
duben

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Zápis do Mateřské školy 

v Horní Bečvě
Ve dnech 15. dubna až 19. dubna 2013 

bude probíhat zápis dětí v mateřské škole 

na školní rok 2013/2014 

v době od 10.00 do 15.00 hodin.

Přijďte své dítě přihlásit i tehdy, uvažujete-li o docházce 

i v průběhu školního roku.

Kritéria pro přijetí: 

přednostně se přijímají děti 

v posledním roce před zahájením školní docházky

předškolní vzdělávání je pro děti od tří do šesti let

trvalý pobyt v obci, kde se MŠ nachází

povinné očkování

doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

sociální potřebnost dítěte

zvýhodnění dítěte, jehož starší sourozenec 

již MŠ navštěvuje

Informace na tel. čísle do MŠ: 

571 645 085

Zvonice na Soláni

Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

Program:

 13. dubna 2013 

Vernisáž výstavy 

Oslava krajiny Beskyd

Jaroněk, Hrnčárek, 

Strnadel, Duša

Více na: 

http://www.zvonice.eu

Program:

 20.4.2013 (sobota)

Dřevěné městečko, 

Janíkova stodola 

POLAJKA 

JE NEJEN KVÍTÍ

- koncert k jubileu 

pěveckého souboru

27.4.2013 (sobota)

Dřevěné městečko 

REGIONÁLNÍ 

PŘEHLÍDKA 

DĚTSKÝCH VALAŠSKÝCH 

SOUBORŮ

Více na: 

http://www.vmp.cz



Motto: 

„Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, 

ale v tom, že zůstáváme mladí.“  

Oscar Wilde

Blahopřání
V dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Richard  K ř i š t o f 

Marie  H a j d o v á  

Jindřiška  O n d r u c h o v á 

Zdenka  K u b i š o v á   

Josef  J a n í č e k 

Jiřina  M a l i n o v á 

Miloslav  M a c h á l e k  

Josef  H a t l a p a t k a 

Zdenka  P e t ř e k o v á 

Marie  K a n t o r o v á

V dubnu, 27., také oslaví padesát let společného života 

– zlatou svatbu, 

manželé Pavel a Vilemína  M i n a r č í k o v i

a 30. dubna dvacet pět let společného života, stříbrnou svatbu, 

manželé  Petr a Věra  V a š u t o v i

Všem dubnovým oslavencům 

a zlatému a stříbrnému manželskému páru 

přejeme do dalších let hodně štěstí, životní pohody 

a především pevné zdraví.   
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Společenská kronika

Vzpomínka

Kdo žije v našich srdcích, žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 27. března 2013 jsme vzpomněli 

dvacáté páté smutné výročí 

ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše maminka, babička          

paní  Vlasta  M e j s t ř í k o v á 

S úctou a láskou 

vzpomínají dcera Renata a syn Lubomír.

Kdo žije v našich srdcích, 

žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 3. ledna 2013 jsme vzpomněli 

páté smutné výročí úmrtí         

pana  Karla  P o l á c h a 

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich 

srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.

Dne 6. dubna 2013 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí           

pana  Josefa  O n d r u c h a 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou, syn s rodinou, sestry 

s rodinami a celá rodina.

Čas plyne a vzpomínky zůstávají…

Dne 13. dubna 2013 si připomeneme 

patnácté výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka a dědečka           

pana  Karla  O n d r u c h a 

20. října 2013 by se dožil 

osmdesáti pěti let. S láskou a úctou 

vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, 

ale láska a vzpomínky žijí v srdcích dál.

Dne 4. dubna 2013 vzpomeneme 

třicáté deváté smutné výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka           

pana  Jaroslava  S o l a n s k é h o 

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Růžena s rodinou.

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají…

Dne 9. dubna 2013 vzpomeneme

čtrnácté smutné výročí úmrtí našeho

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka           

pana  Jindřicha  Š v e c e 

S láskou vzpomínají manželka Božena, 

syn Jaroslav s rodinou a dcera Dagmar 

s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kdo ho měli rádi.

Dne 15. dubna 2013 vzpomeneme 

17. smutné výročí ode dne, kdy jsme se 

naposledy rozloučili s mým manželem, 

otcem, dědečkem a pradědečkem           

panem  Jaroslavem  R o m a n e m 

S úctou a láskou vzpomíná manželka 

Marie a synové s rodinami.

