
listopad

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pozvánka 
na přednášku
„Revoluční posilování 

svalů pánevního dna 

a ženské energie“

V Místní knihovně 

v Horní Bečvě 

13. listopadu 2012 

v 17.30 hodin. 

Pozvánka na str. 6

Svatomartinské
hody 10. - 12.  11. 2012

Svatomartinská 
zábava

Sobota 11. listopadu 2012

Penzion Staré časy

Pozvánka na str. 6

s Klikou oKlikou 
promítací večer

pátek 30. listopadu 2012 

od 17:00 hod. 

Pozvánka na str. 6

Mikulášské 
setkání

členů Klubu důchodců 

H. Bečvy.

Pátek 7. prosince 2012 

od 14.00 hodin.

Pozvánka na str. 5

Vánoční Jarmark
s rozsvícením Vánočníh 

stromečku

Sobota 8. prosince 2012

od 10.00 hod.

Prijďte si užít Vánoční 

atmosféru se vším všudy.

Pozvánka na str. 8

V sobotu 24. listopadu 2012
Vás srdečně zveme na představení 

souboru Schod z Valašského Meziříčí  

Pozvánka do divadla

Představení se uskuteční v místním kinosále 
v 17.00 hodin, vstupné je 50,- Kč.

Předprodej vstupenek bude od 1. listopadu 2012 v knihovně 

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



Motto: 

„Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. 
Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas 

však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.“  
Alan Kamein

Blahopřání
V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Františka  V a n í č k o v á       

Ondřej  K r e t e k        

Stanislav  P o l á c h         

Anastazie  T o v a r y š o v á     

Zdeněk  M a n e t h           

Jaroslav  M a r t i n á k            

Milada  F i u r á š k o v á

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví v listopadu dva manželské páry 

7. listopadu 2012 

manželé  Zdeněk a Renata  K r e t k o v i

a 17. listopadu 2012 

manželé  Miroslav a Hana  B á r t k o v i.

Manželé  Oldřich a Františka  V a š u t o v i

oslaví 17. listopadu 2012 zlatou svatbu, 

padesát let společného života.

Všem listopadovým oslavencům,
 oběma stříbrným manželským párům 

a zlatému manželskému páru přejeme do dalších let 
hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.
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Společenská kronika

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

Dne 1. listopadu 2012 si připomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

našeho syna a bratra       

pana  Zdeňka  R o m a n a

S úctou a láskou vzpomínají dcera Katka, 

maminka a bratři s rodinami.

Ach, kdybys k nám na chvíli vrátil se zas, podívat na Zemi, co je tu krás.
Není však trvalý ten život náš, jenom ta láska má věčný čas.

Dne 3. listopadu 2012 vzpomeneme 

třetí smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček       

pan  Emil  V a l a

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Anna, dcera Eliška s rodinou, 

syn Emanuel s dětmi, maminka Anežka, 

sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní.

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal.

Dne 4. listopadu 2012 vzpomeneme 

třicáté výročí úmrtí naší maminky, 

babičky, prababičky, švagrové, sestry a tety,       

paní  Anny  V a š u t o v é

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Anežka, Vlasta, Jiřina a Anička s rodinami, 

synové Jožka, Ondra a Pavel s rodinami, 

sestra Marie a švagrová Anna. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Díky za to, čím jsi nám v životě byla, 
za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 15. listopadu 2012 si připomeneme 

deváté výročí úmrtí naší maminky a dcery       

paní  Danuše  H a j n é

S láskou a úctou vzpomínají maminka,

dcera a syn s rodinami a bratři s rodinami.

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

Šťastná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života. 
Scházíš mi, scházíš nám.

Dne 20. listopadu 2012 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí mého manžela, 

našeho tatínka a dědečka       

pana Metoděje Č e r v e n é h o

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, děti Jana, Roman 

a Hana s rodinami a sedm vnoučat.

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

Dne 2. listopadu 2012 si připomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí       

pana  Karla  O n d r u c h a

S úctou a láskou vzpomínají 

maminka, sourozenci s rodinami 

a ostatní příbuzenstvo.

