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2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

X. VALAŠSKÝ 

ORIEŇŤÁK & MINIFEST

 23. srpna 2014
Prostřední Bečva – Kněhyně

Už X let bloudíte s námi!

Odvážnému Klika přeje! 

Přípravy na narozeninový desátý 

ročník jsou v plném proudu.

Kromě hlavního závodu v katego-

riích jednotlivců i dvojic tradičně 

proběhne i dovednostní závod 

pro děti. V průběhu celého dne 

bude probíhat doprovodný 

program s řadou atrakcí, hříček 

a různých speciálně navržených 

vylomenin pro děti i dospělé.

Jako samostatný blok naváže 

MINIFESTIVAL, 

na kterém vystoupí 

pečlivě vybrané kapely.

Podrobné informace na

www.ohlaklika.com

ZÁJEZD
Zájezd na nákupy 

do Polského Těšína 

se uskuteční 

ve středu 

13. srpna 2014. 

Odjezd od Obecního 

úřadu v Horní Bečvě 

v 5,30 hod., 
cena zájezdu 140,- Kč.

Zájemci nechť se přihlásí 

do 7. 8. 2014 

– tel: 737942551.

Zdenka Bártková

Srdečně Vás zveme 

do nově otevřeného 

sportovně-kulturního 

centra 

S.W.A.H.
Informace na str. 8.

Zvonice 

na Soláni
Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:
Pondělí – Pátek      9:00 – 16:00

Sobota – Neděle   9.00 - 17.00

Program:

Sobota 9. srpna 2014 

7. Mezinárodní 

folklorní festival

LÉTO NA SOLÁNI

www.zvonice.eu
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Miminka zleva: 

 Noel Krrashi, Alena Minarčíková, Zuzana Pisáriková, Amálie Bártková, Veronika Jestřábová, Kryštof Vinovský a Jonáš Ondruch. 

Děťátko maličké, naděje v našem světě,
z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě …

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která při-

náší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.  

Dne 13. července 2014 bylo v obci Horní Bečva uskutečněno dru-

hé vítání občánků. Do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva 

se dostavili rodiče se svými dětmi a přivítáno bylo sedm nejmladších 

občánků obce, narozených v období únor 2014 až květen 2014, mezi 

kterými byly čtyři holčičky a tři chlapci.

Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

SPOZ, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a 

pro své miminko dárky na památku. 

Každé vítání nových občánků je obohaceno malým kulturním vystou-

pením dětí z mateřské školy, pod vedením paní učitelky Radky Bolckové, 

dále pak pěvecké duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudebním doprovo-

dem učitele hudby, panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dětmi 

na toto slavnostní vítání občánků. 

Všem dětem a jejich rodičům přejeme do života jen to nejlepší.



3

Motto: 

„Život nutno měřiti dle hloubky, ne dle délky.“
Jaromír John

Blahopřání
V srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Božena Ondruchová   

Františka Malinová  

Irena Juříková    

Slavomíra Děcká       

MUDr. Zdenka Typovská     

Milada Bolfová   

Anna Malinová   

Stanislav Martinák  

Josef Bambušek  

Božena Křenková

Jiřina Krumpochová 

Marie Kmoščáková 

Zdenka Vašková

  

Dne 1. srpna 2014 oslaví padesát let manželství, zlatou svatbu, 

manželé Milan a Marta Vojkůvkovi.

29. srpna 2014 oslaví padesát let manželství, zlatou svatbu, 

manželé Josef a Anna Bártkovi.

Všem srpnovým jubilantům přejeme do dalších let 
hodně zdraví, lásky a životní pohody. 

Společenská kronika

Prázdná jsou místa, kde není slyšet Tvůj hlas, 

ale vzpomínky na Tebe zůstávají v nás. 

Jen kytičku květů na hrob Ti dát, 

chvilku postát a na Tebe vzpomínat.

