
duben

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Zájezd 

do Vizovic
Přihlášky na zájezd 

+ zaplacení 

končí v pátek 

13. dubna 2012. 

Obojí je možno vyřídit 

každý pátek 

v motorestu Bečvan. 

Další informace 

na tel. číslech 604 660 195 

a 604 671 050.

Zápis dětí do 

mateřské školy
bude probíhat ve dnech

23. až 27. dubna 2012.

Více informací na str. 6.

Vás srdečně zve na

Čarodějnický rej
neděle 29. 4. 2012

od 15:00 hod.

Přijďte si s námi užít 

krásné čarovné odpoledne 

s kouzelnými soutěžemi, 

hrami a diskotékou!

Pozvánka na str. 8.

Více na

www.becvanekbeskydy.cz

V pátek 16. března se uskutečnil 15. ročník této 

soutěže, určené pro žáky 1. stupně naší školy. Soutě-

žilo 28 zpěváků ve třech kategoriích.

Jak to dopadlo, o tom rozhodla porota ve složení: 

předsedkyně poroty - 1. Sřivánek Petra Chomická, 

členové Antoním Polách, Magda Poláchová, Pavlína 

Přikrylová a ředitel školy - pan Jan Děcký.

V kategorii Pískle 2012 zvítězila Kateřina Blinko-

vá z 1. třídy, druhé místo obsadila Michaela Mikudo-

vá taky z 1. třídy a na třetím místě skončil Emanuel 

Vala ze 2. třídy. Ceny - plyšové hračky věnovala paní 

Darina Malinová z místního papírnictví.

V kategorii Skřivánek 2012 vyhráli Roman Maléř 

z 5. třídy a Terezie Blinková ze 3. třídy. Ceny Poroty 

obdrželi Sára Bílková a Jakub Šram ze 4. třídy, Vanda 

Machálková z 5. třídy. Vítězové obdrželi keramickou 

sošku, kytici a věcnou cenu, kterou věnoval Obecní 

úřad Horní Bečva. Kytice darovala paní Bartošková z 

místního květinářství. Všichni soutěžící obdrželi pá-

rek v rohlíku od Aleše Stromšíka z uzenářství. Všem 

sponzorům děkujeme.

Celý večer velmi vtipně moderovali Jakub Juřík, 

Michal Fojtášek, Jakub Němec a Ivan Červenka - žáci 

5. ročníku.

V průběhu soutěže vystoupila každá třída se svým 

tanečním vystoupením. Za přípravu děkuji paním 

učitelkám Marii Děcké, Janě Klimszové, Drahomíře 

Vojkůvkové, Daně Poláškové a Romaně Křištofové. 

Poprvé jsme zařadili i hru na fl étnu, vystoupila Eliška 

Hatlapatková za doprovodu své učitelky Petry Chro-

mické. Dále děkuji malému pěveckému sboru pod 

vedením paní učitelky Jany Klimszové a Skřivanům 

pod vedením paní učitelky Dity Gužíkové. Největší 

dík patří Josefu Blinkovi, který doprovázel všechny 

zpěváky na klávesy a Tomáši Machálkovi za ozvučení.

Skončil 15. ročník Bečvanského skřivánka a my se 

už těšíme na další . . . . . v pořadí 16.
Daniela Křištofová

Vítězná písklata Vítězní skřivánci

Beč vanský skřivánek 2012

V sobotu 7. dubna 2012
Vás srdečně zveme na představení karlovských ochotníků  

Představení se uskuteční v místním kinosále 
v 17.00 hodin, vstupné je 60,- Kč.

Předprodej vstupenek bude od 19. března 2012 v knihovně 

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



Motto: 

„Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.“  

J. W. Gardner

Blahopřání
V dubnu se dožívají svých významných výročí tito naši spoluobčané:

 Emilie  H a j d o v á    Zdenka  P e t ř e k o v á      

 Jiří  V a š u t          Marie  K a n t o r o v á

 Bedřich  K r e t e k    

 Božena  Š v e c 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      

 Jiřinka  C v e r n o v á      

Dvacet pět let společného života,  stříbrnou svatbu, 

oslaví 25. dubna 2012 manželé

Milan a Jarmila  P o l á c h o v i

Zlatou svatbu, padesát let společného života, 

oslaví 28. dubna 2012 dva manželské páry 

Květoslav a Oldřiška  M i k e š o v i

Jaroslav a Irena  J u ř í k o v i   

Všem dubnovým oslavencům i všem manželským párům 

přejeme do dalších hodně lásky, zdraví a životní pohody.
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Společenská kronika Život se nezastaví, 

jde dál, jen vzpomínka zůstává nám.

Dne 3. dubna 2012 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí       

paní  Marie  P o l á c h o v é

S láskou vzpomínají děti Zdenka, Eva 

a Milan s rodinami.

