
prosinec

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pozvánka 

na mikulášské 

setkání
členů a přátel Klubu 

důchodců Horní Bečvy, 

které se koná v Motorestu 

Bečvan v pátek 

6. prosince 2013 

od 14.00 hodin. 
Srdečně zve výbor Klubu 

důchodců Horní Bečva 

Pozvánka na str. 3.

Přijďte si zahrát volejbal 

do haly Základní školy 

v Horní Bečvě, 

kde se uskuteční tradiční 

Vánoční 

volejbalový 

turnaj
26. prosince 2013 

v 9 hodin. 

Pozvánka na str. 7.

Penzion Staré časy

Vás zve na

Štěpánskou 

zábavu
Taneční zábava od 

 20.00 hod. hraje DJ Erbis 

26. prosince 2013

 SILVESTR 2013 
přivítejte s námi 

nový rok 2014 

Těšíme se na Vás 

- přijďte se výborně pobavit!

Pozvánky na str. 8. 

               Bečvánek
Vás srdečně zve 

v pátek 6. 12. 2013 
od 16:00 hodin 

do Penzionu Staré časy na

Mikulášskou 
 nadílku

Nevíte, 
kde sehnat 
dětem 
Mikuláše 
s čertem?

Není 
nic snazšího! 
Náš Mikuláš 
za asistence čerta 
a anděla rozdá vašim 
dětem vámi připravené balíčky. 
Stačí je jen nachystat, 
podepsat, přinést a přijít!

Rezervace míst: 
777 026 464 

nebo: www.becvanekbeskydy.cz

Těšíme se na vás!
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Vzpomínka

Motto: 

„Neohlížejte se za minulostí, už se nevrátí. 
Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“  

 Henry Wadsworth Longfellow

Blahopřání
V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka  J u ř í k o v á Anežka  B l i n k o v á

Marie  O n d r u c h o v á Anastázie  K u b á ň o v á

Pavla  P r o r o k o v á Marie  P o l á c h o v á

Marie  O n d r y á š o v á RNDr. Jaroslav  P e c h a

Milada  V a l e n t o v á

Marie  Z á v o r k o v á

Marie  C h o v a n c o v á

Františka  B a r o š o v á

Antonín  B a m b u š e k

Anežka  H o l č á k o v á

Růžena  K u b á ň o v á

Zdenka  M a l i n o v á

Všem prosincovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně životní pohody, lásky a především pevné zdraví.

Společenská kronika

Dne 2. prosince 

vzpomeneme 10. výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustila               

paní  Božena  K u b á ň o v á  

S láskou vzpomínají 

syn Josef a dcera Anna s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě budeme mít.

Dne 8. prosince 2013 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí úmrtí               

pana  Jaroslava  M a r t i n á k a 

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, 

sestra Alena s rodinou, 

syn Jareček a družka Iveta s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 8. prosince 2013 vzpomeneme

šesté smutné výročí úmrtí naší maminky              

paní Anny P a v e l k o v é  

S láskou vzpomínají syn Josef 

s manželkou Růženou a bratr Josef 

s rodinou. Kdo v srdci žije, neumírá.

Žádný čas není tak dlouhý, 

aby nám dal na Tebe zapomenout …

Dne 10. prosince 2013

si připomeneme desáté výročí úmrtí               

pana  Jindřicha  Z á v o r k y  

Dne 6. ledna 2014 by se dožil sta let. 

S láskou vzpomínají manželka 

a čtyři synové s rodinami.

Kdo v srdcích žije, ten nezemřel…

Dne 16. prosince 2013 vzpomeneme 

nedožitých osmdesátin naší milé sestry                

Vlastičky Červené  

Utonula ve svých osmnácti letech 

v naší přehradě. 

Stále vzpomínají sestry a bratři.

Dne 29. listopadu 2012 

zemřela moje milovaná maminka                

paní  Ilona  T y m o n o v á  

Odpočívej v pokoji 

moje nejdražší maminko. 

Všem, kteří Tě měli rádi a vzpomínají 

na Tebe, děkuje dcera Jarmila.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 21. prosince 2013 

vzpomeneme desáté výročí úmrtí 

naší maminky, babičky, prababičky                

paní  Anny  R o m a n o v é  

9. října 2013 jsme vzpomněli 

dvacáté páté výročí úmrtí 

jejího manžela, našeho tatínka

pana  Josefa  R o m a n a

                   S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami. 

