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Srdečně vás zveme
na hornobečvanské

ROZSVÍCENÍ

VÁNOČNÍHO STROMU
- pátek 1. prosince 2017 od 15:30 hod. nám předvánoční atmosféru zpříjemní
- děti z Mateřské školky Horní Bečva
- Zbyněk TERNER
- děti příjde navštívit Mikuláš s andělem a čerty
- pěvecký sbor Skřivani pod vedením Mgr. Dity Gužíkové

v 18:00 hod. společné rozsvícení vánočního stromu
(prosíme návštěvníky, aby si sebou opět přibalili do tašky zvoneček).

- ohňostroj
- dechová hudba Horňané
Součástí programu bude i - VÝSTAVA vánočních stromečků ozdobených dětmi ze ZŠ
a betlémů (předsálí kulturního domu).

OBEC
HORNÍ BEČVA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Motto:

„Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život."
James Langston Hughes

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

VÁNOČNÍ SLOVO
PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět jsou tu svátky vánoční a blížící se nový rok. Mnohým z nás se v mysli vybaví poslední vánoce či oslavy
nového roku. Možná si už nyní v duchu povzdychneme,
že tento krásný čas vždy trvá jen tak krátce. Bohužel letos
díky kalendáři tomu nebude jinak.
Ano, je to tak. Žijeme v uspěchané době, plné překotných změn, a proto i to přepotřebné pozastavení v čase
vánočním je jakési krátké, jako by to byl jen prodloužený
víkend, během kterého se snažíme zapomenout na každodenní problémy, staré spory, anebo naopak se ve vzpomínkách obracíme na své blízké, kteří třeba již nejsou
mezi námi. Na vánoce jsme si bližší než jindy také proto,
že chceme být spolu a v rodinné pohodě zavzpomínat
na dětské časy při vánočním stromečku, či se ve vzpomínkách vrátit ke krásným okamžikům a šťastným prožitkům
z předešlých let. V tomto svátečním čase se dokážeme
těšit z maličkostí a je nám dobře i z toho, že většina lidí
kolem nás to prožívá stejně. Vždyť v upřímném úsměvu,
vlídném slově či lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v každém z nás to vyvolává pocit štěstí, pohody
a sounáležitosti. Pokud si právě v těchto dnech slíbíme,
že nejen během blížících se svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na dotycích, upřímných stiscích rukou, laskavých pohledech, milých gestech či pohlazeních, dáme
svým blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek.
Pokud se nám toto podaří, můžeme být spokojení sami
se sebou. Jenom v tomto rozpoložení nalezneme hrdost
na sebe, svou rodinu, obec či vlast. Myslím si, že v dnešní
době plné společenských a ekonomických změn to není
málo, naše vlastní identita a vnitřní sounáležitost je to,
co nám nikdo nevezme a co pro nás je tou pomyslnou
střelkou kompasu, která nás směřuje na tu správnou životní cestu.
Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku,
všechno dobré, pevné zdraví, Boží požehnaní a mnoho osobních, rodinných a pracovních úspěchů.
Za obecní úřad
Rudolf Bernát - starosta

Pavla PROROKOVÁ

Jindřiška ONDRUCHOVÁ

Marie ZÁVORKOVÁ

Anežka BLINKOVÁ

Zdenka FOJTÁŠKOVÁ

RNDr. Jaroslav PECHA

Marie CHOVANCOVÁ
Františka BAROŠOVÁ
Anežka HOLČÁKOVÁ
Růžena KUBÁŇOVÁ
Otilie VAŠUTOVÁ
Ludmila ONDRUCHOVÁ
50 let manželství – zlatou svatbu oslaví:
manželé Vojtěch a Anna BAROŠOVI
Všem prosincovým oslavencům
i zlatému manželskému páru přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí, pohody a především pevné zdraví.

Vzpomínky
Víc nic už nemůžeme Ti dát,
než kytičku na hrob a tiše vzpomínat.
Dne 4. prosince 2017 uplyne 10 let,
kdy nás opustil náš bratr,
strýc a kamarád
pan Mirek BÁRTEK
Vzpomeňte s námi.

Kdo žije v myslích svých drahých
neumřel, jenom je daleko.
Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.
Dne 5. prosince 2017 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustila
naše manželka a maminka
paní Josefa BAROŠOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
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Když umře maminka, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek i chlad.
V tom širém světě sotva se najde, kdo by jak maminka,
uměl mít rád.
Dne 8. prosince 2017 vzpomeneme
desáté smutné výročí úmrtí naší maminky
paní Anny PAVELKOVÉ
S láskou vzpomínají
syn Josef s manželkou Růženou a bratr Josef s rodinou.
Kdo v srdci žije, neumírá.

Já půjdu
ůjd
d tam, kkam všechna
š h pokolení
k l í odešla
d šll
a lesy budou dále snít a vody dřímat, v lesku bílých hvězd.
Dne 12. prosince 2017 by se dožil 100 let
pan Josef KRETEK
a dne 19. prosince 2017 vzpomeneme
desáté výročí úmrtí jeho syna
pana Josefa KRETKA
S úctou a láskou vzpomíná syn Oldřich s rodinou.

Dne 10. prosince 2017
si připomeneme nedožité
osmdesátédeváté narozeniny
a zároveň 14. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Boženy KUBÁŇOVÉ
S láskou vpomínají syn Josef
a dcera Anna s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jen svíci hořící a hezkou kytici na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat!
Dne 21. prosince 2017 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
pana Josefa ONDRUCHA
a dne 4. listopadu uplynulo 43 let, co nás navždy opustil
náš syn Jeníček,
který by 26. října 2017 oslavil 50 let.
S láskou vzpomínají manželka, děti, vnuci a pravnuci.
Prázdný je domov smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob jen můžeme dát a potichu vzpomínat.
Kdo tě neznal, v dobrém vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapomene.
Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
V našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál
a nikdy na tebe nezapomeneme.
Dne 10. prosince 2017 vzpomeneme čtvrté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek, syn, švagr a strýc
pan Stanislav MIKEŠ
S bolestí v srdci a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marcela, syn Michal s přítelkyní,
syn Stanislav a snacha Barča, maminka Oldřiška,
rodiče Štekbauerovi, švagr Milan s rodinou,
švagrová Šárka s rodinou, kmotra Miladka s rodinou
a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Když zemře tatínek s maminkou zbude jen těšit se vzpomínkou.
Dne 28. prosince 2017
si připomeneme třicáté výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Karolíny KŘIŠTOFOVÉ
Dne 12. prosince 2017 jsme si
připomněli třicáté úmrtí jejího zeťe
pana Jana POLACHA
S láskou vzpomínají děti a vnoučata.
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Vzpomínky
Zhasly oči plé lásky naší drahé
maminky, nezhasnou však nikdy na ni
v srdcích naše vzpomínky.