Dne 8. srpna 2014 

vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí 

našeho dědečka a pradědečka               

pana Juliuse S o l a n s k é h o   

S úctou vzpomíná manželka Marie, 

dcera Marie, syn Josef s rodinou, 

vnučka Mirka s manželem a Tomášek. Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije v našich srdcích dál,  

již jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 22. srpna 2014 

by se dožil 80 let náš drahý tatínek, 

dědeček, pradědeček, strýc               

pan Josef K r u m p o ch   

z Horní Bečvy – Mečůvky

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Jiřina, dcery Ilona, 

Marcela, Martina a Jiřina s rodinami 

a syn Josef s rodinou.

Odešel, jak osud si to přál,

v našich srdcích však žije dál…

Dne 15. srpna 2014 tomu bude rok,

co nás navždy opustil               

pan Antonín V a š e n k a   

S láskou stále vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál,

jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 31. srpna 2014 

vzpomeneme první smutné výročí, 

kdy  nás navždy opustil               

pan Rudolf V í t e k   

23. ledna tomu bylo 5 let, 

co po těžké nemoci zemřel

pan Jarmil M a r š á l e k   

S láskou vzpomínají vnuci a mamka.

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

Dne 24. srpna 2014 tomu bude 32 let, co nás opustila maminka                  

paní Anna K ř e n k o v á  

a zároveň dne 24. srpna 2014 

vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka

pana Josefa K ř e n k a  

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, 

i když ti zemřeli, stále je miluješ.

Dne 30. srpna 2014 vzpomeneme 26. výročí úmrtí 

pana Rudolfa V í t k a

a dne 29. září 2014 uplyne třicet let od úmrtí 

paní Otylie V í t k o v é 

S láskou vzpomínají dcery Zdena, Božena, 

Fanda a Jiřina a snacha s rodinami.

Vzpomínka
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Motto: 

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám…“
(Jeremiáš 29, 11-13)

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

a syna Josefa

 2.8. 7.30 za zemřelé rodiče Kotulovy, dva syny a vnuka Václava 

 3.8. 10.00  za zemřelého Ondřeje Martináka, Rozálii Martinákovou, 

Františka Čaníka a rodiče z obou stran

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

a dvě snachy   

 5.8. 7.30  za zemřelé rodiče Křištofovy a celou zemřelou rodinu Křišto-

fovu

 6.8. 7.30 za zemřelého Václava Baroše a jeho manželku Jarmilu

 7.8. 7.30  za zemřelého Juliuse Solanského, rodiče z obou stran, sou-

rozence a Rudolfa Fárka

 8.8. 7.30  za zemřelou rodinu Břenkovu a Slezákovu 

a Boží požehnání pro rodinu Růčkovu

 9.8. 7.30  za zemřelého Cyrila Ondrucha, rodiče Ondruchovy 

a Šarmanovy

 10.8. 10.00  za zemřelého Antonína Mikudu, rodiče z obou stran, 

sourozence a všechny věrné zemřelé 

 11.8. 7.30  za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy 

a syna Františka

 12.8. 7.30  za zemřelou Rozálii Závorkovou, manžela, celou rodinu 

a duše v očistci

 13.8. 7.30  za zemřelého manžela Karla Fárka a rodiče Fárkovy 

a Juříkovy

 14.8. 7.30 za zemřelou rodinu Fárkovu a Janíčkovu

 15.8. 8.00  za zemřelou Marii a Michala Kysučanovy, dceru Alžbětu 

a Anastázii, syna Oldřicha, snachu Františku, tři vnuky 

a duše v očistci

 16.8.  7.30  za zemřelého Jarolíma a Františku Křenkovy, 

zetě Ladislava a za živou a zemřelou rodinu

 17.8. 10.00  za zemřelého Ludvíka Vaníčka, manželku Františku 

a celou zemřelou rodinu

 18.8. 7.30 za zemřelého Vincence Škarbu a duše v očistci

 19.8. 7.30 na úmysl dárce

 20.8. 7.30 za zemřelou Anežku a Jindřicha Kantorovy, děti a rodiče

 21.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, rodiče 

z obou stran a tři vnuky

 22.8. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Annu Janíčkovy, syna Michala, zetě 