Život je poznání, loučení 

a vzpomínání…

Dne 1. ledna 2014 vzpomeneme 

osmnácté smutné výročí úmrtí  

paní  Vlasty  V á l k o v é

a dne 31. října 2013 

jsme si připomněli dvacáté čtvrté 

smutné výročí úmrtí  

pana  Josefa  V á l k a 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
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Poděkování 
Rádi bychom poděkovali všem za účast a květinové dary 

na posledním rozloučení s panem Aloisem Macečkem. 

Zarmoucená rodina.

Motto: 

„Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí.
Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích 

své stopy a my už pak nikdy nebudeme stejní…“
 

 1.12. 10.00  za zemřelé Boženu a Josefa Kubáňovy, rodiče 

a sourozence

 2.12. 7.30  za zemřelé rodiče Aloise a Marii Káňovy, dva syny, 

snachu a zetě

 3.12. 7.30  za zemřelého Františka Hatlapatku, manželku Andělu 

a zemřelou rodinu

 4.12. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 5.12. 7.30  za zemřelou Marii Holčákovou, manžela, 

bratra Stanislava a oboje rodiče

 6.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 7.12. 7.30  za zemřelého otce Františka Kysučana k desátému 

výročí úmrtí

 8.12. 10.00  za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

 9.12. 7.30  za zemřelé rodiče Adolfa a Annu Kotulovy, dva syny 

a vnuka Václava

  10.12. 7.30    za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 11.12. 7.30 za zemřelou Františku Bernátkovou, manžela a čtyři sestry

 12.12. 7.30 za zemřelého Jana Polácha, živou rodinu a duše v očistci

 13.12. 7.30  za zemřelé Metoděje a Marii Solanské, syny Karla 

a Metoděje, zetě Pavla Folvarčného a Jaroslava Ondryáše

 14.12. 7.30  za zemřelé Jiřinu a Josefa Juroškovy, Miroslava 

a Bronislavu Fojtáškovy, Františku Prorokovou a bratra 

Jaroslava

 15.12. 10.00    za zemřelého syna Jiřího a staříčky

 16.12. 7.30 na úmysl dárce

 17.12. 7.30  za zemřelého Jana Matouše, Marii Matoušovou, 

bratra Zdeňka Matouše, prarodiče Josefa a Františku 

Minarčíkovy a manžela Ondřeje Polácha

 18.12. 7.30    za všechny věrné zemřelé

 19.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 20.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, dvě dcery, 

zetě a duše v očistci

  21.12. 7.30 na úmysl dárce

 22.12.    10.00  za zemřelé Františku a Jarolíma Křenkovy, zetě Ladislava 

a zemřelou rodinu z obou stran

 23.12. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 24.12. 22.00 za živé a zemřelé farníky

 25.12.  8.00 za zemřelého Jana Černotu a rodiče

  10.00 za zemřelé rodiče Machýčkovy

 26.12. 8.00  za zemřelého Miroslava Janíčka, prarodiče, celou rodinu 

a duše v očistci

  10.00 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 27.12. 7.30 za zemřelou Dagmar Mašlárovou a duše v očistci

 28.12. 7.30  za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela Františka, 

tři syny a zetě

 29.12. 10.00  za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy, Jana a Anežku 

Bortlovy, Josefa a Anežku Fiuráškovy a Antonína Juříčka

 30.12. 7.30 na dobrý úmysl

 31.12. 16.00  za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy, čtyři zetě, 

dvě vnučky a duše v očistci 

 1.1.‘14 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela a syna Josefa 

a rodiče z obou stran

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

prosinec 2013

Pozvánka 
na mikulášské 

setkánísetkání
členů a přátel Klubu důchodců Horní Bečvy, 

které se koná v malém sále 
(v přízemí) Motorestu Bečvan v pátek 

6. prosince 2013 od 14.00 hodin. 
Přijďte posedět a popovídat si při klínku koláče 

s kávou nebo čajem a také zkusit štěstí 
 mikulášské tombole. 

Přivítáme každý dárek do tomboly, 
který přispěje k radosti a veselosti nás všech.