Odešla tou cestou,
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
zanechala dokořán…

Dne 4. ledna 2018 by se dožila
90 let naše maminka, babička
a prababička

Dne 29. prosince 2017 by oslavila
osmdesáté narozeniny

paní Anna FIDRICHOVÁ

paní Vlasta DIATKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají
dcera Dana, dcery Anežka a Marie
s rodinami, syn Antonín s rodinou.

S láskou a úctou vzpomínají
dcery Eva a Ludmila s rodinami.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA PROSINEC 2017
1. 12.

7:30

2. 12.

7:30

3. 12 10:00
4. 12.

7:30

5.12.

7:30

6. 12. 7:30
7. 12. 7:30
8. 12. 7:30
9. 12. 7:30
10. 12. 10:00
11. 12.

7:30

12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

17. 12. 10:00

za zemřelou Boženu Martinákovou,
Ondřeje Martináka, Rozálii Martinákovou,
Františka Čaníka a rodiče z obou stran
za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy,
zemřelou rodinu a duše v očistci
za zemřelé rodiče Jeřábkovy a za živou
a zemřelou rodinu
za zemřelou Barboru Malinovou, manžela,
sedm dětí a vnuka Václava a duše v očistci
za zemřelé Marii a Vladislava Holčákovy,
bratra Stanislava a rodiče z obou stran
na úmysl dárce
na dobrý úmysl
za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci
za duše v očistci
za zemřelé Františka a Adélu Kysučanovy
a Jana Kysučana
za zemřelé rodiče Bernátkovy za syna Emila
a snachu Marii
na úmysl dárce
na dobrý úmysl
za zemřelou rodinu
za duše v očistci
za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy,
sourozence a rodiče z obou stran
za zemřelého syna Jiřího Petřeka, otce Jana Petřeka
a staříčky Veselé

18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.

7:30
7:30
7:30
7:30

22. 12.
23. 12.

7:30
7:30

24. 12. 22:00
25. 12.

8:00
10:00
26. 12. 8:00

27. 12.

10:00
7:30

28. 12.

7:30

29. 12. 7:30
30. 12. 7:30
31. 12. 10:00

16:00

na úmysl dárce
za zemřelé rodiče
za duše v očistci
za zemřelého Josefa Ondrucha
a celou zemřelou rodinu
na dobrý úmysl
za zemřelou Vlastu Diatkovou a Karla Diatku,
rodiče a sourozence
za zemřelou Marii Krumpochovou, její sestry,
rodiče a duše v očistci
za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran
za zemřelé Jana a Jiřinu Machýčkovy
za zemřelého Josefa Matušíka, manželku Anežku
a rodiče z obou stran
za zemřelého René Vaňka a duše v očistci
za zemřelou Dagmar Mašlárovou,
rodinu Koláčkovu a Horutovu
za zemřelou Karolínu Křištofovou, manžela Františka,
čtyři děti a pravnuka
na úmysl dárce
za zemřelé příbuzné
za zemřelé Bohumila a Martu Růčkovy,
Anežku a Josefa Fiuráškovy, Anežku a Jana Bortlovy,
Antonína Juříka
za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy,
čtyři zetě a dvě vnučky a duše v očistci
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Vítání občánků
Vítám Tě na svět, děťátko milé, tátova pýcho a mámino štěstí …
Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která přináší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.
V neděli dne 12. listopadu 2017 byli v obřadní síni Obecního úřadu
Horní Bečva přivítáni nejmladší občánci obce Horní Bečva. Přivítáno
bylo sedm občánků obce z devíti pozvaných a to dvě holčičky a pět
chlapečků, narozených v období červenec až srpen 2017. V měsíci
září 2017 se nenarodilo žádné miminko.

Při obřadu, za účasti starosty obce a matrikářky se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky
na památku.
Vítání občánků bylo obohaceno malým kulturním vystoupením
dětí z mateřské školy, pod vedením učitelky slečny Jany Kurkové.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání. Přejeme všem hlavně
zdraví, spokojenost a hodně radostných okamžiků s dětmi.

Přivítáni byli:
Sebastian Schmidt • Julie Kaňoková • Viktorie Třeštíková
Štěpán Ondruch • Adam Vašut • Dominik Malina • Šimon Blinka

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme fotografie dle náhodného výběru.
Miminka zleva: Adam Vašut, Julie Kaňoková, Sebastian Schmidt, Dominik Malina, Šimon Blinka, Viktorie Třeštíková a Štěpán Ondruch.
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Pour Féliciter 2018
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přejí pracovníci Obecního úřadu a Služeb HB s.r.o.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Digitalizace katastrálního území Horní Bečva
Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá digitalizace
katastrálního území Horní Bečva, upozorňujeme vlastníky nemovitých věcí, jichž se tato změna týká, že v případě dokončení
a zápisu do katastru nemovitostí do 31. 12. 2017, jsou povinni
do 31. 1. 2018 podat místně příslušnému správci daně
tj. Finančnímu úřadu pro Zlínský kraj, Územnímu pracovišti
v Rožnově pod Radhoštěm, daňové přiznání. Změny se mohou
např. týkat změny výměry nemovitých věcí nebo změny druhu
pozemku např. zaměření pozemků původ pozemkový katastr.
Dále zasíláme informaci týkající se prověřování oprávněnosti
osvobození ostatních ploch neplodných zveřejněnou na stránkách FS dne 1. 1. 2017.