Stále žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 5. dubna 2012 

by se dožil sedmdesáti let náš bratr      

pan  Vojtěch  M a c e č e k

a 23. července 2012 vzpomeneme 

třicáté výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají sourozenci Zdenka, 

Stázka, Květoš a Lidka s rodinami.

Odešla… jediná na světě, na ni nám 

zůstala nejhezčí vzpomínka, to byla naše 

máma, to byla nejdražší maminka.

Dne 16. dubna 2012 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí naší maminky 

a babičky      

paní  Milady  M i n a r č í k o v é

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 22. dubna 2012 

vzpomeneme již třetí výročí úmrtí 

naší maminky a babičky      

paní  Jiřiny  K u b á ň o v é

Dne 29. dubna by se dožila 

osmdesáti dvou let.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají…

Dne 3. dubna vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí 

našeho tatínka, dědečka a pradědečka      

pana  Metoděje  O n d r u c h a

a dne 28. dubna vzpomeneme nedožité devadesáté narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky

paní  Františky  O n d r u c h o v é

S láskou a úctou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Kdyby nebe mohlo mluvit, řeklo by nám, odpouštěj.

Kdyby láska mohla zářit, řekla by nám, radost měj. 

Již pět let uplynulo, kdy naše maminka odešla do nebeských bran.

Pro nás bude vždycky hezkou vzpomínkou,

když jsme bydlívali s naší Boženkou.

Kdo neměl dítě, neví co je radost 

a kdo ho neztratil, neví co je žal.

Dne 10. března 2012 uplynulo pět let, 

co navždy opustila své nejbližší nejdražší naše dcera      

paní Božena M i n a r č í k o v á

rozená Vaníčková

Dne 18. března by se dožila 42 let.

S láskou a úctou vzpomínali manžel, 

děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinou.

Vzpomínka
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V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 

Vzpomínka na Tebe je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 30. dubna 2012 

si připomeneme 

nedožité padesáté páté narozeniny      

pana  Karla  O n d r u c h a

S láskou vzpomínají rodiny 

Ondruchova a Kulišťákova.

Čas plyne, jenom smutek a vzpomínky zůstávají.

Dne 9. dubna 2012 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí úmrtí 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.

Motto: 

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna 

a to platí o všem v životě.

 1.4. 10.00 za zemřelé Josefa a Anežku Mládenkovy a rodiče z obou stran

 2.4. 7.30 na jistý úmysl

 3.4. 7.30 za zemřelou rodinu

 4.4. 7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, snachu a duše 

v očistci

 5.4. 7.30  za zemřelé rodiče Roberta a Marii Vaňkovy, syna Oldřicha 

a jeho manželku Martu a duše v očistci

 6.4.  Velký pátek

 7.4. 7.30 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

 8.4. 10.00  za zemřelé Marii a Josefa Macečkovy, syna Vojtěcha, 

zetě Vincence Kulišťáka a rodiče

 9.4. 8.00  za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy, čtyři zetě a dvě 

vnučky

  10.00  za zemřelé Anežku a Zdeňka Solanské, jejich dcery Marcelu 

a Ludmilu, vnučku Zdeňku, rodiče, sourozence z obou stran 

a duše v očistci

 10.4. 7.30 za zemřelé manžele Minarčíkovy a zemřelou rodinu Blinkovu

 11.4. 7.30  za zemřelé rodiče Jaroslava a Františku Solanské, 

syna Bedřicha a duše v očistci

 12.4. 7.30  za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy, rodiče z obou stran, 

zetě Emila Valu a duše v očistci

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

a duše v očistci

 14.4. 7.30 za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu a tři syny

 15.4. 10.00  za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran, 

Irenu a Otu Kabrnovy

 16.4. 7.30 za zemřelé Anežku a Jindřicha Kantorovy a děti

 17.4. 7.30  za zemřelého Rudolfa Fárka, tchána Juliuse Solanského 

a zemřelou rodinu 

 18.4. 7.30  za zemřelou Ludmilu Vančurovou, manžela, syna Miroslava, 

pravnuka Michala, rodiče z obou stran a duše v očistci

 19.4. 7.30 za zemřelého Vojtěcha Vavrise, manželku a rodiče

 20.4. 7.30 za zemřelého Vladimíra Třeštíka a celou zemřelou rodinu

 21.4. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, jeho syna Josefa a duše 

v očistci, na které nikdo nepamatuje

 22.4. 10.00  za zemřelé rodiče Rudolfa a Marii Veselé, dva bratry, 

švagrové a vnuka Jiřího Petřeka

 23.4. 7.30 na úmysl dárce

 24.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 25.4. 7.30 za živou a zemřelou rodinu Barošovu a Mičolovu