Srdečně zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Pozvánka na koncertPozvánka na koncert
Zveme všechny zájemce na koncert smíšeného pěveckého 

sboru Rosénka při Klubu seniorů 
Rožnov pod Radhoštěm, který vystoupí 

se svými hosty v kostele sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 
v neděli 5. ledna 2014 ve 14.00 hodin. 
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Informace 
obecního úřadu

Zima ukazuje svá kouzla, 
mráz předvádí svoji sílu a cesty nás vedou 

do tepla domovů. 
Opět přišla krásná zima a s ní další Vánoce 

a další nový rok… 
Světla vánočních svíček se zrcadlí 

v našich očích a naplňují teplem naše srdce. 
Ať prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, 

ale všechny dny nového roku. 

To Vám všem přejí 
pracovníci Obecního úřadu 

v Horní Bečvě.

Usnesení 17/1

a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace výstavby účelo-

vé komunikace – polní cesty na pozemcích parc. č. 1835/1, 1847/1, 

1842/2 v  k.ú. a obci Horní Bečva (oblast pod Kyčerou) ve vlastnictví 

Anny Valové, Horní Bečva 69.

b) Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemků pod stavbou 

komunikace do vlastnictví obce za cenu 40,- Kč/m2.

c) Zastupitelstvo obce schvaluje po dohodě s majiteli nemovitostí 

uvedených v žádosti, že tito majitelé a obec se budou podílet na veš-

kerých nákladech vč. výkupu pozemků rovným dílem, obec však max. 

do výše 200.000,- Kč vč. DPH.

Usnesení 17/2

a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemku parc. 

č. 2181/38 v k.ú. a obci Horní Bečva max. za cenu 40,- Kč/m2.

b) Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce projednat tento záměr 

s vlastníkem pozemku.

Usnesení 17/3  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-

ní věcného břemene a právu provést stavbu: „Horní Bečva Zubel – stíž-

nost DTS, IE-12-8003431“. Jedná se o zemní kabelové vedení VN přes 

pozemek parc. č. 5867 – komunikace v k.ú. a obci Horní Bečva. 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

ve prospěch oprávněného – ČEZ Distribuce a.s., Děčín, a to v rozsahu 

dle přiložené situace.

Usnesení 17/4  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-

ní věcného břemene a právu provést stavbu: „Horní Bečva, Solanský, 

IP-12-8014732“. Věcné břemeno bude zřízeno přes pozemek parc. č. 

5831/1 v k.ú. a obci Horní Bečva za účelem umístění nového sloupu  

NN a zemního vedení kabelu.

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

ve prospěch oprávněného – ČEZ Distribuce a.s., Děčín, a to v rozsahu 

dle přiložené situace. 

Usnesení 17/5

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na zajištění dopravní ob-

služnosti Zlínského kraje na období od 01.01.2014 do 31.12.2014 ve 

výši 85,- Kč na jednoho obyvatele.

Usnesení 17/6

Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku parc. č. st. 2739 – 

zast. plocha (pozemek pod budovou sokolovny) v  k.ú. a obci Horní 

Bečva o výměření 388 m2 ve vlastnictví TJ Sokol Horní Bečva, který byl 

zaměřen geometrickým plánem č. 2281-103/2008 za kupní cenu 1,- Kč 

do vlastnictví obce. 

Usnesení 17/7

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost fi rmy SMILOKAME s.r.o., 

Roháčova 188/37, Praha 3 o umístění stavby roubeného kostelíku 

v nezastavěném území na pozemku parc. č. 4411/2  v k.ú. a obci Horní 

Bečva.

                           Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  

Souhrn přijatých usnesení 17. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 12. 09. 2013
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Ve dnech 27. až 31. prosince 2013 

bude knihovna zavřená, 

v pondělí 23. prosince bude otevřená 

jen dopoledne od 8.00 do 11.30 hodin. 

Příspěvky do zpravodaje na měsíc leden 

odevzdejte, prosím, 

nejpozději 20. prosince 2013. 

Po svátcích bude knihovna otevřená opět 

v pravidelné době v pátek 3. ledna 2014. 

Děkuji za pochopení, 

Marcela Školová, knihovnice.

 14. 11. 2013 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili okrskového kola ve fl or-

balu, které pořádala ZŠ Dolní Bečva. Na turnaj se přihlásilo celkem 

8 družstev. Hrálo se systémem dvou skupin po čtyřech. První dva ze 

skupin postupovali do semifi nále a pozdější vítězové dále do fi nále. 