Mgr. Hana Vojkůvková
vedoucí oddělení
Oddělení majetkových daní II.
Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm
Kulturní 1777, Rožnov pod Radhoštěm, 756 64
Tel.: +420 571 495 189, GSM: 724 562 178
e-mail: hana.vojkuvkova@fs.mfcr.cz

Osvobození od daně z pozemků u pozemků,
které nelze žádným způsobem využívat
Informace k aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona jsou od daně z pozemků osvobozeny:
- pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech,
- pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně
- pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat.
Pro osvobození remízku, háje, větrolamu nebo meze stanovuje zákon
základní podmínku, že se musí nacházet na parcele, evidované v katast-

ru nemovitostí s druhem pozemku orná půda nebo trvalý travní porost.
Výměru pozemku (resp. části parcely) splňující podmínky osvobození
lze obvykle bez větších problémů stanovit z výměry parcely rozlohou
porostu remízku, háje, větrolamu nebo meze zjištěnou přímo v terénu.
Pokud se remízek, háj, větrolam nebo mez nachází na parcele, evidované katastrem nemovitostí v jiném druhu pozemku, např. na pozemku
evidovaném ve druhu ostatní plocha, nelze je podle prvé části tohoto
ustanovení osvobodit.
Podle další části ustanovení lze osvobodit pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně. Osvobození se poskytne ve výměře pozemku ochranného pásma vodního zdroje I. stupně vymezené rozhodnutím
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příslušného správního úřadu – vodoprávního úřadu bez ohledu na druh
pozemku, evidovaného v katastru nemovitostí. Pokud bylo příslušné
rozhodnutí zapsáno do katastru nemovitostí, je pozemek evidován v katastru nemovitostí s typem ochrany 8 a způsobem ochrany nemovitosti
32 (ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně).
Posouzení splnění podmínek pro osvobození pozemků ostatních
ploch, které nelze žádným způsobem využívat, podle poslední části výše
uvedeného ustanovení je s ohledem na konkrétní značně rozdílné okolnosti znemožňující využívání takových pozemků, podstatně složitější.
Aby mohl být pozemek podle citovaného ustanovení osvobozen,
musí být evidovaný v katastru nemovitostí ve druhu pozemku ostatní
plocha a zároveň musí být vyloučena nejen možnost jeho zemědělského či jiného ekonomického využití, ale i možnost jakéhokoliv
jiného využití. Při posuzování důvodů pro uplatnění osvobození je
nutno vycházet z objektivních důvodů nemožnosti využívání pozemku, nelze zohlednit čistě subjektivní důvod poplatníka, např.,
že v danou chvíli pozemek nepřináší žádný užitek nebo že pozemek
nelze využít pro poplatníkem zamýšlené účely.
Objektivní nevyužitelnost pozemku žádným způsobem je nutno
dovodit ze samotné kvality, resp. nekvality pozemku, která zcela
znemožňuje využití pozemku jakýmkoliv způsobem, např. když se
na pozemku nachází skála, strž, močál apod.
Naproti tomu za možné způsoby využití pozemku ostatní plochy lze
považovat i možné budoucí využití pozemku po úpravě jeho povrchu,
odstranění náletových dřevin, zastavění pozemku budovou, vybudování komunikace, rekreační či sportovní využití pozemku, využití pozemku
pro honitbu, pro chov hospodářských zvířat apod. Pouhá skutečnost,
že není umožněno hospodářské využití pozemku, nenaplňuje podmínky
pro jeho osvobození.
Protože zákon stanovuje jako podmínku osvobození nemožnost využití pozemku žádným způsobem, je zásadně nesprávný předpoklad
automatického splnění podmínek osvobození u veškerých pozemků
ostatních ploch, evidovaných v katastru nemovitostí s kódem způsobu
využití 27 – neplodná půda.
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), účinná od 1. ledna 2014, stanovuje význam položky způsobu využití neplodná půda
tak, že se jedná o „Pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála a jiné
neplodné půdy, kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, vysoké meze
s křovinami nebo s kamením, kamenitý terén, ochranné hráze, bermy
u regulovaných vodních toků a pozemek, který neposkytuje trvalý užitek z jiných důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo zanesená štěrkem nebo kamením, s výjimkou případů, kdy stav pozemku je
důsledkem lidské činnosti nebo nečinnosti a pozemek lze opět uvést
do stavu umožňujícího jeho trvalé hospodářské využití“.
Vzhledem k tomu, že většina pozemků ostatních ploch evidovaných se způsobem využití neplodná půda popisu významu položky
v reálném stavu vůbec neodpovídá, nelze podle evidovaného způsobu využití odůvodněnost osvobození pozemku přímo odvodit,
ale je nutno posoudit konkrétní situaci, konkrétní okolnosti, které
zcela znemožňují využití pozemku.
Pokud by reálný stav pozemku odpovídal popisu významu položky
způsobu využití neplodná půda v katastrální vyhlášce, je dán důvod
pro osvobození takového pozemku ostatní plochy. Splnění těchto skutečností je proto vodítkem pro vyhodnocení důvodnosti osvobození
pozemku ostatní plochy.
Velmi často je požadováno osvobození pozemků ostatních ploch
z důvodu, že jsou zcela nebo zčásti porostlé souvislým porostem náletových dřevin, které brání jejich využití. Náletový porost je však obecně
užívaným pojmem, z něhož není zřejmé, zda se nejedná o pozemek zanedbaný, který by po odstranění náletového porostu mohl být využíván.
Jinak je nutno posuzovat náletový porost v nepřístupném nebo zamokřeném terénu, kdy odstranění náletu nepovede k využitelnosti pozemku, a jinak je nutno posoudit existenci náletů na jinak kvalitních, ale zanedbaných pozemcích, které mohou být po odstranění náletů využity.
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Využití pozemků ostatních ploch může být omezeno či případně
znemožněno také rozhodnutím příslušných správních orgánů, zejména
z oblasti péče o životní prostředí. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) zákona jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí (CHKO); v národních parcích
a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny.
Příslušným správním orgánem (např. Správou CHKO, která je regionální složkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zřízenou Ministerstvem životního prostředí) může být pro takové pozemky
stanoven režim, jehož cílem je zachování určitého biotopu jako prvku
ekologické stability krajiny. Vlastníkovi tak může být znemožněno nejen
obdělávání pozemků, ale i jejich případné jiné využití. Splnění nároku
na osvobození pozemku doloží poplatník rozhodnutím příslušného správního orgánu s doložením rozsahu a způsobu omezení užívání pozemku.
Naproti tomu z pouhého zařazení pozemků ostatních ploch do plánu
systému ekologické stability nelze bez dalšího dovodit nárok na přiznání
osvobození pozemků ostatních ploch. Pouhé omezení využití pozemků,
zahrnutých v rámci územního plánování do systému ekologické stability krajiny, spočívající např. v nepřípustnosti provádět některé činnosti či
stanovení podmíněně přípustného využití těchto pozemků, nezakládá
samo o sobě nárok na osvobození těchto pozemků a splnění podmínek
případného nároku na osvobození je třeba doložit jinými skutečnostmi,
dokládajícími nárok na osvobození pozemku.
V případech pronajatého nebo propachtovaného pozemku
ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušný hospodařit např. Státní pozemkový úřad, nelze uplatnit osvobození pozemku ostatní plochy
z důvodu jeho nevyužitelnosti, když nájem nebo pacht pozemku je
vždy uzavírán za účelem využití pozemku k nějakému účelu. Osvobození nelze uplatnit ani v případech, kdy vlastník parcelu ostatní plochy
pronajme či propachtuje.
Pokud dojde ke splnění podmínek pro osvobození pozemku pouze
na části parcely, poplatník uplatní nárok na osvobození pouze ve výměře pozemku splňující podmínky nároku na osvobození a neosvobozenou část výměry parcely k dani přizná. Je možné, že se na jedné a téže parcele vyskytne více částí, u nichž dojde ke splnění nároku
na osvobození pozemku, a u každé části pozemku tomu může být z jiného důvodu. Nárok na osvobození pozemků poplatník uplatní včetně uvedení dalších skutečností k osvobození v podaném daňovém
přiznání. Pro doložení oprávněnosti osvobození pozemků uvede poplatník, má-li je k dispozici, doklady prokazující nárok na osvobození
pozemků v příloze daňového přiznání.
Vzhledem k šíři problematiky nelze stanovit jednotný postup
při uplatňování nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona, ani úplný výčet dokumentů, jimiž lze tento nárok doložit. Převedení
pozemků, původně evidovaných v katastru nemovitostí jako zemědělských, do druhu pozemku ostatní plocha, rozhodně nezakládá důvod
k jejich osvobození od daně z pozemků, nejsou-li splněny výše uvedené podmínky osvobození.
V případě uplatnění nároku na osvobození spočívá důkazní břemeno vždy na poplatníkovi daně, nelze však taxativně vyjmenovat
dokumenty, které mohou být použity jako důkazní prostředky, neboť
důvody nevyužitelnosti pozemků ostatních ploch mohou být značně
rozdílné.
Za účelem oprávněnosti nároku na osvobození a zjištění skutečného stavu pozemku v terénu může správce daně provést místní šetření,
které může být případně součástí provedené daňové kontroly u poplatníka daně. Při těchto řízeních je poplatník povinen doložit všechny
důkazy, resp. dokumenty, kterými prokazuje nevyužitelnost pozemku.
Při stanovení sazby daně z pozemků správce daně vychází z druhu
pozemku evidovaného v katastru nemovitostí. Pokud poplatník daně
v konkrétním případě nesouhlasí s přiřazením druhu pozemku nebo
způsobem využití pozemku evidovaným v katastru nemovitostí, anebo s administrativním omezením využití pozemku, je nutno, aby se obrátil na správní orgány příslušné v těchto věcech rozhodovat.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l
Interval svozu 1x za týden.