Dne 3. dubna 2013 vzpomeneme 

dvacáté první výročí úmrtí           

paní  Marie  P o l á c h o v é 

S láskou vzpomínají děti Zdenka, Eva 

a Milan s rodinami.
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 5.4. 7.30 za zemřelé rodiče Kocourkovy, syny, dceru a vnučku

 6.4. 7.30  za zemřelé rodiče Jindřišku a Josefa Blinkovy a Ladislava 

Kozubíka

 7.4. 10.00 za zemřelé Josefa a Ludmilu Mydlovy a duše v očistci

 8.4. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití padesáti let s prosbou 

o další pomoc a ochranu boží

 9.4. 7.30  za zemřelé Jaroslav a Františku Solanské, syna Bedřicha 

a duše v očistci

 10.4. 7.30 za zemřelého manžela Jiřího Petřeka

 11.4. 7.30  za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran, 

Irenu a Otu Kabrnovy a všechny věrné zemřelé

 12.4. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu, 

tři syny a zetě

 13.4. 7.30  za zemřelého Karla Ondrucha, syna Karla, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 14.4. 10.00  za zemřelé rodiče Veselé, Petřekovy, jejich syny a vnuka 

Jiřího

 15.4. 7.30  za zemřelého Josefa Závorku, rodiče, sourozence, 

synovce a duše v očistci

 16.4. 7.30 za zemřelého Cyrila Ondrucha

 17.4. 7.30  za zemřelého Rudolfa Fárka, rodiče Rudolfa a Františku 

Fárkovy, tchána Juliuse Solanského a duše v očistci

 18.4. 7.30  za zemřelého Vladimíra Třeštíka a celou zemřelou 

a živou rodinu

 19.4. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa a celou 

rodinu Bártkovu

 20.4. 7.30  za zemřelou rodinu Vavrisovu, Věru Podzemnou 

a její rodiče a duše v očistci

 21.4. 10.00  za zemřelého Rudolfa Kantora, zetě Františka Vašuta 

a živou rodinu

 22.4. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, 

syna Miroslava a rodiče z obou stran

 23.4.  7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 24.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Mikudu a bratra Miroslava

 25.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče a rodinu z obou stran

 26.4. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Zdeňka Solanské, jejich dcery 

Ludmilu a Marcelu, neteř Zdeňku, rodiče a sourozence 

z obou stran

 27.4. 7.30  za zemřelé Anežku a Josefa Mládencovy, rodiče z obou 

stran a sourozence

 28.4. 10.00 za zemřelého Zdeňka Jurečku a rodiče

 29.4. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence 

a tchána Švece

 30.4. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, jeho manželku 

Růženu, jeho otce a duše v očistci

 1.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Facovu, Mitášovu, Fárkovu 

a Chudějovu a duše v očistci

 2.5. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, syna, dceru 

a zetě Pařenicovy

 3.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 4.5.  7.30 za zemřelé rodiče Hodaňovy, tři syny a dvě dcery

 5.5. 10.00 za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče z obou stran

 6.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče a duše 

v očistci

 7.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, čtyři děti 

a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran, bratra 

a duše v očistci

Motto: 

„ Život je krásný, daleká cesta, marné však není 

žádné volání, zemdlelý není ostudou světa 

hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá.“
Stanislav Kostka Neumann

 1.4. 8.00 za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy a sourozence

  10.00  za zemřelého Jaroslava Zetochu, rodiče z obou stran 

a bratra

 2.4. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy a rodiče

 3.4. 7.30  za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.4. 7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, 

snachu Ludmilu a duše v očistci

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny bychom chtěli poděkovat 

příbuzným a přátelům za účast a květinové dary 

na posledním rozloučení s paní Alenkou Dedkovou. 

Děti s rodinami

V neznámý svět odešla jsi spát, 

zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Dne 16. dubna 2013 si připomeneme 

dvacáté smutné výročí úmrtí naší sestry           

paní  Marty  M a l i n o v é 

S úctou s láskou vzpomínají sourozenci 

Marie, Anna a Josef s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 22. dubna 2013 

si připomeneme čtvrté výročí úmrtí 

naší maminky a babičky           

paní  Jiřiny  K u b á ň o v é 

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Lesy smutnou píseň šumí, ten kdo Tě znal, 

porozumí. Čas prý rány hojí, 

je to jenom zdání, v srdcích máme bolest, 

zůstalo jen vzpomínání.