 26.4. 7.30  za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče z obou stran 

a celou zemřelou rodinu  

 27.4. 7.30  za zemřelého Jiřího Mikudu a jeho bratra, živou a zemřelou 

rodinu

 28.4. 7.30  za zemřelou Marii Holčákovou, manžela Vladislava, bratra 

Stanislava a rodiče

 29.4. 10.00  za zemřelého Josefa Závorku k druhému výročí úmrtí, 

celou rodinu a duše v očistci

 30.4. 7.30 za zemřelého syna Karla Ondrucha, jeho otce a duše v očistci

 1.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Hrstku, Radušku a Romana Hrstkovy, 

živou a zemřelou rodinu z obou stran 

 2.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovu, Facovu, Mitášovu 

a Fárkovu a duše v očistci

 3.5. 7.30 za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu  

 4.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, čtyři zemřelé 

děti a duše v očistci

 5.5. 7.30  za zemřelého Pavla Baroše, rodiče z obou stran, živou 

a zemřelou rodinu

  6.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Metoděje Křenkovy, rodiče z obou stran 

a dva zetě

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

duben 2012

Inzerce
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Vojenští kaplani toto poslední připomínání odkazu gen. Kubáně vý-

znamně rozšířili o další rozměry: u příležitosti tohoto významného výročí 

na připravovanou slavnost pozvali pražského arcibiskupa kardinála Duku. 

Jeho účast rozhodně nebyla náhodná, ale záměrně navazuje na historické 

souvislosti života gen. Kubáně i tradici slavnostních připomínek Kubáňova 

odkazu, které jsou spojeny se jmény jeho předchůdců pražských arcibis-

kupů Kašpara a Berana. Dominik Duka svou účastí dal najevo, nejen že si 

je vědom těchto souvislostí, ale především bezesporu podpořil význam 

a nezastupitelnost duchovní služby v Armádě ČR, která za dobu své dosa-

vadní působnosti v naší společnosti získala obrovské renomé a předsta-

vuje jednu ze složek pozitivně nahlížených přínosů církví pro společnost. 

Kromě toho, což Dominik Duka neopomněl ve svém kázání připomenout, 

je duchovní služba v Armádě ČR evropským unikátem, protože vzájemnou 

dohodou Ekumenické rady církví a České biskupské konference vystupuje 

jako jeden subjekt a není dělena podle konfesí jednotlivých církví. 

A dalšího důležitého rozměru slavnost nabyla i účastí pozvaných před-

stavitelů vojenských kaplanů ozbrojených sil a ozbrojených sborů Sloven-

ské republiky, neboť generál Kubáň se projevoval jako mimořádná osob-

nost mezi důstojnictvem už  při svém působení na Slovensku. 

Pozváním kardinála Dominika Duky se vojenským kaplanům podařilo 

zase více rozšířit povědomí o osobnosti generála Kubáně, který je v širší 

veřejnosti stále ještě poněkud neznámým. A přiznejme si, že přítomnost 

kardinála Duky na Horní Bečvě přispěla také k tomu, aby i naše blízké okolí 

se vůbec dozvědělo o tomto našem rodákovi. Celková účast při této vzpo-

mínkové slavnosti v mnohém překonala počet účastníků předchozí slav-

nosti při příležitosti 120. výročí generálova narození v r. 2005.

Hned druhého dne ráno na stanici Českého rozhlasu 2 – Praha v živém 

rozhovoru v pořadu Jak to vidí… dr. Stehlík ke vzpomínkové slavnosti na 

Horní Bečvě řekl : „Musím hnedka na úvod říct, že to byl včera mimořád-

ný zážitek a já teda smekám před Horní Bečvou, jednak, jak zorganizovala 

celou tu vzpomínkovou akci a bohoslužbu, která se tam konala, ale i před 

obrovskou účastí, protože kostel v Horní Bečvě doslova praskal ve švech, 

tam byly stovky lidí. A pokud jde o generála Kubáně, v širší veřejnosti je 

to bohužel osobnost neznámá, i když myslím si, že v posledních letech se 

podařilo ledacos změnit, šlo o mimořádného muže a vojenského kněze, 

ale především vynikajícího člověka…“

Generál Kubáň byl hned v poválečné době připomínán nejen v Palko-

vicích, kde je v rodinném hrobu uložena urna s jeho popelem, ale také na 

jednom z jeho významných působišť – v Josefově. Nakonec se však hlav-

A zvony mlčely…

Ohlédnutí za vzpomínkovou slavností 

u příležitosti 70. výročí umučení 

generála Mons. Metoděje Kubáně 

v pondělí 5. března 2012 na Horní Bečvě
Časovost celé vzpomínkové slavnosti se zádušní mší za umučeného 

generála Kubáně umocnila skutečnost, že se uskutečnila právě v den, ve 

kterém uplynulo 70 let od jeho úmrtí. Není náhodou, že důstojnou připo-

mínku výročí úmrtí generála Kubáně obdobně jako už 3. září 2005 vzpo-

mínkovou slavnost ke 120. výročí jeho narození připravila duchovní služba 

Armády ČR ve spolupráci s obecním úřadem Horní Bečvy. 