Tříděný odpad

Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle;
Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 22. prosince 2017

Uzávěrka lednového zpravodaje
aje
Upozorňujeme, že lednové číslo zpravodaje
vodaje
bude mít uzávěrku

22. prosince 2017
Své příspěvky, tedy prosím odevzdejte do tohoto data.
Můžete tak učinit osobně, nebo přes e-mail:

zpravodajhb@seznam.cz,
knihovna.becva@seznam.cz

Sběrný dvůr Horní Bečva
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

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

prosinec 2017 / 9 /

KNIHOVNA
Srdečně Vás zvu na výstavu betlémů,
která se bude konat v pátek 1. prosince 2017
v předsálí kulturního domu současně
s Rozsvícením vánočního stromu na Horní Bečvě.
ě
Betlémy k Vánocům patří.
A ty, které budou k vidění na naší výstavě,
jsou vyrobené ze dřeva, keramiky, papíru,
ale najdete zde i netradiční háčkovaný betlém.
Součástí výstavy budou i dva dětské betlémy,
které vyrobily děti z mateřské školičky.
Přijďte se podívat. Na děti čeká malé překvapení.
Na setkání s Vámi se těší
Denisa Vašková, knihovnice

Dřív než stromeček
Betlém je lidový název pro vánoční jesličky, připomínající rodnou
vesničku malého Ježíška a byl tady dřív než vánoční stromeček. Lidé
si ho vyráběli sami a umísťovali do něj postavičky venkovanů, ponocných i domácích zvířat. Počet postav jde až do stovek. V centru
bývá chlév s jesličkami s Marií, Josefem a Ježíškem, v pozadí stojí osel
a vůl, kteří Ježíška zahřívají svým dechem. Obvykle vlevo jsou klanící
se pastýři, zprava přicházejí tři králové – Baltazar, Melichar a Kašpar.

