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Pozvánky
Bečvánek Beskydy 

Vás srdečně zve na

Mikulášskou 
nadílku 

5. prosince 2014 
od 16.00 hodin. 

Pozvánka na str. 7.

Mikulášské 
setkání

členů a přátel Klubu 

důchodců Horní Bečvy, 

které se koná v pátek 

5. prosince 2014 
od 14.00 hodin. 
Pozvánka na str. 4.

Ten vánoční čas 

Mezříčan 
a Cimbálová muzika 
Jiřího Nechanického

 vás srdečně zvou 

na vánoční koncert

19. prosince 2014 
od 18.00 hodin. 
Pozvánka na str. 5.

TJ Sokol Horní Bečva pořádá

NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ 

20. prosince 2014 
od 9.00 hodin. 
Pozvánka na str. 9.

Pozvánka na tradiční 

Vánoční 
volejbalový turnaj 

26. prosince 2014 
v 9 hodin. 

Pozvánka na str. 6.

Vážení spoluobčané, milí Hornobečvané,
je to jen několik dní co jsem se prakticky ujal funkce starosty v naší obci. Po těchto několika hektických dnech 

musím opětovně konstatovat, že je před námi dlouhá cesta, daleko přesahující jedno funkční období. Je na co 
navázat, neboť mnohé se udělalo a povedlo. Přesto se obec potýká s celou řadou problémů. Z nich bych chtěl 
zmínit – budova pošty, oprava vodovodního řádu, revitalizace centra, revitalizace přehrady, oprava komunikací, 
či drobné poruchy v infr astruktuře. Některé problémy, především ty drobné, se podaří vyřešit rychle, některé vy-
žadují čas a jiné dlouhodobou přípravu projektové dokumentace, jež je nutná ke konečné a očekávané realizaci.

Je potřeba se proto dívat dopředu a připravit tyto záměry k realizaci. Věřím, že budu mít trpělivou pod-
poru a pomoc v zastupitelstvu, v radě a zejména u Vás občanů. Vzhled a stav obce je věcí nás všech a doufám, 
že v atmosféře naděje a změny, započne nová etapa ve vývoji naší obce. Pevně věřím, že se nám podaří dosáh-
nout požadovaného a uspokojivého stavu, můžeme totiž čerpat nejen z bohaté kulturně-společenské tradice, ale 
především můžeme využít schopností a iniciativy šikovných lidí, kterých máme na Bečvě zcela jistě víc než dost.

Slova jako naděje, láska a porozumění možná do politiky moc nepatří. Rozhodně jsou ale symbolem blíží-
cích se dní, jež jsou naplněny atmosférou rozsvěcování svíček na adventním věnci, Mikulášem a jeho družinou 
a především příchodem nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Přeji Vám z celého srdce příjemné prožití 
vánočních svátků v kruhu blízkých a milovaných, v dokonalé harmonii uspokojení duchovní i materiální stránky 
těchto mimořádných dní. Není nic krásnějšího než rozzářené tváře dětí nad rozbalujícími dárky. A my starší, až 
se budeme scházet k vánočnímu stolu, vzpomeňme na ty, co už nejsou mezi námi. Věnujme jim krátkou vzpo-
mínku, připomeňme si veselé okamžiky, které jsme s nimi zažili. Vždyť to, že člověk nezapomíná na minulost, 
mu umožňuje vytvářet lepší budoucnost.

Konec roku je také spojen s bilancováním a případnými předsevzetími. Snad každý se snaží být v nastáva-
jícím roce lepší, či úspěšnější, ani já nejsem výjimka. Je pro mě velikou ctí pronést směrem k Vám již nyní novo-
roční zdravici. Rád bych Vám proto do nového roku popřál především pevné zdraví, štěstí, životní optimismus 
a úspěch ve Vašem každodenním počínání, jakožto i naplnění Vašich novoročních předsevzetí.

Rudolf Bernát
starosta obce
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Vzpomínka

Motto: 

„Šťastný člověk nevnímá čas.“  
 S. Zweig

Blahopřání
V prosinci 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Zdeňka V a š u t o v á Anastazie K u b á ň o v á   

MVDr. Antonín Z a v a d i l Anežka B l i n k o v á

Pavla P r o r o k o v á    Jan K l e p á č

Marie Z á v o r k o v á     RNDr. Jaroslav P e c h a

Zdenka F o j t á š k o v á       

Vladimír P r o r o k  

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, kdo oslavují svá životní jubilea 
v tomto vánočním čase, přejeme do dalších let 

hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, klidu a míru.