Program byl zahájen před farním kostelem sv. Jana a Pavla krátkým vy-

stoupením vojenské hudby z Olomouce, během něhož shromáždění četní 

hosté a účastníci slavnosti v kostele a na prostranství před kostelem očeká-

vali příjezd pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky s jeho dopro-

vodem a s dalšími hosty z Prahy. Před kostelem byl kardinál Duka přivítán 

vojenskými kaplany a starostou obce Oldřichem Ondryášem. S přítomný-

mi kněžími valašskomeziříčského děkanátu se pozdravil na faře. 

Kardinál Duka byl hlavním celebrantem zádušní mše za umučeného 

generála Kubáně. Mezi koncelebranty byl vedle vojenských kaplanů i bý-

valý hlavní kaplan AČR a nyní generální sekretář České biskupské konfe-

rence Mons. Tomáš Holub a také generální vikář vojenského ordinariátu 

na Slovensku plk. Mons. František Počurek. Při vstupu do zcela zaplněného 

kostela kardinál Duka se osobně přivítal s panem Metodějem Kubáněm 

z  Palkovic, synovcem generála Kubáně, a s  jeho oběma dcerami. Vedle 

členů rodiny Kubáňovy byli v kostele uvítáni jako vzácní hosté rovněž ná-

městek ministra obrany pro ekonomiku Ing. Libor Karásek, náčelník Gene-

rálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil Picek, ale také generální 

duchovní ekumenické pastorační služby OS a OZ Slovenska pplk. Mgr. 

Miroslav Táborský.

Program slavnosti průběžně uváděl mjr. Jaroslav Knichal, vojenský 

kaplan Velitelství společných sil v  Olomouci. Hned v úvodu bohoslužby 

osobnost Metoděje Kubáně krátce připomenul historik Vojenského histo-

rického ústavu v Praze pplk. PhDr. Eduard Stehlík, autor známé poutavé 

životopisné publikace Páter Method. Eduardu Stehlíkovi před závěrem 

vzpomínkové bohoslužby hlavní kaplan AČR plk. Jan Kozler osobně udělil 

Čestný pamětní odznak gen. Metoděje Kubáně za velký podíl na bada-

telské činnosti, vedoucí k objevení životního osudu gen. Kubáně a za vy-

soce úspěšnou odbornou snahu o poznání a interpretaci dějin vojenské 

duchovní služby v letech 1918-1948 pro současnot. Tímto vyznamenáním 

vojenská duchovní služba disponuje od r. 2006 a uděluje ho osobám, kte-

ré se zasloužily o propagaci lidského rozměru vojenské služby a zároveň 

přispěly k většímu povědomí o práci duchovních v armádě.   Náměstek 

ministra obrany Ing. Karásek v  projevu připomněl aktuálnost Kubáňova 

odkazu pro naši současnost a starosta obce Mgr. Oldřich Ondryáš nastínil 

dosah životních podmínek rodné obce, ve kterých ve svém dětství generál 

Kubáň vyrůstal.

Kardinál Duka v působivě proneseném kázání, jehož doslovný text uve-

deme pro nedostatek místa v  příštím čísle zpravodaje, prokázal, nakolik 

je velmi dobře obeznámen nejen s životním osudem a významem osob-

nosti generála Kubáně, ale také s historickými skutečnostmi a souvislostmi 

připomínek jeho odkazu již v  minulosti uskutečněnými na Horní Bečvě. 

Dokonce sugestivně poukázal na možný vliv janopavlovského patrocinia 

hornobečvanského kostela na formování jeho osobnosti v dětství. 

Po bohoslužbě následoval pietní akt u pomníku obětí z řad občanů 

Horní Bečvy, kteří byli umučeni za 2. světové války, a mezi kterými je jako 

hornobečvanský rodák zaznamenán i generál Metoděj Kubáň. K pomní-

ku byly položeny věnce a kytice, nejen za ministerstvo obrany a Duchovní 

službu AČR,  ale i za obce Horní Bečvu a Palkovice. Minutou ticha byla uctě-

na jejich památka a státní hymnou celý akt končil.

Co pro nás kromě aktuální výzvy vycházející z  promluvy kardinála 

Duky poslední vzpomínková slavnost spojená se jménem hornobečvan-

ského rodáka gen. Kubáně znamená? Je zřejmé jedno: životního odkazu 

generála Kubáně se ujala duchovní služba Armády ČR. Je jeho nositelkou 

a ochránkyní, což je logické, protože vědomě se chce nechat Kubáňovým 

dílem a životními postoji inspirovat a na něho navazovat. 



5

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

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6. 2012

Sběrný dvůr

–    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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2012

Informace obecního úřadu

Placení komunálního odpadu 

splatnost do 30. dubna 2012

Upozornění!