Vzpomínka

Každoročně 2. listopadu 
vzpomínáme na své blízké, 
kteří tu již nejsou s námi. 
Na tento den připadá 

Památka zesnulých, neboli dušičky. 

Položení květiny a zapálení svíčky je 

pietní akt,  jímž každoročně tento rok 

dáme svým blízkým, kteří nás navždy 

opustili, najevo, že na ně myslíme.
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Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 17. listopadu 2012 by se dožila sta let       

paní  Františka  R y š i c o v á

16. června 2012 jsme vzpomněli rovněž sté narozeniny

pana  Arnošta  R y š i c i

Vzpomínají děti s rodinami.

Rozjímání
Jeseň v čase dušičkovém hoří purpurem, 

nabízí ze své malířské palety 
malebnost ve zlatavých odstínech a teplé hnědi. 

Pěje každoroční dušičkovou děkovnou píseň. 
Vděčně i vroucně se připojujeme, naše drahé dušičky, moudří,

 laskaví rodiče i milovaní hornobečvanští prarodiče. 
Vám, našemu zářivému čtyřhvězdí, v sametu věčnosti, 

patří naše květy díkůvzdání. 
Objímáme Vaši památku usměvavá laskavá maminko, 

paní Anno Sedláčková, láskyplný tatínku, 
pane Františku II. Sedláčku, milovaní 

a milující nás stařenko, paní Veroniko Poláchová 
a staříčku Michale Poláchu.

S obdivným objetím se vracíme do vzpomínek 
na vaše rodičovskoandělská křídla a prarodičovskou péči 

v době našich letních prázdnin. Provázíte nás dosud. 
Vám klademe na Váš rov věčného spočinutí naše poděkování 

v květech vonících naší láskou. 

Děti a vnoučata, Vaši Věroslava, František a Ivan

Pacholátko boubelaté,
očka modrá, vlásky zlaté …

V neděli 07.10.2012 se uskutečnilo již třetí vítání občánků a v letoš-

ním roce také poslední.

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se u této příleži-

tosti dostavili z osmi pozvaných pouze čtyři rodiče se svými miminky, 

mezi kterými byl jeden chlapeček a tři holčičky. Při obřadu, za účasti 

starosty obce, matrikářky a předsedkyně Sboru pro občanské záleži-

tosti v Horní Bečvě, se rodiče zapsali do pamětní knihy obce, obdrželi 

kytičku a pro své miminko dárky, jako upomínku na tento slavnostní 

den. 

Ke slavnostní atmosféře přispělo nejen vystoupení dětí z mateřské 

školy pod vedením paní učitelky Radky Bolckové, ale také  pěvecké 

duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudebním  doprovodem učitele hud-

by panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání. Přejeme všem hodně 

zdraví, pohody a radosti. V příštím roce se budeme opět těšit na nové 

občánky obce Horní Bečva.
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Volby do krajských zastupitelstev a do části senátu pro-

běhly v  říjnu ve dnech 12. a 13. a druhé kolo voleb do senátu 

(u nás ve volebním okrsku 77 – Vsetín) ještě 19. a 20. října 2012.

Ve volbách do krajského zastupitelstva ve zlínském kraji uspělo 

šest stran – nejvíc hlasů získala ČSSD s 21,73 % a dvanácti mandáty, 

za ní následuje KDU – ČSL s 18,31 % a deseti mandáty, KSČM s 16,08 % 

a devíti mandáty, TOP 09 a STAN s  16,08 % pěti mandáty, 

ODS s  9,49 % a také pěti mandáty a na šestém místě se 7,21 % 

a čtyřmi mandáty SPOZ.

Ve volebním okrsku 77 – Vsetín bylo v prvním kole voleb, které pro-

běhlo ve dnech 12. a 13. října 2012, osm kandidátů: 

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, Ph.D., Vladimír Místecký, Marie Hořči-
cová, Ing. Jindřich Šnejdrla, Aleš Bardoň, Jiří Čunek, Jindřich Cahlík 
a Jiří Částečka. 

Do druhého kola se probojovali Ing. Jindřich Šnejdrla s  Jiřím Čun-
kem. Ve druhém kole, 20. a 21. října 2012 potvrdil svou jasnou převahu 

z prvního kola Jiří Čunek, kandidát KDU – ČSL a stal se novým senáto-

rem se ziskem 72,13 % hlasů.