Nad chlévem visí betlémská hvězda a anděl. V betlemářských dílnách se tvoří z nejrůznějšího materiálu - ze dřeva, z papíru, ale také
těsta, hlíny nebo skla. V rámci vánočního období se můžeme při různých příležitostech setkat i s živými betlémy, kde jednotlivé postavy
představují živí lidé a nechybí ani živá zvířata.
Betlém se staví první adventní neděli a uchovává se do únorových
Hromnic.

První Půlnoční mše a Betlém
Podle historických záznamů byl první betlém postavený v r. 1223.
Italský šlechtic Giovanni di Velita tehdy k sobě na Vánoce pozval
Františka z Assisi. Ten si údajně přál vidět, jak právě narozený Ježíšek
leží v chlévě v jesličkách a hostitel se rozhodl, že mu jeho přání splní. Na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio nechal jeskyni
upravit na kapli a do ní umístit jesličky s Ježíškem, oslíka a telátko.

V noci 24. prosince 1223 sem pozval nejen Františka z Assisi, ale i lidi
z okolí. O půlnoci se rozezněly všechny zvony, a když utichly, sloužil
kněz mši a František z Assisi četl úryvky z Lukášova evangelia, které
vypráví podrobně o Kristově narození.
Tuto událost je tedy možné považovat za první představení betlému a Půlnoční mši na světě.

V pátek 1. prosince 2017

bude knihovna uzavřena
– z důvodu příprav Rozsvícení vánočního stromu.

Upozornění
V době od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2017
bude Místní knihovna uzavřena
– čerpání řádné dovolené.

Těším se na vás
opět 2. 1. 2018 od 8.00 hodin.

Všem našim čtenářům
a návštěvníkům knihovny
přeji příjemné prožití
vánočních svátků.
Krásný nový rok 2018
plný vnitřní svobody,
zdraví a odvahy
dělat věci tak, jak jste si vždycky přáli…
Denisa Vašková
knihovnice
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Kapitoly z dějin Jezerného
Literární místopis
Ačkoliv se horská samota Jezerné na Horní Bečvě samostatně nepromítla do žádného literárního díla, s jejím bezprostředním okolím
je spjata celá řada zajímavých literárních odkazů.
Především přímo pod Kotlovou v samém konci údolí Jezerné
leží jezero opředené pověstmi. Pohádku Karlovské jezero ze sběru
B. M. Kuldy zahrnul Karel Jaromír Erben v r. 1865 do svého souboru Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích
původních.
Český básník a prozaik Svatopluk Čech o prázdninách r. 1881 si
na Horní Bečvě najal průvodce a nechal se přes Jezerné provést
do Karlovic. Z jeho putování vznikl publikovaný fejeton Dvě chalupy
moravské, později zahrnutý do knižního vydání Několik obrázků moravských (1884).
Za blízkou Kyčerou na Solanci (na severním svahu hlavního horského hřebene) pobývala na usedlosti u Vašků od ledna do března
r. 1940 spisovatelka Jarmila Glazarová. Už během svého pobytu na Horní Bečvě v letech 1938–1939 napsala a dokončila román
Advent (1939). Na Solanci si doplňovala již dříve sebraný a z větší části na H. Bečvě získaný dokumentární materiál a vytvořila z něho dokumentární prózu Chudá přadlena (1940). Podobně jako se Glazarové
k Adventu stal reálným modelem život její gazděnky Josefy Vašutové
(1903–1981), tak i v hospodyni Anně Vaškové na Solanci nacházela
předobraz Chudé přadleny. Obě vrcholná díla Glazarové patří dodnes
mezi to nejlepší, co kdy v literatuře o Valašsku vzniklo.

Jarmila Glazarová na Solanci u Vašků.

První vydání z r. 1940 v pražském
Melantrichu.
Autorem návrhu obálky Vojtěch
Tittelbach. Na fotografii manželé
Augustin (1887–1956)
a Anna (1887–1964) Vaškovi,
u kterých Glazarová bydlela.

Z hornobečvanské části nedalekých Kyvňaček vycházejí dvojí pozoruhodné rukopisné vzpomínky.
Žofie Minářová (1914–2000), poslední ze starousedlíků, na přelomu
let 1989–1990 zapsala působivé
vzpomínkové ohlédnutí za životem
vlastní rodiny v letech 1934–1989.
Její prosté záznamy přinášejí svědectví o dožívajícím kulturním dědictví
Kyvňaček, na nichž postupně ustala
více než dvousetletá tvrdá kultivační
práce mnoha generací předků, které
tu zápasily o vlastní holou existenci.
V letech 1992–1996 v humoristickém
dvouměsíčníku Potmělúch, vydávaném na Vsetíně, otiskli řadu jejích drobných humoristických črt. Její vzpomínky byly publikovány
ve dvou různých edicích: nejprve časopisecky „…byly to zlaté Kyvňačky“ ve Zpravodaji obce Horní Bečva, leden–duben 2001; podruhé
pod názvem Zlaté Kyvňačky…? s bohatou fotodokumentací v knize
Petr Andrle a kol.: O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách
a přírodních zajímavostech II. v r. 2016 vydané Okrašlovacím spolkem
Rozhledna v Čeladné.
Autorkou dalších rukopisných vzpomínek a literárních črt je učitelka Jiřina Gryczová (1913–1994), rodačka z Kyvňaček. Když v pěti
letech ztratila matku, prožívala pak své dětství a dospívání na usedlosti staříčků Janíčkových na Prostřední Bečvě v začátku údolí Bacov.
Ve svých neobyčejně rozsáhlých a poutavých vzpomínkách zachytila
tehdejší školu a život na Bečvách. Rukopisu se ujali Valašský muzejní
a národopisný spolek s Valašským muzeem v Rožnově a v listopadu 2017 jej vydali v samostatné knižní publikaci pod názvem Jiskřičky naděje.

Jiřina Gryczová s tatínkem
Michalem Koláčkem
před rodnou chalupou
zvanou Košárčena
na Kyvňačkách.