Žádáme majitele psů, 

aby si své domácí mazlíčky hlídali 

a nenechávali je volně pobíhat po obci. 

Kromě toho, že jsou tito bezprizorní psi 

nebezpeční pro občany, 

zanechávají po sobě na chodnících 

exkrementy, které nejsou občané 

ani obec povinni uklízet!

Místní poplatek za komunální odpad dle OZV č. 01/2010 je 

splatný ve dvou splátkách bez vyměření vždy do 30.4. a 30.9. 

příslušného kalendářního roku. Lze jej však zaplatit i najed-

nou do 30.4. příslušného roku. 

U fyzických osob vlastnících nemovitosti k rekreačním úče-

lům je povinnost uhradit poplatek do 30.9. příslušného roku.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

I. tarifní pásmo  ............................................................  400,- Kč / osoba

II. tarifní pásmo  ...........................................................  350,- Kč / osoba

III. tarifní pásmo  .........................................................  250,- Kč / osoba

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:   400,- Kč / objekt

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

• poštovní poukázkou

• v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

•  převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

                                             u rekr. chat  21337 + číslo evidenční

Splatnost poplatku ze psa staršího 3 měsíců 

byla do 30. 03. 2012.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa a rok, 
za druhého a dalšího psa 150,- Kč za rok 

s výjimkou některých případů uvedených 

ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Vyzýváme občany, 

kteří nemají tyto poplatky zaplaceny, 

aby je neodkladně uhradili!!!

Poplatek ze psů 
ním místem pro připomínání jeho životního osudu a odkazu tenkrát a opět 

po půlstoletí umlčení jakýchkoliv zmínek o jeho existenci znovu v naší sou-

časnosti stalo jeho rodiště – naše obec. A tato čest, ale i závazek byl naší 

obci znovu připomenut. 

Bylo řečeno a mnozí si všimli, že během celé vzpomínkové slavnosti ml-

čely zvony. Čtyři hornobečvanské zvony, které byly pořízeny právě před 65 

lety. A tenkrát 3. srpna 1947 při oné první slavnosti spojené se se jménem 

generála Kubáně a se svěcením kostela, které vykonal arcibiskup Beran,  se 

vůbec poprvé rozezněly. A nyní je nebylo slyšet ani při příjezdu očekáva-

ného kardinála Duky s jeho doprovodem před zádušní mší za umučeného 

generála Kubáně ani po jejím skončení. Jestliže už k tomu došlo, pak tím-

to jistě nechtěným nedopatřením se mlčící zvony mohly stát výmluvným 

symbolem. Symbolem toho, do jak závažného času a celospolečenské at-

mosféry odkaz generála Kubáně najednou znovu naléhavě promluvil.                                                                              

Připravil Karel J. Malina
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Zprávičky z naší školičky 

za první tři měsíce v novém roce

Valašský bál 18. února 2012

Po novém roce se děti sešly v plném počtu, a tak probíhalo od led-

na do konce února saunování dětí přihlášených rodiči. Dle zdravotní-

ho stavu a počtu dětí byla sauna v provozu každý čtvrtek. Skupinky 

dětí s paní učitelkou Bolckovou se vystřídaly v saunování, na které se 

velmi těšily.

V rámci spolupráce se základní školou navštívilo dne 25. ledna 2012 

dvacet nejstarších dětí první třídu základní školy, aby se seznámily 

s novým prostředím. V průběhu měsíce ledna paní učitelky intenzivně-

ji a individuálně připravovaly děti hravou i motivační činností k zápisu 

do školy, který se konal ve dnech 31. ledna a 1. února 2012.

Dne 8. února zavítalo do mateřské školy divadélko „Leonka“ 

a děti zhlédly pohádku Ledová královna. Představení bylo obohaceno 

hrou na kytaru a písněmi, které jsme si mohli společně zazpívat.

Provoz mateřské školy byl v době jarních prázdnin (od 20. 2. do 24. 

2. 2012) pro rodiče a jejich děti zajištěn.

Letošní lyžařský výcvik mělo zájem méně rodičů, ale i přesto se 

uskutečnil. Ve skiareálu Sachova studánka doprovázela ve dnech 5. 

až 9. března paní učitelka Říhová. Děti denně jezdily skibusem v 8.15 

hodin od mateřské školy a zpět se vracely v poledne k obědu. Skupin-

ku dětí měla na dětské sjezdovce na starost lyžařská instruktorka Jitka 

Proroková, která děti dle jejich dosavadních dovedností vedla. Posled-

ní den lyžování byl závodivý a plný příjemných překvapení z  cen a 

drobných dárečků za týden snahy. Během celého týdne provázela děti 

dobrá nálada i radost z dosažených úspěchů. Děkujeme všem zaměst-

nancům skiareálu Sachova studánka za velmi dobrý průběh celého 

týdne lyžařského výcviku.