Společenská kronika

Dne 10. prosince 2014 si připomeneme 

nedožité 86. narozeniny a zároveň 

11. výročí úmrtí naší maminky a babičky               

paní  Božena  K u b á ň o v á  
S láskou vzpomínají syn Josef 

a dcera Anna s rodinami. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou 
bolest zanechala jsi v nás. Vzpomínky 
na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi 
Tě měli tak jako my, stále vzpomínají.
Dne 24. prosince 2014 by se dožila 79 let               

paní  Drahomíra  F i u r á š k o v á  
Vzpomínají manžel Josef, 

dcery Helena a Ingrid s rodinami.

Marně naše oči Tě hledají, marně slzy po lících stékají. 
Tak nečekaně Tě osud krutý vzal, aniž jsi nám poslední sbohem dal.

Dne 8. prosince 2014 

si připomeneme osmé výročí úmrtí               

pana  Jaroslava  M a r t i n á k a 
a 13. února 2015 by se dožil 45 let.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra Alena 

s rodinou, syn Jarek a družka Iveta. 

Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život, práci a vás. 
Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje, už se k nám nevrátíš, 

už není naděje. Dny, týdny, měsíce a roky plynou, 
nikdy však nezacelí tu ránu bolestnou.

Dne 10. prosince 2014 

vzpomeneme první smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil               

pan  Stanislav  M i k e š 
S láskou vzpomíná a nikdy 

nezapomene manželka Marcela, 

synové Michal a Stanislav, rodiče 

Mikešovi a Štekbauerovi, švagr Milan 

s rodinou a švagrová Šárka 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 2014 vzpomeneme

sedmé 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.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit 

s mým manželem               

panem  Jaromírem  M a c h á l k e m  
a za projevenou soustrast.

Františka Machálková s rodinou.

Kdo byl milován není zapomenut. 
Dne 5. prosince 2014 vzpomeneme 

smutné desáté výročí úmrtí                

pana  Rudolfa  V o j k ů v k y  
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Božena a synové s rodinami.

Maminka neumírá, maminka jenom usíná, 
aby se každé ráno probouzela ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 21. prosince 2014 vzpomeneme 

4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička                

paní  Zdenka  M a l i n o v á  
a dne 1. listopadu 2014 jsme si 

připomněli dvacáté první smutné výročí 

úmrtí tatínka a dědečka 

pana  Oldřicha  M a l i n y
S láskou vzpomínají dcery s rodinami Jana, Alena a vnoučata 

Veronika, Adéla, Petra a Ondřej.
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Poděkování
Děkujeme všem za účast na posledním rozloučení 

s paní  Bedřiškou  V a š e n k o v o u a za květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří 

členům Sboru dobrovolných hasičů z Horní Bečvy. 

Zarmoucená rodina.

Život je poznání, loučení 
a vzpomínání…

Dne 1. ledna 2015 vzpomeneme 

devatenácté smutné výročí úmrtí  

paní  Vlasty  V á l k o v é

a dne 31. října 2014 jsme si připomněli  

dvacáté páté smutné výročí úmrtí  

pana  Josefa  V á l k a 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Motto: 

„Krátký čas života je dostatečně dlouhý 
k dobrému a čestnému životu.“

Cicero
 1.12. 7.30  na jistý úmysl

 2.12. 7.30  za zemřelou rodinu

 3.12.  7.30   za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy 

a zemřelou rodinu

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

a vnuka Václava

 5.12.  7.30   za zemřelou Marii Holčákovou, manžela Vladislava, 

bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

 6.12.  7.30  za zemřelého Františka Kysučana a rodiče z obou stran

 7.12.  10.00   za zemřelého Karla Polácha, manželku a rodiče 

z obou stran

 8.12. 7.30  za zemřelé rodiče Machálkovy, Bártkovy, jejich děti, 

vnuky a zetě

 9.12. 7.30  za zemřelého manžela Jaromíra Malinu, otce z obou stran, 

bratra Bedřicha a celou rodinu

 10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

11.12. 7.30  za zemřelou rodinu Solanskou a Malinovou, dva syny, 

dva zetě a duše v očistci

12.12. 7.30  za zemřelého Jana Polácha, manželku Jindřišku, 

živou rodinu a duše v očistci

13.12. 7.30 za zemřelého syna Jiřího Petřeka

14.12. 10.00  za zemřelého Josefa a Boženu Kubáňovy, rodiče 

a sourozence z obou stran

15.12. 7.30 na jistý úmysl

16.12. 7.30 na úmysl dárce

17.12. 7.30 za zemřelou rodinu

18.12. 7.30 za duše v očistci

19.12. 7.30 za zemřelé příbuzné

20.12. 7.30 za zemřelého Ondřeje a Marii Kretkovy a jejich rodiče

21.12. 10.00  za zemřelou Marii a Jiřího Křenkovy, rodiče a sourozence 

z obou stran

22.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku  za Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