Karel J. Malina
Prameny a literatura k cyklu
Kapitoly z dějin Jezerného
na www.kjmalina.cz
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UDÁLO SE…

Kterak bečvani závodili na plný boty

Karel Malina získal ocenění

První listopadový víkend se na Horní Bečvě uskutečnil amatérský
outdoorový závod s trefným názvem NA PLNÝ BOTY. Jednalo se o jubilejní desátý ročník a sešlo se zde celkem 112 závodníků. Zázemí v tělocvičně ZŠ TGM zpříjemňoval koutek s profesionálně připraveným
občerstvením, galerie dokumentárních fotografií z Mongolska a pohodový přístup všech organizátorů.
Úderem deváté hodiny večerní organizátoři odtajnili trasu závodu
a na noční běžce čekaly tyto vrcholy: Kladnatá (848 m n. m.), Miloňová
(845 m n. m.), Hluboký (918 m n. m.).
Nezbývalo než pilovat taktiku a čekat na dvaadvacátou hodinu, kdy
se začínalo startovat. Někteří borci zvolili směr Hluboký › Miloňová
› Kladnatá, jiní vyběhli nejprve Kladnatou, všichni ale vstříc hvězdné
a chladné noci. Ukázalo se, že běžet trasu po směru hodinových ručiček, tedy nejprve na Kladnatou, byla ta správná volba, protože nejúspěšnější závodníci běželi právě takto.
Absolutním vítězem se s neuvěřitelným časem 2:34:44 stal Tomáš
Peterek z klubu Beskydští Nomádi.
A nás bečvanů se týká nádherné třetí místo, pro které si nočním
Valašskem zaběhli Stanislav Ondruch a Martin Křenek, neboli DRANTI.
GRATULUJEME BORCI!
|TB|

„Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje“
Rada Zlínského kraje v srpnu rozhodla udělit Karlu Malinovi ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2017,
které převzal 18. září v Baťově vile ve Zlíně.
Karel Malina pracuje v sociálních službách Diakonie ČCE Valašské
Meziříčí již od roku 1994. Poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech klientů, kde jim pomáhá řešit obtíže způsobené věkem a nepříznivým zdravotním stavem. „Jeho silnou stránkou je respekt a pochopení vůči lidem, kteří žijí ve skromnosti v odlehlých oblastech a chtějí
zůstat doma i v době, kdy potřebují pomoct druhých. Dokáže svou praktickou podporou napomoci klientům k tomu, aby si co nejdéle udrželi
možnost být doma. Velmi aktivně se také uplatňuje v péči o lidi se zdravotním postižením, upoutané na invalidní vozík,“ napsala v nominaci
Zdislava Odstrčilová, ředitelka Diakonie ČCE - střediska ve Valašském
Meziříčí s tím, že pan Malina je velmi silným článkem týmu pečovatelské služby.
Převzato z www.kr-zlinsky.cz, foto: Jiří Balát

Srdečné poděkování
muzikantům z Horní Bečvy

pod vedením Josefa Blinky
Za milé překvapení k mým 92. narozeninám,
zahráli a nezapomněli na kamaráda,
který společně s nimi hrával delší dobu.
Hoši, ještě jednou srdečný dík,
ať Vám to stále dobře hraje.
Listopad 2017,
Palacký Miroslav

DRANTI - 3. místo

O CO JDE
Noční amatérský outdoorový závod v Beskydech. Doposud
jej nezaštiťovala žádná organizace, jednalo se vždy o dobrovolnou volnočasovou aktivitu organizačního týmu. Jsme mladí lidé, kteří mají rádi hory a přírodu a chceme tímto počinem
zprostředkovat druhým lidem zážitek, na který budou rádi
vzpomínat. Letošní rok jsme se rozhodli spolupracovat s organizací Skaut, konkrétně s 2. havířovským oddílem, kde máme
dobré kamarády. Tímto se pro závod a závodníky nic nemění,
bude mít stále stejnou strukturu, pravidla i ducha.
Start i cíl závodu je situován do jednoho místa – na základnu – kde mají závodníci zázemí. Možnost občerstvení a v případě rychlého nebo předčasného ukončení závodu možnost
k odpočinku. V 8 ráno na základně probíhá ukončení závodu,
vyhlášení vítězů a předání cen.
Závod je určen široké veřejnosti - všem, kteří mají rádi hory
a dobrodružství, předně se však snažíme
oslovit mladé lidi studující střední a vysoké
školy.
Během závodu můžete objevovat noční
krásu Moravskoslezských Beskyd. Přesná trasa se každý rok mění, o to víc je závod zajímavější a nedá se na něj konkrétně připravit.
VÍCE NA www.npboty.wz.cz
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Zájezd do Zlína
Dne 31. října se tři naše členky (J. Pospíšilová, D. Křenková a B. Majtanová) zúčastnily poznávacího zájezdu do Zlína spolu se členy Klubu
seniorů Rožnov pod Radhoštěm.
Jako první bod programu byla návštěva Zlínského zámku. Výstava nazvaná „České korunovační klenoty…na dosah“ se pořádá k výročí 650 let
od korunovace Karla IV. králem. Projekt připomíná nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale především fenomén
českých korunovačních klenotů ve formě mistrovských replik. Kromě
samotných klenotů jsme shlédli mnoho dalších exponátů připomínajících období středověku - např. kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi.
Poutavý výklad z historie o tehdejším životě doplnil o zajímavosti, různé
perličky a legendy náš průvodce, který nás provázel celou výstavou.
Druhým bodem programu byla návštěva Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. Ve 14. budově Baťova institutu vznikl soubor stálých expozic
pod zastřešujícím názvem: PRINCIP BAŤA - Dnes fantazie, zítra skutečnost. Svým rozsahem a propracovaností drží primát nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna 3 velká témata:
- Historická obuv a produkce firmy Baťa
- Film
- Cestování
Prohlídku expozice jsme zahájili shlédnutím úvodního filmu (multiprojekce pojata jako obrazový a textový celek mapující dějiny baťovské-