Březen – měsíc knihy jsme zahájili malou čtrnáctidenní výstavkou 

knížek, které si děti přinesly z domova. O knihách, leporelách, encyklo-

pediích i dětských časopisech jsme si společně povídali a paní učitelky 

z  nich předčítaly před spaním. Dne 8. března 2012 skupina starších 

dětí navštívila knihovnu, kde proběhla beseda. Paní Školová si připra-

vila pro děti poutavý výklad, zajímavé ukázky a ilustrace z různých kní-

žek. Děti se také dozvěděly informace o půjčování knih, které mohou 

v příštích letech využívat.

Žákyně Katka Jalůvková a její dvě kamarádky předvedly se svými 

pejsky dvě sestavy z dogdancingu. Pro děti to byl nevšední zážitek.

Teho dňa sa valašští ogaři sháňali po gaťách a košulách a valašské 

cérky škrobily rukávce a chystaly kordulky a fěrtochy, aby sa večer 

mohli jíť promenádovať na Valašský bál. Ten sa konal v motorestu Beč-

van na Horní Bečvě.

Hnedkaj u vstupu byli všeci počastovaní pravú domácú slivovičkú, 

která přišla po mrazivém příchodu vhod. Sotva si Valaši sedli ke sto-

lom, nohy už jim poskakovaly, bo jim do rytmu hráli muzikanti z cim-

bálovej muziky Polajka. Není sa čemu diviť, že byl parket zkraja plný 

rozdováďaných krpcúch.

Okolo devátej hodiny sa sál zaplnil ze všeckých stran, bo na scéně 

měli přichystané svoje první vystúpení tanečníci z hornobečvanského 

súboru „Haferka“, kteří na totu slávu skúšali už od podzima. Tož mysím, 

že aj přes nejaké ty chyby sa šecko podařilo, tak jak mělo a tanečníci si 

vychutnali zaslúžený potlesk.

A zas sa pilo, jedlo a hópalo do tej doby, než na řadu přišly sútěže. 

Fotbalové srdéčko sa projevilo v  sútěži „Kop kurú do kurníka“, která 

dlúho nemohla najíť přemožitela. Koli ogarů a koli cérek zkúšalo za-

hnať tu svoju kuru, kam patřila, až nakonec statnému valachovi sa to 

podařilo.

Pro velký úspěch sa zopakovaly sútěže z loňska o přetahování vala-

šek o slivovicu a hra „Horom-dolom-stolom“, kerá loni našla jen jedné-

ho pokořitela. Letos sa zdá, že ogaři celý rok trénovali, bo nejeden totu 

dysciplínu, kde musíš přelézť ze stola-pod stolom-zas na stůl, udolal.

Novinkú bylo tlučení ořechú, keré bylo určeno párom. Cérka púšťa-

la rúrkú ořechy a ogar ich musel na konci na špalíku rozbiť.

Následovala tradiční valašská tombola a potem už sa enem hodo-

valo, zpívalo a hópalo až do brzkého rána.

Chcéla bych (za celé sdružení Šorstýn o.s.) poděkovať šeckým, co 

měli s  přípravú co dočinění. Velký dík patří muzikantom, že sa celý 

večer starali ne enem o hudbu, ale aj o příjemnú atmosféru, šeckým 

organizátorom a pomocníkom, manželom Trčkovým, že předali svůj 

taneční um dál, tanečníkom ze súboru „Haferka“ a sponzorom, bez 

kterých by to nešlo. Tož eště jednou, děkujem a těšíme sa na všecky 

příští rok.
Za sdružení Šorstýn o.s. Romana Křištofová

Více zde: http://sorstyn.webnode.cz/

Před vítáním prvního jarního dne jsme vyráběli „Mořenu“, se kterou 

již tradičně chodíme k Bečvě, kde ji podpálíme, hodíme do řeky a za 

zpěvu písní a recitování básní se loučíme se zimou a vítáme jaro.

Dne 26. března 2012 k  nám do mateřské školy přijelo divadélko 

„Leonka“ zahrát pohádku Skřítek Vítek, aby nás povzbudilo v  jarní 

pohodě.

Konec března se vyznačoval výzdobou mateřské školy a přípravami 

na velikonoční svátky.

Za kolektiv učitelek mateřské školy Táňa Michalíková.

Ve dnech 23. až 27. dubna 2012 

bude probíhat zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2012/2013 

a to v době od 9.00 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 dítěte v obci, ve které MŠ sídlí (Horní Bečva)

� Zaměstnanost rodičů        

� Datum podání přihlášky

Informace na tel. čísle do MŠ: 571 645 085.