Dne 17. duba 2013 

vzpomeneme první výročí úmrtí           

pana  Cyrila  O n d r u c h a 

Stále vzpomínají manželka s rodinou.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

duben 2013
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Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 

žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 

možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 

který lze vytřídit. Nárůst nevytříděného odpadu bude v konečné fázi 

ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší 

obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8., 

27. 9., 25. 10., 29. 11., 

20. 12. 2013

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 vysy-

pání. 

Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného dvora u fotba-

lového hřiště, kde je rovněž umístěn ocelový otevřený kontejner pro 

odložení směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od vý-

měny oken u rodinných domků.

Jednotlivé plastové a skleněné láhve je možno taky odložit do kon-

tejnerů na plasty a na sklo umístěných před nákup. střediskem Jed-

nota; na parkovišti před hřbitovem; u křižovatky místních komunika-

cí směr Luky a Mateřská školka; před Biliard Barem u Hotelu Valaška; 

před bývalým obchodem Potravin u přehrady.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET 

láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, po-

lystyrén.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, no-

vodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod.)

Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné 

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu.

Skleněné střepy nutno odložit do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, pa-

pírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony a lepenky, 

apod.

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 zapojují 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.  

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elektro-

spotřebičů z domácností je možno provést odevzdáním ve sběrném 

dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad na veřejných pro-

stranstvích pro občany a chataře: 

V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; nad Hote-

lem Valaška vedle staré komunikace za aut. zástavkou; na přehradě 

vedle komunikace u bývalého obchodu potravin; u prodejny potravin 

(stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna u Hrstků. 

Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání domovní-

ho komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni platit 

poplatek za likvidaci odpadu. Do těchto kontejnerů nesmí odkládat 

odpady podnikatelské subjekty a provozovny rekreačních zařízení, 

restaurací a hotelů.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

hospodářství obce.

Zpětný odběr použitých výrobků v rámci sběrného dvora:

•  velké domácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, lednice, elektric-

ké radiátory, ventilátory, sekačky, .....),

•  malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, žehličky, kávovary, 

fény, .....), 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Informace obecního úřadu
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Po Vánocích jsme se opět sešli, abychom si sdělili zážitky z proži-

tých volných dní a také radost z dárečků. Na 8. ledna 2013 byla svolána 

schůzka pro rodiče, jejíž hlavní náplní byla přednáška „O školní zralos-

ti dětí a odkladu školní docházky před zápisem do 1. třídy.“, kterou si 

připravila Mgr. p. Šalomová, psycholožka z PPP z Valašského Meziříčí. 

V  rámci spolupráce se ZŠ se schůzky zúčastnily učitelky z  1. stupně 

a zapojily se do bohaté diskuse k tomuto tématu. Dne 24. ledna 2013 

nás navštívilo divadlo „LEONKA“, aby zahrálo dětem představení 

„O Evelíně“, zaměřené na správnou výslovnost dětí.

Nejstarší děti z MŠ byly 5. února pozvány na návštěvu do 1. třídy ZŠ 

a tak se podívaly a seznámily s prostředím, kde přijdou se svými rodiči 

k zápisu do 1. třídy. Ten probíhal ve dnech 6.- 7. února, dle předběžné-

ho harmonogramu. Na průběh zápisu se střídavě přišly podívat i paní 

učitelky z MŠ.

V době od 18. – 22. února se uskutečnil lyžařský kurz pro nejstarší 

děti z MŠ ve Ski areálu „Sachova studánka“. Letos, pro velký počet dětí, 

doprovázely tento výcvik dvě učitelky. Každé ráno v  8 hodin jezdily 

paní učitelka Michalíková a paní vedoucí učitelka Vašátová se 14 dět-

mi a před obědem se všichni vraceli zpět do MŠ. Odvoz byl zajištěn 

Skibusy. Rodiče měli možnost se kdykoliv přijet podívat na své malé 

lyžaře. V lyžařské školičce byly děti svěřeny třem zkušeným instrukto-

rům, kteří si nejprve děti rozdělili do třech skupin, dle dovedností na 

lyžích. Výuka probíhala v dětském parku, následně na malém i velkém 

vleku, vždy hravou a zábavnou formou. Čtvrtý den výcviku byl pro děti 

obohacen malým karnevalem a děti lyžovaly v maskách. Za početné 

účasti rodičů a povzbuzení svých dětí, byly na závěr lyžařského kurzu 

uspořádány závody na lyžích s vyhodnocením všech družstev. Každé 

dítě obdrželo diplom a jiné drobné dárky. I přes nepřízeň počasí po-

sledních dnů výcviku se děti těšily, co nového a zajímavého je čeká 

každý následující den. Po celou dobu lyžařského kurzu byl zajištěn 

ke svačině pitný režim a malá sladkost. Děkujeme všem organizáto-

rům a celému kolektivu zaměstnanců Ski areálu „Sachova studánka“, 

za pohodový průběh celého týdne.