23.12. 7.30 na úmysl dárce

24.12. 22.00 za zemřelého Jaroslava a Boženu Maléřovy a duše v očistci

25.12. 8.00 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

  10.00 za zemřelou Jiřinu a Jana Machýčkovy

26.12. 8.00  za zemřelého Bohumila a Martu Růčkovy, Anežku a Jana  

Bortlovy, Anežku a Josefa Fiuráškovy a Antonína Juříčka

  10.00 za zemřelého Miroslava Janíčka a duše v očistci

27.12. 7.30 za nemocnou osobu

28.12. 10.00  za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela Františka, 

tři syny a zetě

29.12. 7.30  za zemřelou Dagmar Mašlárovu, rodinu Koláčkovu 

a Horutovu

30.12. 7.30  za zemřelou Blaženu Malinovou, manžela Josefa, 

rodiče Lebedovy a Malinovy a sourozence z obou stran

31.12. 7.30  za zemřelého Ladislava Křenka a jeho rodiče Františku 

a Vladislava Křenkovy

1.1.  8.00  za zemřelého manžela Jana Petřeka, syna Jiřího, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

  10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa Válka, 

syna Josefa Válka a rodiče z obou stran

Mše svaté ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

prosinec 2014

Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm o.s.
Vás zve na vánoční koncerty 

pěveckého sboru ROSÉNKA  a hostů

TEN VÁNOČNÍ ČAS

- v neděli 28. 12. 2014 v 14.30 hod – 
kostel sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě 

- v sobotu 3. 1. 2015 v 14.30 hod –
kostel Všech svatých v Rožnově pod Radh.

- v neděli 4. 1. 2015 v 16.00 hod – 
kostel sv. Kateřiny v Zubří

V programu zazní 
známé i méně známé vánoční písně a koledy 

Vstupné dobrovolné
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Informace 
obecního úřadu

Ve dnech 22. až 31. prosince 2014 
bude Místní knihovna v Horní Bečvě 

uzavřena.
Příspěvky do zpravodaje 

na měsíc leden odevzdejte, prosím, 
nejpozději 19. prosince 2014.

Po svátcích bude knihovna otevřená 
v pátek 2. ledna 2015 

od 12.00 – 18.00 hodin.

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

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!!! 

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:    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 způso-

bem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k  jejich 

vysypání. 

Napadlo sněhu mnoho, přehluboko,
bělostná krása, kam dohlédne oko,

ta světla oken září vesele, 
někde tak jasně, jinde nesměle. 

Vánoční ticho nad krajinou leží, 
sněhu je dosti, stále mírně sněží, 
jen hvězda matná hledí na lidi, 

zda radují se, oknem uvidí.

Sváteční chvíle Vánoc ať vám přinesou 
hodně radosti, štěstí, zdraví a lásky 

a tato vánoční pohoda 
ať vás neopustí po celý rok 2015.

To vám všem přejí 
pracovníci Obecního úřadu 

a knihovny Horní Bečva.

Pozvánka 
na mikulášské 

setkánísetkání
členů a přátel Klubu důchodců Horní Bečvy, 

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

5. prosince 2014 od 14.00 hodin. 
Přijďte posedět a popovídat si při klínku koláče 

s kávou nebo čajem a také zkusit štěstí 
 v mikulášské tombole. 