ho koncernu od založení firmy v r. 1894 až do jejího znárodnění v roce
1945. Stručně shrnuje i poválečný vývoj až po současnost). Výstavou nás
s odborným výkladem poutavě provázela průvodkyně a přiblížila nám
celou baťovskou éru. Se zájmem jsme si prohlédli stovky vystavovaných
bot jak historických, tak současných, prošli jsme si výrobní linku, prodejnu s historickou kasou i ostatní exponáty symbolizující „baťovský životní
styl“. Pro zpestření výkladu všichni dostali papírovou kartičku, na které
jsme si mohli označit příchod a odchod z práce na historických „píchacích hodinách“.
Další zajímavý díl expozice je věnován zlínskému filmovému studiu,
jeho historii, produkci a osobnostem s ním spojených. V prosklených vitrínách jsme měli možnost prohlédnout si spousty filmových postaviček
i postupy, jak se filmovalo.
Závěrečným okruhem je moderní cestovatelství s prezentovaným
sbírkovým fondem inženýrů Hanzelky a Zikmunda, Eduarda Ingriše
a Stanislava Škuliny.
Jako poslední bod programu byla Výstava slaměných ozdob Františka
Zusky. Je to uznávaný zlínský tvůrce ozdob a dekorativních předmětů
ze slámy. Jeho specialitou jsou technicky náročné ploché ozdoby
ze štípané slámy, především různé druhy sněhových vloček. Ale vrcholem toho, co dokáže vyrobit, jsou jeho betlémy a figurální tvorba. Vystavené předměty nás okouzlily svou křehkostí a krásou.
Text a fotografie Dana Křenková

„České korunovační klenoty…na dosah“

Historická obuv

Expozice - Hanzelka, Zikmund a další cestovatelé

Výstava slaměných ozdob Františka Zusky

Expozice - zlínské filmové studio

Slaměný betlém od Františka Zusky
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Srnec v letních měsících zapletený do ohradníku
pastviny pro ovce

Kňour (100 kg) ulovený 21. 11. Ondřejem Červeným v Kyčeře

Tzv. „lončák” o váze asi 45 kg

Kňour (70 kg) ulovený v září v Kyčeře M. Michalíkem

Myslivci na Horní Bečvě nesedí za pecí
Myslivci z Horní Bečvy se dle Nařízení Státní veterinární správy Zlín
(SVS) aktivně zapojili do lovu přemnožené černé zvěře, která není v naší
honitbě chována a nejsou u nás stanoveny žádné normované stavy. Při
výskytu této zvěře je vždy lovena a obdobně to platí i u zvěře jelení,
i když při lovu jelenů (obou pohlaví a různého stáří) se postupuje podle
chovných zásad. V letošním roce do současné doby se podařilo našemu
MS Hubert Bečvy ulovit již 17 divočáků. Dále jsme letos ulovili již 5 ks
zvěře jelení. Omezili jsme lov zvěře srnčí, hlavně srn a srnčat, kde dochází
k velkým ztrátám na silnicích, zamotáním do lankových ohrad pastvin,
stržením toulavými psy a v neposlední řadě rysem. Na lovu zvěře se podílí většina našich myslivců, nutno ale jmenovat alespoň nejúspěšnějí
lovce divočáků, kterými jsou Josef Ondruch (7 divočáků) a Miroslav Michalík (3 ks). Dalšími lovci jsou Petr Bártek, David Žižka, Roman Fiurášek,
Marcel Hon a Ondřej Červený.
S ohledem na škody způsobované touto zvěří, zejména v období
podzimu na loukách, kde černá zvěř vyhledává s oblibou larvy chroustů
a jiných brouků, věnují myslivci lovu divočáků značnou pozornost, aby
omezili rozsah těchto škod a zabránili přemnožování této zvěře.
Snahu o snižování škod páchaných černou zvěří umocňuje naše
MS budováním pachových ohradníků kolem luk, kde se tato zvěř snaží
hledat potravu. Bohužel ani toto opatření, ačkoliv stojí náš myslivecký
spolek nemalé prostředky, nepřináší zásadní úspěch v odrazování této
zvěře, a proto bude určitě nutno i ze strany majitelů zabezpečovat své
pozemky dostupnými plašiči. Určitě rádi všem poskytneme odborné
rady a informace.
Ještě nedávno byly doby, kdy vidět již jen stopy divočáka byla vzácnost. V období asi 10 - 5 předešlých let však začal počet divočáků (aniž by
zde byly pro jejich pobyt významnější potravinové podmínky) narůstat
a každoročně se ulovilo kolem 5-7 kusů a to zejména horských lokalitách
jako jsou Kyčera, Juráčka, Ploština a Mečůvka.
V současné době s ohledem na významné veterinární opatření k nebezpečnému výskytu afrického moru prasat (AMP) plní náš myslivecký
spolek pokyny Státní veterinární správy a na naše poměry s úspěchem
snižujeme počty divokých prasat intenzivním odlovem.
Lov této zvěře není vůbec snadný, vyžaduje kromě dobrých znalostí
o životě této zvěře i notnou dávku trpělivosti, možná i odvahy, ale určitě dobré lovecké vybavení, zejména pro lov zvěře v noční době. Stojí
to hodně finančních prostředků a času. Ulovit jediný „kus“ černé zvěře
vyžaduje desítky hodin vysedávání na posedu a v podstatě vždy jen
v noční době. Lovit prase divoké za denního světa v naších podmínkách