Provoz MŠ o jarních prázdninách v době od 25. února – 1. března 

byl zúžen na jednu třídu.

V prvním březnovém týdnu jsme si v MŠ uspořádali výstavku dět-

ských knížek, které si děti přinesly. O knihách, encyklopediích, lepo-

relech, dětských časopisech jsme si společně povídali a paní učitelky 

z nich dětem předčítaly před spaním.

Dne 7. března paní učitelka Bolcková navštívila se skupinou nej-

starších dětí místní knihovnu, kde byla beseda s paní Školovou. Děti 

měly možnost pohovořit o tom, jak půjčovat knížky a paní knihovnice 

ochotně dětem zodpověděla jejich otázky a umožnila jim prohlídku 

dětských knih, časopisů a ilustrací.

V rámci spolupráce se ZŠ jsme byli pozváni dne 13. března do velké 

tělocvičny v ZŠ, na vystoupení se živými zvířátky, které dětem působily 

radostné zážitky.

Dne 14. března skupina nejstarších dětí zavítala do kinosálu 

a zhlédla balet „Sněhurka“ což obohatilo děti o neobyčejný estetický 

dojem.

Před vítáním prvního jarního dne jsme již tradičně vyráběli Moré-

nu, se kterou chodíme k Bečvě, kde ji spálíme a hodíme do vody. Tak se 

loučíme se zimou a jaro vítáme za zpěvu písní.

Souběžně s vítáním jara jsme se letos připravovali na velikonoční 

svátky. Toto období přináší i do naší práce v MŠ různé tradice, jako ma-

lování a zdobení vajíček, které si děti přinesou, zkoušení nových tech-

nik, zhotovování papírových výrobků k výzdobě interiéru. 

Koncem měsíce navštívilo naší MŠ divadélko Bublanina, které dě-

tem zahrálo pohádkový příběh „Popletená slepice“ a bylo tak příjem-

ným zpestřením před nadcházejícími Velikonocemi. 

Zapsala Michalíková Táňa

Zprávičky z naší školičky
•  elektrozařízení (počítače, televizory, monitory, telefony, mobily, 

kamery, tiskárny, kalkulačky, hudební nástroje, .....), 

• světelné zdroje (zářivky, výbojky), 

• přenosné baterie

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

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

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

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

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

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

Výzva občanům 

o pomoc při upřesnění 

historie pošty v Horní Bečvě 

Dne 17. července letošního roku osla-

ví pošta v  Horní Bečvě 120 let trvání. 

Historii hornobečvanské pošty, kterou 

před deseti lety zpracoval a v tisku uve-

řejnil pan Vladimír Vystavěl, je třeba ješ-

tě doplnit a rozšířit.

Pokud by měl někdo z občanů další 

informace k činnosti pošty v Horní Beč-

vě, předejte je, prosím, co nejdříve na 

Obecní úřad. Různé, podle Vás možná 

nepodstatné údaje, mohou velkou mě-

rou přispět k upřesnění již známých his-

torických údajů.

Pokud někdo vlastní také fotografi e 

související s poštou, případně poštovní 

dokumenty (dopisy, pohlednice, poš-

tovní poukázky, podací lístky od dopisů, 

balíků, peněz apod.) opatřené razítky 

pošty Horní Bečva, prosíme, aby je za-

půjčil k okopírování.

Obecní úřad a autor brožury 

o historii pošty v Horní Bečvě děkují 

za ochotu a případnou pomoc.
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První ročník ženského halového turnaje s názvem Karling cup 2013 

se těšil velkému zájmu diváků.

