo  

opravdu super. Našli jsme zde hodně kamarádů a přesto, že chyběly 

jazykové schopnosti, tak si kluci mezi sebou jenom plácli , usmáli se na 

sebe a věděli, že jsou to kamarádi. Odehráli jsme šest krásných zápasů 

a shodli jsme se, že je škoda, že to všechno končí.

V sobotu večer jsme dorazili šťastně domů, unavení, ale obohaceni 

o spoustu zážitků, poznatků a nových kontaktů na fotbalisty a funkci-

onáře z jiných oddílů a zemí.

Na závěr musíme říct DĚKUJEME!

Připravujeme z celé akce DVD a spoustu fotografi í včetně všech vý-

sledků, které naleznete na adrese: 

www.hollabrunnweinvierteltrophy.at

Karel Sekyra – sekretář oddílu Sokol Horní Bečva
Aleš Jurajda – místopředseda oddílu Sokol Prostřední Bečva

Radim Mičkal, Zdeněk Janíček - Trenéři  

V červnu, v  rámci měsíce myslivosti a po dohodě s  vedením 

Základní školy TGM v Horní Bečvě, zorganizovalo Myslivecké sdruže-

ní Hubert Bečvy spolu s paní učitelkou Danielou Krištofovou besedu 

s dětmi první až páté třídy o myslivosti a ochraně přírody.

Beseda se uskutečnila v  areálu našeho sdružení dne 26. června 

2012 v dopoledních hodinách. Celkem se jí zúčastnilo asi devadesát 

žáků v doprovod svých učitelek. Prohlédli si náš areál a se zájmem si 

v klubovně vyslechli povídání myslivců o myslivosti, mysliveckých tra-

dicích, zvířátkách, o ochraně přírody a s radostí zatleskali předvádě-

nému troubení na mysliveckou borlici (trubka používaná k  troubení 

signálů), ukázce troubení jelenů na volský roh a dalším ukázkám.

Všechny děti se velmi aktivně zapojovaly do besedy se svými zážit-

ky při setkání se zvířátky v přírodě. Beseda byla určitě pro děti hezkým 

zpestřením závěrečných dnů školního roku, trochu odpočinková pro 

paní učitelky, které se taky rády do besedy zapojovaly.

Pro nás, myslivce, byla beseda velmi přínosnou tím, že jsme mohli 

poměrně velké skupině mládeže již v útlém věku poskytnout informa-

ce o naší práci, ukázat v čem spočívá smysl naší myslivecké činnosti, 

předat dětem základní informace o ochraně přírody, o životě zvířat, 

o smyslu udržování klidu a čistoty v přírodě a další zajímavé poznatky, 

které byly podtrženy prostředím naší klubovny. S  uspokojením kon-

statuji, že znalosti dětí o přírodě a zvířatech byly víc než dobré.

Děkujeme dětem za zájem o besedu, paním učitelkám za spolu-

práci a přejeme jim všem krásné prázdniny a hodně hezkých zážitků 

z přírody.

Děkujeme také panu Josefu Skalíkovi, myslivci z Hutiska – Solan-

ce, zabývajícímu se dlouhá léta prací s mládeží, za pomoc při besedě 

v rámci dobrých vztahů mezi sdruženími ČMMJ.

Ondřej Červený, předseda 
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Pozvánka

Nero Trade s.r.o.
průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 604

hledá pracovníka 

obchodního oddělení
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

- anglický a ruský jazyk výhodou

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 

údržbáře
Pracovní náplň:

- kompletní údržba zařízení 

a nemovitostí fi rmy

Požadujeme:

- ŘP sk. B

- Vyučen v oboru elektro

- zručnost a samostatnost 

při manuální práci

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti

- zaměstnanecké výhody 

dle sociálního programu fi rmy 

Písemné nabídky 

se strukturovaným životopisem

 zasílejte na email: 
musilova.h@nerotrade.cz 

Inzerce

Inzerce

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
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Vážení občané! 

Firma Kominictví Profi  – Otrokovice 

by Vám chtěla nabídnout spolupráci 

a služby v kontrole a čištění komínů 

podle nové vyhlášky N.V.91/2010 Sb. 

Tímto chceme občanům Vaší obce 

nabídnout dlouhodobou spolupráci.

Nabízíme Vašim občanům věrnostní program na 

naše kominické služby, kontroly a čištění komínů. 

Každý občan, který bude s naší fi rmou spolupra-
covat, bude mít do budoucna výhodu 20% slevy 
z ceny, které platil dosud – a tato cena zůstane 
trvalá! 
Občané, kteří by o naši nabídku měli zájem, 

nechť se zapíší na obecním úřadě.  

Naši fi rmu si můžete prověřit pod IČO: 887 56 335 

nebo na Živnostenském úřadu v Otrokovicích, 

paní Juřenová tel. 577 680 419 nebo u mistra 

kominického pana Pavla Popoviče, tel. 739 655 179, 

který nám dělá garanta a provádí vložkování ko-

mínů, opravy komínů, zednické práce, klempířské 

práce. 

Chtěli bychom podotknout, že 80% pracovníků 

u všech fi rem, které tuto práci vykonávají, nejsou 

vyučení kominíci, ale zaškolení pracovníci – což 

zákon umožňuje a vše je souladu se zákonem. 

Můžeme také zaškolit z řad obyvatel obce jednoho 

občana (zaškolíme a vyřídíme potřebné dokumenty, 

aby mohl tyto služby ve Vaší obci v souladu se záko-

nem vykonávat sám pod hlavičkou naší fi rmy) 

a tímto řešením tak odpadne cena za dopravu. 

V tomto případě činí cena za kontrolu 250 Kč. 

Zároveň si tento vybraný spolupracovník každý rok 

po dobu platnosti tohoto zákona vydělá 30% 

z fakturované částky. Služby bude vykonávat pro 

naši fi rmu formou dohody o provedené práci. 

Vše je legální a výhodou bude, že tohoto člověka 

v obci každý zná a nemusí se obávat nelegálně pro-

vedené práce. Jsme přesvědčeni, že tato 

nabídka bude pro obec nejvýhodnější. 

Složitější služby v tomto oboru má na starosti mistr 

kominický p. Popovič Pavel, tel. 739 655 179. 

Zvažte prosím obě varianty a navrhněte je Vašim 

spoluobčanům. 

Těšíme se na Vaši spolupráci 

a děkujeme za ochotu! 

KOMINICTVÍ PROFI 
Janáčkova 1124 , 765 02 Otrokovice

Inzerce

Inzerce

Pozvánka