Bez jediné prohry se Hornobečvané dostali až do fi nále, kde si poradili 

se ZŠ Videčská z Rožnova pod Radhoštěm. Spolu s nimi jsme postoupili 

do okresního kola, které se konalo 20. 11. 2013 na vsetínském Lapači. 

V okresním kole se potkalo 8 družstev postupujících z okrskových 

kol. Ve skupině A se proti sobě utkala družstva ZŠ Vsetín Rokytnice, 

ZŠ Kelč, ZŠ Horní Lideč a ZŠ Horní Bečva. Ve skupině B proti sobě na-

stoupila ZŠ Vsetín Ohrada, ZŠ Hovězí, ZŠ Videčská Rožnov a ZŠ Salvá-

tor z  Valašského Meziříčí. Vítězové skupin se poté vzájemně poprali 

o postup do krajského fi nále, družstva, která obsadila druhá místa 

si to rozdala o celkové třetí místo, kde se spolu utkala ZŠ Videčská 

a ZŠ Kelč. Kelč třetí příčku vybojovala a odvezla si bronzové medaile. 

O první místo se utkala ZŠ Salvátor a ZŠ Horní Bečva. V zápase plném 

bojovnosti a krásného fl orbalu zvítězila ZŠ Horní Bečva 2:0 a zajistila 

si postup do krajského kola, které se bude konat v únoru v Uherském 

Brodu. Kluci si odvezli krásné zlaté medaile a dobrý pocit z perfektně 

odvedené práce.

V dalším kole jim přeju hodně sportovního štěstí, které budou ur-

čitě potřebovat. Tam se utkají proti sobě vítězové všech čtyř okresů.

Mgr. Zbyněk Kocurek

Foto: Nahoře zleva – Zbyněk Kocurek, Jan Kubáň, Jakub Němec, Ivan Červenka, 
Lukáš Vaněk, Adam Vašut, Michal Fojtášek, Jakub Bil
Dole zleva – Jakub Měrka, Daniel Ivánek, Jakub Kohout, Matěj Juřík
Vepředu leží – Filip Rybár

Horní Bečva zatím neokusila 

hořkost porážky 

a postoupila už do kraje
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.

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!!! 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    20. 12. 2013, 

                 31. 1. 2014, 28. 2., 28. 3.

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. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

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

Pozvánka



6

Hasičskému záchrannému sboru v  Horní Bečvě byly z  rozpoč-

tu Zlínského kraje poskytnuty dvě fi nanční dotace, které slouží jako 

příspěvek na akce a vybavení hasičského sboru. První z nich ve výši 

121 000,- Kč byla čerpána na opravy zásahové požární techniky a věc-

ných prostředků požární ochrany, k přípravě na technické prohlídky 

techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční běžné vybavení 

jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku a ostatní provozní 

výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky. Tyto fi nance byly také 

použity na mzdy pro členy sboru vykonávající pohotovostní služby či 

na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Druhá dotace ve výši 169 000,- Kč byla použita na výdaje vzniklé 

v roce 2013 za uskutečněné zásahy jednotky SDH a na výdaje na věc-

né vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné 

oděvy apod.).

Od 1. září 2013 jsou přes pojišťovny placeny výjezdy k dopravním 

nehodám – jedna hodina 5 600,- Kč.

Za poslední dva měsíce byly tři výjezdy k  dopravním nehodám, 

vzhledem k zodpovědnosti občanů nedochází v katastru obce k požá-

rům lesních porostů nebo při vypalování trávy.

Hasiči se také aktivně účastní kulturního a společenského ži-

vota v  obci – v  únoru pořádali velmi oblíbený Hasičský bál, spolu 

s o. s. Šorstýn stavění a kácení máje, každoročně pořádají hasičskou 

soutěž o putovní cenu Cyrila a Metoděje. V rámci přeshraniční spolu-

práce s Lietavskou Lúčkou také mají možnost využít dotaci. Dlouho-

době udržují přátelské vztahy s okolními sbory a sborem ve Starém 

Městě u Uherského Hradiště. 1. prosince se hasiči sejdou na valné hro-

madě ve Starých časech.