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

Srdečně zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva
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Byl krásný teplý říjen, listí se začalo barvit a sluníčko, to se snažilo 

usušit přes okna naší mateřské školy ještě pár posledních slziček na líč-

kách našich nejmladších dětí. Vrabčáci nám vycvrlikali, že do školky se 

těší téměř každý a že jsou i děti, které se rána nemohou ani dočkat. Kaž-

dé úterý a čtvrtek čekají předškoláky kroužky a každý den se vyptávají: 

,,Bude dnes kroužek, paní učitelko?“ Na Grafomotoráčku si děti pomo-

cí kresby (ovoce, vítr a stromy) uvolňují klouby ramene, loktu a zápěstí, 

mimo jiné trénují práci s nůžkami, správný úchop tužky a vše ostatní, 

co je potřeba k přípravě na psaní. Ve výtvarném kroužku si děti vyzkou-

šely práci se sádrou a pískem, malovaly na kameny, kreslily na odštíp-

nuté kusy lípy, zpracovávaly ovčí vlnu. Dále si vyzkouší ubrouskovou 

techniku, kresbu rudkou, přírodním i umělým uhlem, suchými pastely 

a kombinovanou techniku tužky a plastelíny. V hudebně pohybovém 

kroužku se děti seznamují se základními pěveckými návyky – decho-

vá a intonační cvičení, správné držení těla a jiné. Vždy se naučí novou 

píseň, kterou doprovodí jak pohybem, tak i hrou na hudební nástroje. 

Dovádí při hudebně pohybových hrách, soustředí se při nácviku ta-

nečků a jako zpestření je Zumba. V Rozumbradovi si naše dětičky trápí 

své hlavičky. Děti se postupně seznamují s čísly a písmeny. Soustředí 

se, učí se chápat spojitosti, všímat si podstatného. Vyzkoušely si vázání 

mašličky, které je pro rychlejší zapamatování potřeba procvičovat. O 

to důležitější jsou každodenní alespoň desetiminutové chvilky určené 

pro trénování mluvidel u dětí s narušenou komunikativní schopností. 

O co poctivěji, častěji a důsledněji budeme s dětmi tyto chvilky trávit, 

o to rychleji si napraví nesprávnou výslovnost a docela chybějící hlásky 

jim snáze ,,naskočí“. Každou středu poslouchá a zaznamenává pokroky 

dětí  logopedka paní Křenková a co je potřeba ještě napravit, pečlivě 

dětem zapíše do sešitu.

V listopadu bylo počasí tak akorát na draka - slunce svítilo a líčka 

nám červenala jako jablíčka. Ať už to bylo sluníčkem nebo jsme měli 

líčka ošlehaná větrem, plni očekávání a natěšení jsme překročili práh 

myslivny. Páni myslivci - Ondřej Červený a Miroslav Ondruch totiž po-

zvali celou naši mateřskou školu na přednášku o myslivosti. Po přivítá-

ní a krátkém úvodu, jen co se naše prsty prohřály od plamínků v kam-

nech, jsme dostaly za úkol potěžkat si jelení paroží. Nejen děti byly 

zaskočeny jeho vahou. Vyslechly jsme příběh o kolouchu v trávě, který 

není ztracený, ale jen čeká na maminku. Byly jsme poučeni o tom, jak 

se v zimě chovat v lese, abychom nerušily a neplašily lesní zvěř, co ji 

můžeme dávat do krmelců, abychom ji neublížily. Páni myslivci nám 

předvedli zvuky, které tato zvěř vydává, abychom ji mohly určit, pokud 

v  lese tyto zvuky uslyšíme. Poznávaly jsme kožešiny a vycpaniny na 

stěnách myslivny a nakonec jsme se zahleděly do dálek dalekohledem.

 Hned následující den se naše MŠ vypravila na divadelní předsta-

vení do kina. Děti shlédly pohádku O perníkové chaloupce a měly do-

konce možnost zapojit se do děje. Představení bylo vtipné, zábavné i 

poučné. 

V listopadu se děti začaly pravidelně otužovat v sauně, ze které jsou 

nadšené.

2.12. se naše MŠ těší na vzácnou návštěvu. Zavítá k nám svatý Mi-

kuláš s andělem a prý i s čertem, pokud to bude třeba. My tak vzácnou 

návštěvu přivítáme básničkami a písničkami. Dále nás v prosinci čeká 

vánoční tvoření s rodiči a dětmi, během kterého si poslechnete koledy, 

ochutnáte cukroví vyráběné dětmi, popovídáme si a budeme si užívat 

předvánoční atmosféru. A těsně před Vánoci se budeme těšit na na-

dílku od Ježíška. Co a jestli vůbec něco nám Ježíšek donesl, se dozvíte 

v lednovém zpravodaji.