Informace obecního úřadu

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

listopad 2012

Motto: 

„Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes naše oči…“

 1.11. 8.00 za zemřelého Josefa Bordovského a jeho dvě manželky

  15.00 za zemřelého Arnošta Kubáně a Barboru Bordovskou

 2.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, otce Karla a všechny 

duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

 3.11. 7.30 za zemřelé rodiče Kysučanovy, bratra Jana a syna Reného

 4.11. 10.00  za zemřelé manžele Viléma a Růženu Macečkovy, 

syna a snachu, živou a zemřelou rodinu a všechny zemřelé

 5.11. 7.30 za zemřelé rodiče Malinovy a celou rodinu

 6.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 7.11. 7.30 za zemřelé Barboru a Bohuše Vilémovy a rodinu

 8.11. 7.30 za zemřelé rodiče Kotulovy, dva syny a vnuka Václava

 9.11. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, dva manžely, 

dceru Annu, syny Josefa a Jana

10.11. 7.30 za zemřelé rodiče Svobodníkovy

11.11. 10.00 za zemřelého Leopolda Valu, syna a rodiče z obou stran

12.11. 7.30 za zemřelé Martina a Josefa Ondruchovy, dvě dcery a zetě

13.11. 7.30 na úmysl dárce

14.11. 7.30 za zemřelé Miladu a Jaroslava a dceru Jaroslavu Tovaryšovy

15.11. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

16.11. 7.30 na jistý úmysl

17.11. 7.30 za zemřelé Josefa a Boženu Kubáňovy, rodiče a sourozence

18.11. 10.00  za zemřelé Achila a Jindřišku Martinákovy, syna Vladimíra 

a duše v očistci

19.11. 7.30 za zemřelé děti a duše v očistci

20.11. 7.30 na dobrý úmysl

21.11. 7.30 na úmysl dárce

22.11. 7.30  za zemřelou Cecilii Ondruchovou, syna Matouše, 

sourozence a snachu Marii

23.11. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a dceru

24.11. 7.30 za zemřelého René Vaňka

25.11. 10.00 za zemřelého Vladimíra Ondrucha a duše v očistci

26.11. 7.30 na jistý úmysl

27.11. 7.30 za zemřelou rodinu

28.11. 7.30 na úmysl dárce

29.11. 7.30 za všechny zemřelé příbuzné

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

celou zemřelou rodinu a všechny věrné zemřelé

 1.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 2.12. 10.00  za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy, 

zemřelou rodinu a duše v očistci

 3.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 4.12. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny, zetě a snachu

 5.12. 7.30 na úmysl dárce

 6.12. 7.30 za zemřelé příbuzné

 7.12. 7.30 na jistý úmysl

 8.12. 7.30 za zemřelého otce Františka Kysučana a rodiče z obou stran

 9.12. 10.00 za zemřelé Karla a Marii Poláchovy a rodiče z obou stran

Výsledky voleb 

do krajského zastupitelstva 

Zlínského kraje 

a senátu Parlamentu ČR
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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:    30. 11.  2012

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr

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 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

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

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 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 ve dnech 

5., 6. a 7. listopadu 2012 

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

ve vestibulu Místní knihovny 

Horní Bečva.

Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Pozvánka 

na mikulášské 

setkání
členů Klubu důchodců H. Bečvy, 

které se koná 

v malém sále (v přízemí) Motorestu Bečvan 

v pátek 7. prosince 2012 

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
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Inzerce

s Klikou oKlikou – promítací večer

Přestože nám letošní podzim přeje, už se pomalu blíží čas, 

kdy v našich zeměpisných šířkách bude rozumnější 

se místo vymetání hor a údolí usadit v teple u svařáku. 

Ideální příležitost se naskytne 30. 11. 2012 

v Penzionu Staré časy na Horní Bečvě, kde si sesumírujeme, 

kdo s kým kde byl a co tam dělali (ve vší počestnosti).