Závěrem bych chtěl jménem všech dobrovolných hasičů popřát 
občanům naší obce příjemné prožití vánočních svátků, radost, 
pohodu, štěstí a zdraví nejen pod vánočním stromečkem, ale i po 
celý rok 2014.

Svatopluk Divín

Ve dnech 11. – 14. listopadu 2013 občané Horní Bečvy nasbírali 

a dopravili do sběrného místa – prostor u obecní knihovny: 70 pytlů 

a 30 krabic s použitým ošacením a dalšími sbíranými věcmi. 

Co se stalo s  odevzdaným materiálem? Vše bylo odvezeno do 

skladů Diakonie v Broumově a odtud postupně předáváno ke třídění 

a zpracování.

Diakonie Broumov je charitativní organizace, která již 20 let pořádá 

sbírky. Vybudovala třídírnu, našla pomoc při průmyslovém zpracování 

poškozených zbytků, má sklady i svozové automobily. Připravuje ma-

teriální pomoc jednotlivcům i celým rodinám, organizuje humanitární 

pomoc při živelných pohromách, provozuje ubytovnu pro sociálně 

slabé a vytváří pracovní místa pro své klienty. K tomu všemu potřebu-

je pomoc občanů. 

Jarní sbírka – 1. polovina května 2014 – bude zajištěna stejným 

způsobem organizátory z řad Klubu důchodců a Obecního úřadu Hor-

ní Bečva. 

Děkujeme všem aktivně sbírajícím občanům naší obce a těšíme se 

na jarní spolupráci.
 Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Žáci naší školy se 22.11. 2013 zúčastnili „Přeboru škol regionu Vse-

tín ve stolním tenisu“ a nevedli si špatně.

Družstvo (neregistrovaní) ve složení Jan Kubáň, Karolína Matuší-

ková a Tomáš Mikel obsadilo velmi pěkné 3. místo.

V  jednotlivcích se Jan Kubáň umístil na 1. místě, Jakub Němec 

byl 2., Tomáš Mikel 7., Pavel Mužátko 10. a Karolína Matušíková obsadila 

13. místo v kategorii neregistrovaných hráčů.

V kategorii registrovaných hráčů se umístil Daniel Ivánek a Sandra 

Stromšíková na 5., Adam Vašut na 6. místě.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme 

jim hodně sportovních úspěchů. Taktéž děkujeme jejich trenérovi 

panu Jiřímu Valovi.
Daniela Křištofová

14. listopadu uspořádal turistický kroužek při Klubu důchodců 

v  Horní Bečvě spolu se členy Klubu diabetiků podzimní túru. Zvolili 

jsme tento termín, protože čtrnáctý listopad je Den diabetu. Šli jsme 

od hotelu Valaška do Bučkového a přes Rálišku k penzionu U Sachovy 

studánky, kde jsme si při občerstvení odpočinuli a popovídali o tom, 

jak jde život. 19 turistů absolvovalo asi 8 kilometrový Pochod proti di-

abetu. Počasí nám přálo, občas zasvítilo sluníčko, bylo velmi příjem-

ně. Věkové složení turistů bylo různorodé, od 60 do 83 let. Dokonce 

jsme našli ještě i hřiby. Vraceli jsme se domů už za šera s příjemným 

pocitem, že jsme udělali něco dobrého pro své zdraví. V budoucnu by-

chom chtěli v  těchto sportovních aktivitách pokračovat dohromady 

– Klub turistů i diabetiků bude společně při turistických vycházkách 

poznávat krásy Beskyd.
Marie Němcová

HZS Horní Bečva informuje

Sbírka pro Diakonii Broumov

Co se děje v hornobečvanském 

Klubu důchodců?

Přebor škol regionu Vsetín 

ve stolním tenisu

V tiché hodině půlnoční zaznít dej náladě vánoční,
ať vzácný ten sváteční čas rozzáří v srdcích všech jas.

Krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2014

  přeje všem svým členům a příznivcům 
výbor TJ Sokol Horní Bečva.
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Letní přípravné období probíhalo v domácím prostředí od 12. 7. 

2013. 3 x týdně se zaměřením na získání potřebné fyzické kondice a 

herních návyků hráčů. Vzhledem k dovoleným a pracovním povinnos-

tem některých hráčů byla účast na trénincích velmi malá. Dalším cílem 

bylo upravit kádr 36 hráčů na 19 – 20 hráčů a stabilizovat sestavu, což 

se nám celkem povedlo. 