 Poklidné a šťastné Vánoce Vám přeje kolektiv MŠ.
Zapsala Jana Kurková,učitelka MŠ

Barevný podzim ve školce

MEZŘÍČAN
a Cimbálová muzika Jiřího Nechanického

vás srdečně zvou na vánoční koncert
Kdy: pátek 19. prosince 2014 v 18:00 hodin

Kde: Horní Bečva - kulturní sál
Vstupné: dobrovolné



6

Víte, že ve středu 12.listopadu uspořádal Klub důchodců Horní 

Bečva seminář o požární ochraně našich domovů? Akce se uskutečnila 

v Motorestu Bečvan. S uvedenou problematikou nás seznámila paní 

Ing. Anna Hubová, pracovnice Oddělení ochrany obyvatel a krizového 

řízení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Velmi zajíma-

vě vyprávěla o integrovaném záchranném systému - IZS, o tísňovém 

volání, o zákazu vypalování trávy (pokuta se může vyšplhat až na 

25 000 Kč). Hovořila o požární prevenci – poskytla rady před začátkem 

topné sezóny, dalšími tématy byly kontroly a čištění komínů a hlásiče 

požárů. Uvedla i nejčastější příčiny požárů v domácnostech. 

O tom, jak je zabezpečena požární ochrana na Horní Bečvě, 

informoval velitel Sboru dobrovolných hasičů pan Svatopluk Divín. 

O požární bezpečnost v naší obci se stará 12 hasičů, SDH má k dispo-

zici nové vozidlo, které bylo pořízeno za účelem vyjíždění k  doprav-

ním nehodám. Této přednášce byl přítomen i nově zvolený starosta 

Horní Bečvy Bc. Rudolf Bernát, který se zapojil do diskuze a odpověděl 

seniorům na některé otázky. Seminář byl velmi poučný, je jen škoda, 

že zájem veřejnosti o tuto ožehavou problematiku byl malý.

Víte, že turistický kroužek při Klubu důchodců v  Horní Bečvě po-

kračuje ve vycházkách? Ve čtvrtek 13. listopadu jsme se vydali údolím 

Liščí k „Bolfům“, kde jsme položili květiny na místo tragicky zesnulého 

pana Josefa Hatlapatky. Pokračovali jsme Bučkovým k Valašce. Počasí 

bylo nádherné, výhledy na Radhošť a okolní kopce překrásné. Ve vy-

cházkách chceme pokračovat. Přijďte mezi nás, túry nejsou náročné. 

Informace najdete ve vitríně u pošty a na prodejně Jednota – COOP. 

Těšíme se na Vás. Marie Němcová

Od úterý 4. do pátku 7. listopadu 2014 občané Horní Bečvy na-

sbírali a dopravili do sběrného místa – prostor u obecní knihovny: 

65 pytlů a tašek a 12 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 sla-

bé a vytváří pracovní místa pro své klienty. K tomu všemu potřebuje 

pomoc občanů. 

Jarní sbírka v příštím roce bude zajištěna stejným způsobem orga-

nizátory z řad Klubu důchodců a Obecního úřadu Horní Bečva. 

Děkujeme všem aktivně sbírajícím občanům naší obce a těšíme se 

na jarní spolupráci.                          
Výbor Klubu důchodců Horní Bečva

Co se děje v Klubu důchodců?

Sbírka pro Diakonii Broumov

Vánoce z Liščá

Tož vítajte, všeci opět po roce,
děcka, cérky, ogaři a všeci ludé v našej obci.

Tož mně dovolte abych aj vám všeckým
povinšovál šťastné a veselé svátky vánoční,

hodně zdraví aj štěstí a spokojenosti v novém roce.

Tož šťastný a veselý nový rok.

To Vám všeckým přeje Jarošek z Liščá 

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 2014 v 9 hodin. 

Přihlášky zasílejte co nejdříve, 

uzávěrka je 5. prosince 2014. 

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: 

nemcova.marie@seznam.cz 
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vás!

Fotbalový klub TJ Sokol 
Horní Bečva 

hledá dobrovolné trenéry
 Vážení rodiče, prarodiče, sportovci 

a fotbaloví nadšenci.

Touto cestou chceme oslovit nejen bývalé hráče 

TJ Sokol Horní Bečva, ale také celou fotbalovou 

veřejnost na Horní Bečvě, aby svou iniciativou 

pomohli zlepšit, podpořit, popřípadě vnesli 

novou jiskru do fotbalového dění u nás. 

Z řad bývalých hráčů bychom uvítali 

předávání zkušeností mladším. 

Zájemce, kteří doposud neměli s trénováním 

a vedením fotbalového družstva 

žádné zkušenosti, rádi zaškolíme.