Amatérské ženské týmy Horní Bečvy, Dolní Bečvy, Vigantic, Valaš-

ské Bystřice a Rožnova p/R se utkaly v místní hale základní školy. Hrálo 

se systémem každý s každým, 1x 20 minut. Všechny utkání měly velký 

náboj, na holkách byla vidět nesmírná snaha a padlo i dost pěkných 

gólů. Holky z Rožnova p/R se do turnaje přihlásily na poslední chvíli, 

daly se totiž dohromady před měsícem a v zápasech to bylo znát. Na-

konec obsadily páté místo. 

Turnaj vyvrcholil posledními dvěma zápasy, které rozhodly o ví-

tězi. Nejprve v zápase Vigantic s Valašskou Bystřicí rozhodl jediný gól 

o třetím vítězství Vigantic. A tím průběžné první místo. Valašská Bystři-

ce věděla, že po prohře obsadí pěkné třetí místo. V posledním zápase 

turnaje mezi Horní a Dolní Bečvou, se domácí Hornobečvanské střely 

neprosadily ani z několika vyložených šancí. Nechaly si tak utéct vy-

toužené první místo, protože pravidlo nedáš dostaneš platilo i v tomto 

případě a Dolní Bečva vyhrála 1:0. Domácí tak zcela zaslouženě skon-

čily na krásném druhém místě. Dolní Bečva i přes výhru obsadila čtvrté 

místo. Tyto dva zápasy byly ozdobou turnaje, protože si v nich divák 

našel všechno, co fotbal v podání něžného pohlaví přináší.

Na závěr přišlo předávání cen, ty předával Tajemník fotbalového 

oddílu Horní Bečvy Mgr. Karel Sekyra.

1. Modrá Hvězda Vigantice ............................... 7:1 ............. 9 b

2. Hornobečvanské střely .................................. 6:2 ............. 7 b

3. Valašská Bystřice ............................................ 5:2 ............. 7 b

4. Dolní Bečva ..................................................... 4:4 ............. 6 b

5. FC Rožnov p/R ................................................. 0:11 ........... 0 b

Individuální ocenění ovládly tyto hráčky:

Nejlepší střelkyní se stala Zuzana Bělíková z Vigantic.

Nejlepší gólmankou byla vyhlášena domácí Romana Křištofová.

Nejlepší hráčkou Veronika Křenková z Vlašské Bystřice.

Turnaj se obešel bez vážnějšího zranění v duchu fair play a určitě 

potěšil přítomné diváky, kterých se přišlo podívat na dvě stovky.

Trenéři byli spokojeni s dalším velkým pokrokem, které holky přes 

zimu udělaly a určitě se všichni těší na venkovní zápasy.                                                                          

Pavel Roman

Karling cup 2013

Nejlepší hráčky Karling cupu 2013

Vítězný tým Vigantice

Hornobečvanské střely

Valašká Bystřice

Dolní Bečva
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pokračuje ve čtvrtečních odpoledních (od 13. hodin) vycházkách, 

které jsou v zimním období cílené na místní ski areály.

Po první vycházce do Ski areálu Sachova studánka (majitel pan 

Tovaryš), viz březnový Zpravodaj, jsme navštívili Ski areál Solisko ma-

jitelů bratří Blinkových. Po prohlídce sjezdovek a vleků jsme v novém 

sociálním a restauračním zařízení s bufetem, byli seznámeni s historií, 

technickými parametry a záměry na další modernizaci a rekonstrukci 

zařízení, které výrazně zkvalitní podmínky pro výukové a rodinné ly-

žování. V roce 1963 byl postaven první lyžařský vlek v naší obci. V roce 

1993 byla zakoupena první rolba na úpravu sjezdových tratí. V součas-

né době má lyžařský areál tři vleky, a to vlek č. 1 o délce 400 m s pře-

výšením 100 metrů, vlek č. 2, 224 m s převýšením 38 metrů, třetí vlek 

o délce 520 m s převýšením 190 m. Děkujeme majitelům a personálu 

za vlídné přijetí, informace a poskytnuté občerstvení. S dobrou nála-

dou jsme se vraceli do svých domovů.

Následoval třetí výlet do Ski areálu Ráliška, majitelé manželé Vaníč-

kovi. Areál je dobře technicky vybaven. Disponuje sedačkovou lanov-

kou, dvěmi sněžnými děly a rolbou na úpravu sjezdovek. Plánovaný 

výjezd lanovkou na vrchol sjezdovky, kde jsme chtěli zmapovat hře-

ben beskydských hor od Radhoště po Lysou horu, překazilo mlhavé 

počasí.