Milana, celou rodinu Janíčkovu a Martinákovu

 23.8. 7.30  za zemřelého Bohuslava Mazáče, rodiče z obou stran 

a zemřelou rodinu

 24.8. 10.00  za zemřelého Oldřicha Hoferka, manželku Annu, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 25.8. 7.30 za zemřelého syna Vlastimila Hodáně a duše v očistci

 26.8. 7.30  za zemřelého Josefa a Annu Křenkovy, dva syny, dva zetě, 

snachu a rodiče z obou stran

 27.8. 7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a jeho rodiče

 28.8. 7.30  za zemřelého Jiřího Mikudu, bratra Miroslava 

a živou rodinu

 29.8. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich děti, rodiče Jaroslava 

a Marii Bártkovy a bratra Jaromíra

 30.8. 7.30 za zemřelého bratra René Vaňka a staříčky z obou stran

 31.8. 7.30  za zemřelou Josefu Kubáňovou, manžela a jejich 

zemřelé děti

 1.9. 7.30 za zemřelou rodinu Jurečkovu

 2.9. 7.30  za zemřelou Anežku a Matouše Martinákovy 

a zemřelou rodinu z obou stran

 3.9. 7.30 na jistý úmysl

 4.9. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny Kociánovy 

a rodiče Macečkovy

 5.9. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Veroniku Juroškovy, syny 

Josefa, Jana a Michala, dcery Zdenku a Františku,

 zetě a duše v očistci

 6.9. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny, zetě a snachu

 7.9. 10.00  za zemřelého Jana Blinku k nedožitým 

100. narozeninám, manželku Boženu, syna Jiřího, 

zetě Oldřicha Kysučana, Jana Vašuta a duše v očistci

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

srpen 2014

Informace 
obecního úřadu

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

 Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané 

odvézt do sběrného dvora.

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

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

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:     1.8., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 

19.12. 2014 a 30.1. 2015

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 vysypání.
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V pátek dne 27. 06. 2014 se žáci třídy 9. A + 9. B rozloučili se základní 

školou T. G. Masaryka v Horní Bečvě a ukončilo celkem 38 žáků povin-

nou školní docházku z  Horní i Prostřední Bečvy. Třídní učitelka třídy 

9. A Mgr. Dagmar Benková a třídní učitelka třídy 9. B Mgr. Pavla Tova-

ryšová, představily žáky své třídy, kterým starosta obce Horní Bečva 

nebo místostarosta obce Prostřední Bečva předal vysvědčení. Jednot-

liví žáci se při této slavnostní příležitosti podepsali do pamětní knihy 

obce Horní Bečva a zároveň obdrželi zvonečky, jako symbol poslední-

ho zvonění, kterým si všichni společně na závěr zazvonili. 

Přejeme všem žákům i pedagogům hezký zbytek prázdnin, hodně 

zdraví, pohody a úspěchů v dalším školním roce.

Rekonstrukce 

v mateřské škole
V mateřské škole probíhá rekonstrukce 

umýváren, záchodů i sauny.

V současné době nenajdete místečko, 

kam by nepronikl prach. Kdy bude možno začít 

s úklidem, je těžké říci. Při rekonstrukci 

se objevily čekané i nečekané komplikace, 

které samozřejmě dokončení neurychlí. 

Proto prosím rodiče i přátele 

naší mateřské školy, aby nám přišli 

pomoci s úklidem, pokud jej 

nebudeme zvládat vlastními silami, 

kdykoliv od středy 20. srpna. 

Domluva je možná na telefonu 

604 955 548.

Upozornění 
pro pacienty

Ve dnech od pátku 22. srpna 

do pátku 5. září 2014 bude ordinace 

praktického lékaře na Horní Bečvě 

z technických důvodů uzavřena. 

Akutní případy ošetří 

Dr. Chromek na Dolní Bečvě. 