Zápis do mateřské školy 
v Horní Bečvě
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Měsíc březen byl velmi úspěšný 

pro sportovce naší školy

Horní Bečva a Vidče postoupily 

do okresního kola ve volejbalu

20. března se děvčata ZŠ TGM Horní Bečva zúčastnila fl orbalové-

ho turnaje O pohár ministra školství ve Vsetíně – Luhu. 5 družstev 

hrálo systémem každý s  každým dvakrát 8 minut. Naše děvčata ob-

sadila 2. místo se ziskem 7 bodů a spolu s  vítěznou školou z  Horní-

ho Lidče postoupila do dalšího kola tzv. Eliminace, které se bude hrát 

24. 4. ve sportovní hale Na Lapači ve Vsetíně. Naši školu reprezentovala 

tato děvčata: Nikola Bernatská, Barbora Kohoutová, Veronika Krňová, 

Adéla Myslikovjanová, Barbora Pařenicová, Barbora Podešvová, Lucie 

Fárková, Žaneta Kachtíková, Lucie Pařenicová, Zuzana Růčková a Ivana 

Křenková.

Úterý 20. 3. bylo úspěšným dnem i pro naše chlapce, kteří soutěžili 

v krajském kole v halové kopané v Luhačovicích a z 5 družstev obsadili 

2. místo. Kdo reprezentoval naši školu? Byli to tito fotbalisté: Kryštof 

Jalůvka, Sebastián Škuta, Radek Bill, Dominik Opálka, Tomáš Solanský, 

Patrik Kubáň, Michal Maceček a Martin Lejska.

21. 3. chlapci naší školy soutěžili v okresním kole ve volejbalu ve 

Valašském Meziříčí, kde obsadili 1. místo a postoupili do kola kraj-

ského, které se bude konat v  Bojkovicích. Naši volejbalisté porazili 

ZŠ Halenkov i ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí. O postup se zasloužili: 

Daniel Švardala, Karel Ondruch, Robert Malina, Michal Maceček, To-

máš Solanský, Patrik Kubáň, Radek Bill, Kryštof Jalůvka, Dominik Opál-

ka a Josef Ondruch.

O den později 22. 3. volejbalistky Horní Bečvy jely do ZŠ Hovězí, 

kde se konalo okresní kolo. Po 2 prohrách a 2 výhrách obsadily 2. místo 

z pěti družstev. Přestože děvčata nenapodobila naše chlapce a nepo-

stoupila do kola krajského, i 2. místo je velmi pěkné. Za školu nastu-

povala tato děvčata: Barbora Podešvová. Barbora Pařenicová, Adéla 

Myslikovjanová, Veronika Krňová, Nikola Bernatská, Kateřina Barošo-

vá, Zuzana Růčková, Kateřina Křištofová, Žaneta Kachtíková, Kateřina 

Jalůvková, Kateřina Holčáková a Sandra Hanasová.

Všem děvčatům i chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci ško-

ly. Volejbalistům držíme palce v krajském kole v Bojkovicích a děvča-

tům – fl orbalistkám přejeme hodně úspěchů v dalším kole ve Vsetíně.

                                                                          Marie Němcová 

Ve dnech 13. a 14. března uspořádala Základní škola TGM Horní 

Bečva obvodní kola ve volejbalu chlapců a dívek.

V  úterý bojovalo v  hale 5 družstev chlapců, kteří hráli systémem 

každý s každým. Plný počet bodů získali chlapci z pořádající školy ZŠ 

TGM Horní Bečva, druhá skončila ZŠ Videčská, třetí byla ZŠ Dolní Beč-

va, 4. místo obsadila ZŠ Zubří a páté ZŠ Hutisko.

Do okresního kola postupují chlapci z Horní Bečvy.  Naši školu re-

prezentovali: Daniel Švardala, Karel Ondruch, Tomáš Solanský, Robert 

Malina, Patrik Kubáň, Josef Ondruch, Kryštof Jalůvka, Radek Bill a Do-

minik Opálka.

Ve středu chlapce vystřídalo 6 družstev děvčat. Ta hrála ve 2 sku-

pinách a potom ještě o umístění. Nejlépe si vedly volejbalistky se ZŠ 

Vidče, domácí ZŠ Horní Bečva byla druhá, třetí skončila ZŠ Zubří, čtvrtá 

ZŠ Videčská, pátá ZŠ Hutisko a šestou příčku obsadila ZŠ Dolní Bečva. 

Do kola okresního postupují dvě základní školy – Vidče a Horní Bečva.

Pořádající školu budou v okresním kole reprezentovat tato děvčata: 

Barbora Pařenicová, Adéla Myslikovjanová, Barbora Podešvová, Sand-

ra Hanasová, Kateřina Křištofová, Veronika Krňová, Kateřina Barošová, 

Zuzana Růčková, Kateřina Jalůvková, Nikola Bernatská, Žaneta Kachtí-

ková a Kateřina Holčáková.

ZŠ Horní Bečva děkuje paní Ivetě Kubáňové, volejbalové rozhodčí, 

která se ujala rozhodování většiny utkání.