 Bližší informace 
nebo zájem o přihlášení se 

na tel. čísle 605 908 539

 Všem děkuje 
fotbalový výbor TJ Sokol Horní Bečva

Pozvánka
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Chutný chléb, dobré pití si u ohně dej, 
pudinkem vepřovým hlad zaháněj.

Z masíček různých vždy ždibeček jen, 
husičku, kapounka krkem prožeň;
Když k sýru si jablka, ořechy dáš, 

s veselou myslí koledy zpíváš.

Vánoční svátky 
prožité ve zdraví a spokojenosti 

a šťastný rok 2015 
přeje svým zákazníkům a spoluobčanům 

Aleš Stromšík.

Bečvánek Beskydy 
oslaví v příštím roce 2015 
krásné 

  narozeni ny
Chtěly bychom touto cestou poděkovat 

všem za přízeň na naších akcích. 

Jsme rády, že naše popularita stoupá 

a to hlavně díky Vám návštěvníkům. 

Nejen na akcích konaných během roku, 

ale i návštěvou našeho centra, 

kde stále vzrůstá návštěvnost maminek s batolaty 

při pravidelných středečních posezeních.

Samozřejmě, že Bečvánek 

chystá svoje narozeniny oslavit s Vámi. JAK? 

To vše bude v předstihu 

na našich stránkách a plakátech oznámeno.

Také pro rok 2015 
chceme našim věrným návštěvníkům a nejen jim 

popřát do nového roku hodně dobré nálady, zdraví, 
radosti a hravosti po celý rok.

Protože kdo si hraje, nezlobí …
Krásný nový rok VŠEM 

přeje Bečvánek Beskydy o. s.
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Všem stálým zákazníkům děkuji za přízeň 
a přeji krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší v novém roce 2015.

Pavla Křištof ová

Sníh padá na louky a v městech do ulic,
svět je jak od mouky, chumelí čím dál víc.

Vločky si sedly na okenní rám,
Vánoce už zas jdou k nám.

Už voní purpura, už svítí stromečky
a vločky za oknem skáčou jak ovečky.
Už jsou tu nejhezčí dny, jaké znám,

Vánoce už přišly k nám.

Krásné prožití vánočních svátků, 
zdraví, štěstí a pohodu do roku 2015 přeje 

všem svým členům a příznivcům 
výbor Klubu důchodců v Horní Bečvě.

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 2015 

přeje všem svým členům a příznivcům 
výbor TJ Sokol Horní Bečva.
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SWAH je tu pro vás po celý rok
Léto je za námi a i prodloužený podzim nám 

pomalu ukazuje záda. Zimní sezóna netrpěli-

vě klepe na dveře a my už už bereme za kliku 

a pouštíme ji dovnitř. Proč? Protože ani v zimě 

SWAH nezahálí!

V  předvánočním čase Vám možná přijdou 

vhod dárečky od nás, ať už půjde o profi  kolo-

běžku MIBO, Nordic Walking hůlky nebo origi-

nál SWAHové triko. Umíme Vám taky vyrobit 

dárkové poukazy šité na míru – darujte svým 

blízkým adrenalinový zážitek v podobě sjezdu 

na speciální downhillové koloběžce nebo well-

ness den s lekcí Nordic Walking v překrásném 

údolí Velkých Karlovic. 

Umíme toho ale mnohem víc, rozšířili jsme 

nabídku našich reklamních služeb. Vymyslíme, 

vytiskneme a vyrobíme Vám letáky na Vaše 

akce, vizitky pro obchodní partnery, cedule pro 

bloudící pocestné, dárkové poukazy pro zákaz-

níky a spoustu dalšího. 

Volejte, pište nebo se za námi rovnou stavte! 

Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné prožití 

těch nejkrásnějších svátků v roce.

Váš SWAH

www.swah.info, tel.: 777310279
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Inzerce

Prodám RD 
na Horní Bečvě 

na nádherném místě 
s velkou zahradou 
pod Martinákem. 
Cena: 1 680 000,- 

Tel. 608 200 292

Prodám levně starší 
závěsný 

průtočný plynový kotel 
TOMCAT 24 K. 

Tel. 723 274 842

Hledám podnájem 
na Horní Bečvě 

pro jednu osobu. 

Tel. 737 713 011

Prodám pozemek 
s chatou na Prostřední 

Bečvě, 1879 m2.

 Tel: 737 95 32 95

Koupím les. 
Platím ihned hotově. 

737 953 295

Hledám chatu, 
chalupu na Valašsku. 

Tel: 732 210 288