Rozloučení žáků devátých tříd 

se základní školou
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Malí fotbalisté z  Horní a Prostřední Bečvy se zúčastnili velké-

ho mezinárodního turnaje v  kopané v  polské Wroclawi ve dnech 

3 až 6. července. 

Družstvo odjelo ve čtvrtek dopoledne na tento velkolepý meziná-

rodní turnaj mikrobusem s  p. Gerlichem pod vedením: Aleš Jurajda, 

Radim Mičkal, Zdeněk Janíček a Svatopluk Fojtášek.

Složení družstva bylo následující: Lukáš Vaněk, Michal Fojtášek, 
Lukáš Mužátko, Lukáš Daníšek, Jan Macura, Matěj Juřík, Albert Skramus-
ký, Eliška Skramuská, Jan Kubán, Adéla Myslikovjanová, Barbora Pode-
švová, Tomáš Křenek, Vojtěch Maceček, Štěpán Ondruch a Standa Řezáč.

 První den nás překvapil úvodní ceremoniál, který se uskutečnil na 

náměstí ve Wroclawi, kde jsme se poznali se všemi zúčastněnými druž-

stvy. Celkem se na tomto turnaji představilo 128 družstev z 10 států.                                  

 Ve své kategorii U15 bylo 20 družstev rozděleno do čtyř pětičlen-

ných skupin. Naši kluci dostali do skupiny C družstva FC Chomutov, 

dánský Vondingborg IF, holandský VV Heino a polský UKS Szóstka. 

Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého a to se také posléze po-

tvrdilo, když náš soupeř z Dánska celý turnaj vyhrál. Následně jsme se 

utkali s družstvem  KF Dinamo FC z Kosova a dalším soupeřem z Polska 

a to Jerzmanovo.

Výsledky vůbec 

nejsou důležité. Kluci 

v  tomto turnaji po-

znali, jak se hraje fot-

bal v  jiných zemích 

Evropy. Podívali se na 

fotbalový stadion, kde 

se hrálo EURO 2012. 

Poznali spoustu nových kamarádů a odnesli si množství zážitků. Nej-

cennější devízou je, že strávili 4 dny na sportovištích, mimo počítače 

a další lákadla dnešní moderní doby (drogy, cigarety, alkohol a jiné). 

Mgr. Karel Sekyra

Žáci Horní Bečvy se zúčastnili 

mezinárodního turnaje 

v polské  Wroclawi pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje

Zahajovácí slavnost na náměstí ve Wroclawi.

Horní řada zleva: 
Barbora Podešvová, Lukáš Daníšek, Lukáš Mužátko, Michal Fojtášek, 
Vojtěch Maceček, Albert Skramuský, Jan Kubáň

Dolní řada zleva: 
Lukáš Vaněk, Štěpán Ondruch, Adéla Myslikovjanová, Eliška Skramuská, 
Tomáš Křenek

Zadní řada zleva: Svatopluk Fojtášek, Jan Macura, Michal Fojtášek, Barbora Podešvová, Albert Skramuský, Lukáš Mužátko, Štěpán Ondruch, Stanislav Řezáč, Radim Mičkal
Uporstřed zleva: Zdeněk Janíček, Jan Kubáň, Tomáš Křenek, Eliška Skramuská, Lukáš Daníšek, Matěj Juřík, Vojtěch Maceček, Aleš Jurajda
Vpředu: Lukáš Vaněk
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V  pátek 27. června se sešlo 8 smíšených bečvanských družstev 

na Předpouťovém volejbalovém turnaji v hale Základní školy v Horní 

Bečvě. Hrálo se ve 2 skupinách po 4 týmech systémem každý s každým 

a po těchto bojích se družstva utkala o celkové umístění. 

Volejbal je velmi populární sport nejen mezi žáky základní horno-

bečvanské školy, ale i mezi kantory, fotbalisty a ostatními sportovci. 