Slabá letní příprava, pondělí – středa 30 – 40% a v pátek 50 – 70% 

dávala tušit, jak jsme na tom byli. Vstup do soutěže nebyl vůbec ideál-

ní, ale postupem času, kdy se i docházka na trénink zlepšila a i díky do-

rostencům se nám podařilo vylepšit fyzickou kondici a práci s míčem. 

Na herním projevu mužstva to začínalo být trochu znát a i na hřišti se 

už objevovaly pěkné akce. 

Rozestavění 4 – 2 – 3 – 1 nám vyhovuje asi nejvíce, což se projevilo 

už na výsledcích. Do mistrovských zápasů se zapojilo celkem 23 hráčů. 

Trochu čísel: 
V polovině ročníku 2013 – 2014 jsme obsadili 9 místo (4 body za 

druhým) se ziskem 20 bodů, skóre 23 : 24 za 6 vítězných, 2 remízy 

a 5 proher. 

Doma: 12 b, 11 : 14 4 - 0 – 3           Venku: 8 b, 12 : 10 2 – 2 - 2 

Do zápasů zasáhli pod vedením trenéra: Karla Mičkala 

Kapitán a asistent: Pavel Roman 

Vedoucí: Iva Chovancová 

Do zápasu zasáhli: 
 Počet  Odehrané Účast Branky  Červená

 zápasů minuty na trénincích  karta

Brankáři: 
Třeštík Tomáš 8 720 9 

Jalůvka Kryštof 7 455 32 + dorost 

Obránci: 
Grenar Jakub 10 825 26 

Dobeš Václav 13 1125 10 

Jakubek Aleš 13 1155 10 1 

Koňařík Jan 10 770 17 1 

Kantor Lukáš 8 340 32 

Opálka Dominik 6 205 9 + dorost 

Bártek Hynek 3 65 5 

Hejný Petr 2 115 0 

Hatlapatka Petr 1 25 5 

Záloha: 
Dobeš Pavel 13 1010 16 5 

Roman Pavel 13 1170 26 1 

Třeštík Michal 10 765 17 2 

Vaníček Tomáš 13 1080 34 1 

Solanský Jakub 13 1045 29 4 

Vašut Jakub 9 170 24 + dorost 1 

Bártek Ondra 1 20 5 

Janíček Radim 1 5 5 

Útok: 
Ondruch Martin 13 940 17 6 

Zetocha Filip 7 305 6 + dorost 3 

Roučka Lukáš 9 470 1 

Randa Tomáš 2 125 10 

   (od druhého zápasu zraněný) 

Sestava podzimu: 
Třeštík Tomáš, Grenar Jakub, Dobeš Václav, Jakubek Aleš, Koňařík Jan, 

Třeštík Michal Roman Pavel, Dobeš Pavel, Vaníček Tomáš, Solanský 

Jakub, Ondruch Martin. 

Děkuji všem za odvedenou práci. Příjemné prožití svátků vánočních 
a hodně štěstí a rodinné pohody v Novém roce 2014 přeje trenér 
Karel Mičkal. 

Hodnocení části fotbalové sezóny 

2013/2014 – podzimní část 

Pozvánka

Vánoční 

volejbalový turnaj 
Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy 

v Horní Bečvě, kde se uskuteční 

tradiční Vánoční volejbalový turnaj 

smíšených družstev – 3 muži a 3 ženy. 

Sejdeme se na Štěpána 

26. prosince 2013 v 9 hodin. 

Přihlášky zasílejte co nejdříve, uzávěrka je 

12. prosince 2013. 

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: 

nemcova.marie@seznam.cz 

nebo na telefon: 608 620 637.

Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vás!

Blahoprání Blahoprání 
Po roce Vás všechny opět zdravím 
a chtěl bych Vám popřát šťastné 

a veselé vánoce, hodně zdraví, štěstí, 
lásky v novém roce 2014 - vám všem 

a celé obci Horní Bečva. 
 Jarek z Liščí 

Všem stálým zákazníkům děkuji za přízeň 
a přeji krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší v novém roce 2014.

Pavla Křištof ová
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