Čtvrtá vycházka zamířila do Mečůvky. Opět bylo nevlídné počasí, 

sněžilo s větrem, přesto se nás sešlo devět, samé ženy. Od Barborky 

jsme šly údolím Mečůvky ke Ski areálu Mečová, který se nachází na 

pravé straně silnice směrem na Martinák. Lyžařský vlek a sjezdovka 

s převýšením 127 m jsou dlouhé cca 600 m. Majitelem areálu je pan 

Zdeněk Maceček, který nás spolu se svou ženou Renatou, velmi ochot-

ně obsloužil v  krbem vytopeném stylově zařízeném bufetu. Dopo-

ručujeme všem navštívit toto zařízení nejen v  zimě, ale i od jara do 

podzimu, kdy chalupa bude zpřístupněna všem turistům. Nádherná 

příroda okolí stojí za to.

Informace o dalších výletech získáte na telefonním čísle 604 671 050 

nebo ve vývěsní skřínce Obecního úřadu u pošty.

Přijďte mezi nás! Srdečně vás zvou důchodci Horní Bečvy.

Žáci 8. a 9. tříd se 19. 3. 2013 zúčastnili krajského fi nále v malé ko-

pané, které se konalo v Luhačovicích. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev:  

ZŠ Kroměříž, ZŠ Zlín, ZŠ Uherské Hradiště, ZŠ Horní Bečva a pořadatel-

ská ZŠ Luhačovice. Hrálo se systémem každý s každým. Bohužel Hor-

nobečvané nezvládli hned první zápas a se ZŠ Kroměříž prohráli 0:4. 

Ikdyž první zápas prohráli, tak je to nezlomilo a ZŠ Uherské Hradiště 

a Luhačovice dokázali porazit dvakrát 5:0. Favorizovaný Zlín, se kte-

rým v loňském roce prohráli, letos porazili 2:1. V konečném pořadí se 

umístili na krásném druhém místě. Za to, že takto bojovali,  je potřeba 

klukům poděkovat. Hráli opravdu pěknou kopanou. A tady je celkové 

pořadí turnaje: 

1. Kroměříž  ................................................. 10 bodů

2. Horní Bečva ............................................... 9 b

3. Zlín  ............................................................. 7 b

4. Uherské Hradiště ...................................... 3 b

5. Luhačovice  ................................................ 0 b

Mgr. Zbyněk Kocurek

Turistický oddíl 

Klubu důchodců v Horní Bečvě

Horní Bečva obhájila 2. místo 

v krajském fi nále malé kopané

FC Rožnov p/R

Nahoře zleva: 

Adam Solanský, Robert Malina, Jiří Solanský, Prokop Fárek, Radim Polách

Dole zleva: 

Martin Lejska, Marek Fiurášek, Lukáš Onderka, Dominik Opálka, Radek Bill

Foto: archiv školy

Klub důchodců přispěl 1.050,- Kč na sbírku 

pro postižené výbuchem ve Frenštátě.

Obec Horní Bečva na tuto sbírku 

přispěla 10.000,- Kč.

Koupím les či ornou půdu nad 1ha. 

Platba v hotovosti, solidní jednání. 

Tel.: 732 210 288

Provádíme nátěry a opravy plochých střech 

včetně umytí WAP, hydroizolační nátěry, 

zateplení, osvědčené technologie, 

tel.: 731 916 662

Inzerce

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 

ve dnech 

8., 9. a 10. dubna 2013
V čase 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hodin

Ve vestibulu Místní knihovny Horní Bečva.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Zemědělské obchodní družstvo

Rožnovsko, Vigantice 278

Poptává

Možnost pronájmu pozemků za účelem 

zemědělského podnikání – sklizeň travní hmoty 

a to od r. 2014 s uzavřením nájemní smlouvy 

a roční platby nájmu. Minimální plocha je 1 ha.

Nabízí

• Výrobu veškerého nábytku z masivu a lamina

• Výrobu dveří a obložek

• Prodej uhlí, koksu, briket, písku, štěrku, kameniva 

– s dodávkou až domů

• Veškeré zemní, výkopové a úpravové práce

• Prodej dřevěných briket, palivové dřevo, palubky, 

stavební řezivo, stolařské řezivo

Je možné nahlédnou na internetovou adresu 

www.zod-roznovsko.com. 

E-mail: roznovsko@email.cz, zodr@volny.cz

Telefon: 776 387 358

Inzerce