Aneb

“Já když se nuďym, tak se ďývám do zďy...
a aby to nebylo tak divný, že se ďývám do zďy, 

tak si před tu zeď dám PROJEKTOR.” 

Na promítacím „S Klikou oKlikou“ se vám představí 

(program je předběžný a bude aktualizován):

 Švédský Sarek – Dejv, Ráďa, Břeťa a Ondra

Nikarague - Pája

France – Dan s Terkou

pátek 30. 11. 2012 

od 17:00 V penzionu Staré časy!

Pozvánka

Pozvánka na přednášku 

„Revoluční posilování svalů 

pánevního dna a ženské energie“
V Místní knihovně v Horní Bečvě 

13. listopadu 2012 v 17.30 hodin.

Ženy často zapomínají na posilování svalů pánevního dna 

a tuto situaci řeší až tehdy, když nastane nějaký nepříjemný 

problém. Nabízíme Vám možnost poslechnout si přednášku 

o české patentované pomůcce MediLady, se kterou může žena 

cvičit jak preventivně, tak i v případě stresové inkontinence. 

Stačí cvičit tři minuty obden a pozitivní výsledek na sebe 

nenechá dlouho čekat. Svaly pánevního dna plní více funkcí 

než si dokážeme představit – toto místo můžeme přijímat 

jako „duchovní základnu“ ženy, se kterou je propojeno 

mnohem víc, než jsme si kdy myslely.

Nově pro Vás otevřeno poradenské centrum 
v Hutisku pod střediskem: 

každou středu od 8.00 do 18.00 hod. 

a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod., 

tel.: 607 480 624
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Inzerce

Hledáme fl exibilní 

„babičku“
kvalifi kovanou chůvu 

(nekuřačku) 
pro 5 - ti měsíčního 

chlapečka. 
Začátek spolupráce 1/11/2012, 

4 dny v týdnu v dopoledních 

hodinách (cca 5 hodin denně) 

plus občas večer apod. 

Hlídání u nás na Horní Bečvě. 

Preferujeme dlouhodobou 

spolupráci. Zkušenosti s péčí 

o novorozence a reference 

podmínkou. Hledáme někoho 

s přirozeným smyslem pro pořádek. 

Cena a další podmínky dohodou.

Požadujeme: 
• věk starší 25 let, 

zkušenost s vedením 

vlastní domácnosti

•  zkušenost s hlídáním dětí, 

nutná praxe

•  pořádnost

•  spolehlivost a pravidelnou 

pracovní docházku bez absencí

Vaše životopisy a event. doporučení 

posílejte na email: 

Nemcova.M@seznam.cz, 

tel. 728 474 413

Účetní služby

pro podnikatele z Horní Bečvy 

a okolních obcí:

vedení účetnictví, 

daňová evidence, 

mzdy, 

daňová přiznání

tel. 603 269 037

Kosmetika Brigita Linerová

Horní Bečva, tel.: 603 959 220 

nabízí:

AKCE: 

Aromaterapeutická masáž zad a šíje (50 min.) 

+ teplý rašelinový obklad zdarma

Sleva na prodlužování řas metodou lepení řasy na řasu

V měsíci listopadu ke každému ošetření  = peeling, 

hluboké čištění, ampule, masáž obličeje a dekoltu, maska 

– parafín na ruce zdarma
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                                        Inzerce

Máte už Knihu na Vánoce?
Slunné i temné dny života profesionální tenistky Lenky Sedlářové.   

Jejím klíčem k dosažení cílů byla především obdivuhodná vytrvalost. 

Příběh plný romantiky, lásky a humoru. 

Jediné dva řádky však děj mění v drama plné napětí, kdy minuta má hodnotu nekonečnosti.

Vydává: www.kniharstvi-dandy.eu
Háj ve Slezsku, Sokolská 116

Tel.: 602 772 994

Můžete darovat také knihu: „Tajemství nesmrtelnosti“. 

Velice emotivní, dobrodružné fantasy plné napětí, akce a romantiky i kouzel, 

kde pilířem děje je silná láska nejen k rodině. Kvalitní provedení výtisku.

 Autor knih Jakub Koval pochází z Ostravy – Nové Bělé. www.koval.snadno.eu