Celkem bylo sehráno 16 utkání, které odpískala volejbalová rozhod-

čí  Iveta Kubáňová spolu s  rozhodčími z  řad hráčů. O 1. a 2.místo se 

utkali Mimoni s Fotbalisty, o 3. a 4.místo bojovali Kantoři s družstvem 

Do počtu, o 5. a 6.místo Snílci s Pomlčkami a o 7. a 8. místo Bečvanská 

smeč a Tygři.

A tady je celkové pořadí turnaje: 

 1.  Mimoni 5.  Pomlčky

 2.  Fotbalisté 6.  Snílci

 3.  Do počtu 7.  Bečvanská smeč

 4.  Kantoři 8.  Tygři

Všechna družstva obdržela dárkové balíčky, první tři týmy si odnes-

ly ještě diplomy a medaile. Na ceny přispěli Obecní úřad, Tělovýchovná 

jednota  Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Nadační fond při Základní 

škole a prodejna COOP z Horní Bečvy.                                                                                                       
Marie Němcová

Předpouťový volejbalový turnaj
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

KDO CHCE KAM, PŮJČÍME MU HŮLKY!
Se začínajícími prázdninami začala na Horní Bečvě nabízet své služ-

by nově otevřená základna agentury SWAH. Věnuje se především stále 

více se rozšiřujícímu sportu u nás - Nordic Walkingu. Nordic Walking, 

neboli severská chůze, je dynamická chůze se speciálními holemi, 

která je vhodná pro všechny: sportovce, lidi s nadváhou, děti, seniory 

i ty, kteří dosud nesportovali. Při správné chůzi s holemi se zapojuje 

až 90% svalů v těle a spaluje se o 30-60% vice energie než při běžné 

chůzi. Severská chůze je vhodná při prevenci i rehabilitaci po zraně-

ní a navíc zaručeně zlepšuje náladu! Certifi kovaní instruktoři SWAHu 

pořádají každý týden organizované vycházky do okolí, ke kterým se 

můžete kdykoli připojit nebo si můžete rovnou objednat skupinovou 

či soukromou lekci - hůlky vám na zkoušku ve SWAHu rádi zapůjčí. 

Rozhodně se vyplatí sledovat jejich webové a facebookové stránky, ať 

vám neunikne jediná akce. 

PO BESKYDECH I NA KOLOBĚŽCE
Pokud zatou-

žíte poznat krásy 

Beskyd na kolo-

běžce, ani to není 

pro SWAH pro-

blém. Na základně 

najdete několik 

druhů koloběžek 

značky MIBO k za-

půjčení (i zakou-

pení). Projet se 

na “kolobce” po 

zdejší cyklostezce 

nebo po beskydských hřebenech rozhodně stojí za to. Na základně 

SWAHu vám ochotně doporučí vhodný typ i trasu, popřípadě si může-

te vzít průvodce s sebou. Pokud zatoužíte po troše adrenalinu, můžete 

vyzkoušet speciální typ sjezdové koloběžky s odpruženou vidlicí, stojí 

to za to. Jestli jste ovšem zarytí cyklisté a nechali jste kola doma, může-

te si ve SWAHu půjčit i kolo. 

Agentura SWAH vám také zajistí veškeré služby v oblasti REKLAMY 

-  od letáčků, vizitek, plakátů, bannerů, webové stránky až po fi rem-

ní potisky na textil. Na základně najdete útočiště i pokud potřebujete 

něco vytisknout nebo zkopírovat a aby toho nebylo málo, základna 

zajišťuje i drobný prodej sportovního zboží. Spolu s agenturou SWAH 

sídlí na stejné adrese i cykloservis Kolotechna, kde vám šikovný tech-

nik poradí, opraví závady či postaví nové kolo. Své si zde najde určitě 

každý.

Základna S.W.A.H 
– Horní Bečva 308

    Koloběžky MIBO v akci

Inzerce

Prodám asi 10 m3 suchých desek 

v délce 4 a 5 metrů. 

Tel:732 607 834

Inzerce

Inzerce