Postupujícím děvčatům i chlapcům přejeme hodně úspěchů v kole 

okresním.  
Marie Němcová

Hornobečvanská škola žije sportem

Práce z domova - 15 až 50 tis. za měsíc. 

Hlavní, vedlejší činnost či přivýdělek.

Využití PC a internetu: 

www.skvelapracezdomu.cz, tel.: 777032288

Inzerce

Pronajmu byt 1+1 v přízemí rodinného domu 

– možno i s vybavením. Nutno vidět, cena dohodou, 

informace na tel. čísle 733 540 750. 

Inzerce
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Koupím palivové dřevo
 tel. 608 072 962

Další ročník Želva cupu 

se těšil velkému zájmu diváků

V sobotu 25. února proběhl v hale základní školy TGM v Horní Beč-

vě v pořadí již 3. ročník tradičního turnaje v sálové kopané – Želva cup 

2012. Bývalí i současní hráči, ale také neregistrovaní fotbalisté přišli 

uctít památku svého kamaráda Michala Romana, od jehož tragické 

smrti uplynuly v srpnu loňského roku tři roky. Turnaj údolí přinesl opět 

v systému každý s každým lité boje. V konečném pořadí se z obhajoby 

loňského prvenství radoval tým Hluboké. O jediný bod méně, druzí, 

skončili sportovci z Měčůvky – Valašky. V individuálních kategoriích byl 

nejlepším střelcem vyhlášen s osmi přesnými zásahy Martin Ondruch 

(Dolní konec – Kobylská), brankářem Svatopluk Fojtášek (Mečův-

ka – Valaška). Nejlepším hráčem byl Martin Zetocha z týmu obhájců 

prvenství. Nejstarším hráčem turnaje byl letos 59 letý Jaroslav Berka 

(Bučkové). Na závěr celodenního soupeření sehrály dva týmy ženské-

ho fotbalového družstva Bečvanské střely exhibiční utkání, ve kterém 

Horní konec porazil Dolní konec 1:0. 

Tradiční hlavní organizátor Pavel Roman zhodnotil celou akci takto: 

„ Celý den se opět vydařil. Staří známí se zase po roce setkali, mohli si 

spolu nejen zasportovat, ale také posedět. Chtěl bych poděkovat všem 

sponzorům, kteří převzali záštitu nad celou akcí. Na závěr bych dodal, 

že letošní ročník byl rekordním, co se týká zájmu diváků z řad nejen 

fotbalové veřejnosti“.                                                                      Martin Němec

Konečné pořadí turnaje: 

Hluboké .............................................. 5 1 1 15:8 16

Mečůvka – Valaška .......................... 5 0 2 11:5 15

Bučkové .............................................. 4 2 1 12:6 14

Dolní konec – Kobylská ................. 4 0 3 19:12 12

Bečvice – Přehrada.......................... 2 2 3 9:9 8

Kostelani ............................................. 2 1 4 10:11 7

Nebesa – Lúky  ................................. 1 1 5 6:18 4

Inter Liščí ............................................ 1 1 5 3:17 4                                
Nabídka zaměstnání:

Pomocný kuchař/pomocná kuchařka 

Náplň práce: pomoc při vaření, výdej obědů, 

pracovní doba od 11.00 hod., úklid zázemí 

Požadujeme: praxe v oboru aspoň 2 roky, zdravotní průkaz, 

příjemné vystupování. 

Poskytneme ubytování a stravu. 

Minimální požadované vzdělání: Vyučení odborné (výuční list)

Jedná se o práci na plný úvazek, 

požadované datum nástupu: 1. května 2012

Nabízený plat: 10 000 Kč/měsíc, dvě volná pracovní místa. 

Kuchař/kuchařka 
Požadujeme: vyučení v oboru je podmínkou pro zařazení 

do výběrového řízení, PRAXE MINIMÁLNĚ 3 ROKY, praxe v hotelu 

vítaná, profesionální vystupování a jednání, vysoké pracovní nasazení 

a schopnost pracovat pod stresem, samostatnost, fl exibilita, iniciativa, 

dynamická osobnost, vysoká míra zákaznické orientace, 

zájem o vzdělávání se a kariéru v hotelové kuchyni. 

Minimální požadované vzdělání: Vyučení odborné (výuční list)

Jedná se o práci na plný úvazek, požadované datum nástupu: 

1. května 2012, velmi dobré smluvní platové ohodnocení

Počet volných pracovních míst: 1 

Nabízíme: 

Příjemné pracovní prostředí hotelu 

Práci v mladém a dynamickém týmu 

Zajímavou a rozmanitou náplň práce 

Možnost profesního i osobního rozvoje 

Lokalita pracoviště: 

Relax hotel Valaška, spol. s.r.o. Horní Bečva 355, Horní Bečva 756 57 