nemá smysl. Zvěř může být ukryta v menších tlupách v hustých porostech v kterékoliv části nejen naší ale i sousedních honiteb a je velmi ostražitá. Přiblížit se k ní je v podstatě nemožné. Už jen „obeznání“ zvěře by
byl úspěch. Při výskytu množství rozsáhlých mladých lesních porostů je
denní lov velmi náročný na počty účastníhů lovu dosahujcích desítky
střelců a honců. Výsledek je diskutabilní. Ze zkušeností v jiných honitbách víme, že na „nátlačkách“ a „ naháňkách“ na „vysokou a černou zvěř“,
kterých se účastní až 150 lidí, se podaři ulovit 8-9 ks, častokrát však méně
nebo nic a to je po celodenní lopotě demotivující.
Jak jsem již uvedl. V naších podmínkách je jedinným možným způsobem lov individuální a to nočním čekáním na vnadišti. Výsledek je nejistý, ale v případě úspěchu zapomeneme na strádání zimou, nepohodlí
mnohdy dlouhým až 6- 8 hodinovým pobytem na posedu za naprostého ticha.
Přesto část členů našeho spolku toto martyrium opakovaně dobrovolně postupuje s jistou míry závisti k těm, kteří v pohodě tráví večery
a noci v teple domova. Ať už se jedná o myslivce nebo ostatní lidi.
To nechci již ani rozvádět další práci s ulovenou zvěří. Její vývrh,
dopravu do areálu MS, uskladnění a důležitou administrativu. Černá
musí být vyšetřena na trichinelózu (svalovce), africký mor prasat a také
na Aujezkého chorobu. Až po obdržení protokolů s negativním vyšetřením vzorků u Státního veterinárního ústavu může být se zvěřinou dále
nakládáno.
Takže závěrem. Snažíme se snižovat stavy zvěře pokud dochází k jejímu přemnožování a vzniku škod na lesním a polním hospodářství. Zvěřinu z takto ulovené zvěře spotřebováváme vlastními členy a příznivci,
ale větší část zvěřiny je určena na kulturní a společenské akce, které jako
spolek pořádáme. Zvěř legálně lovená je vždy řádně vyšetřena a není
nebezpečí případného onemocnění osob nebo zvířat přicházejících
do styku se zvěřinou.
To bohužel neplatí v případě nelegálního zmocnění se zvěře nečleny
mysliveckého spolku ulovením (pytláctví) nebo přisvojením si např. zvěře sražené vozidlem, (také pytláctví nebo krádež) ať už se jedná o jakoukoliv zvěř. Kromě postihu na možný trestný čin nebo přestupek se
takový člověk vystavuje možnosti přenosu různých chorob, vzteklinu
nevyjímaje, na sebe nebo domácí zvířectvo.

Přeji všem občanům, naším příznivcům, přátelům myslivosti
a přírody šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.
Ondřej Červený, předseda MS
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Horní Bečva půjde do jara bez nervů
tu branku dá. Jednou byl vystřídán, ale to jsem mu chtěl psychicky
pomoct v trápení se v zápase. Nechyběl na žádném tréninku, jeho
přístup byl příkladný.

David Mydlo
Tento zkušený hráč přišel na Horní Bečvu s tím, že toho z časových
důvodů moc neodehraje. Nakonec sehrál dva zápasy, ale pokud byl
na hřišti, tak tam byl neskutečně cítit. Jeho práce s míčem, zkušenosti a rozehrávka jsou příkladné. Třeba poslední podzimní zápas
s Poličnou hrál jen poločas a byl výborný.

Patrik Kubáň
Jeho angažmá nevyšlo. Neměl potřebnou tréninkovou docházku,
proto se neprobojoval nastálo do základní sestavy. Měl jsem s ním
pohovor a za jednu věc ho musím ocenit. I když se jeho přístup
k tréninkům nezměnil, přijal bez řeší roli náhradníka, a když naskočil
do zápasu, byl tam cítit.

Fotbalisté Horní Bečvy přezimují pod trenérem
Dušanem Dohňanským na 4. místě okresního přeboru a pořád patří k hlavním favoritům na postup. Mají
sice těžký jarní los, ale znáte to o tom kulatém míči.
Podzim jsme hodnotili právě s bečvanským trenérem,
který převzal tým v létě.

Stanislav Ondruch

4. místo

Osa týmu

Těžko říct, jestli je to úspěch nebo ne. Já jsem totiž přicházel
do neznámého prostředí. Neznal jsem klub, až na Pavla Romana a Stanislava Ondrucha ani hráče. Chtěl jsem hrát vyšší příčky a to se daří.

Dojmy z nového klubu
Jsou perfektní. Na první schůzce s vedením klubu jsem byl skvěle přijat. V nadsázce sice padl cíl postoupit, ale tlak na svou osobu
rozhodně nepociťuji. Chápu to tak, že každý chce vyhrávat. Kromě
vedení si chválím také vynikající tréninkovou docházku. Ta byla nejlepší z týmů, které jsem doposud vedl (Zubří, Valašská Bystřice, Zašová). Chodilo v průměru deset hráčů a je radost, když můžete trénovat
postavení obrany nebo různé signály.

Výsledky
Mrzí mne prohra v Bynině, kde jsem poprvé musel v kabině výrazně na hráče zvýšit hlas. Neměl bych to jako trenér říkat, ale domácí
porážky s přímými konkurenty ze špičky Stříteží a Choryní tolik nebolí, protože jsme se výborným soupeřům minimálně herně vyrovnali a neměli jsme to potřebné štěstí.

Filip Zetocha
Když vám přijde do týmu hráč, který dá za podzim 10 branek, musíte jeho výkony hodnotit pouze pozitivně. V první polovině podzimu byl pomalejší, dělal hodně chyb ve hře dozadu a nepadalo mu
to tolik. Druhá polovina podzimu byla výborná. Je to hráč, kterého
prostě nemůžete střídat, protože čekáte, že i když nehraje dobře, tak

Čuměl jsem jak z jara, v jaké kondici a formě se udržuje tento veterán. Patřil k jednomu z devíti lídrů týmu, které v základním kádru
mám. Musím říct, že patří k nejlepším obráncům okresního přeboru.
V jiných týmech, co jsem trénoval, jsem nezažil to, že mezi hráči není větší než 10% rozdíl ve výkonnosti. Pavel Roman, Stanislav
Ondruch, Václav Dobeš, Martin Ondruch, Tomáš Vaníček a Filip Zetocha. To jsou jména, která nyní bezpečně vysypu z rukávu.

Mladí hráči
První polovinu podzimu měl výbornou Jakub Vašut, ale musí zapracovat na psychice. Zaujal mne poslední dva zápasy talent Vojtěcha Macečka. Adam Solanský měl dobrý úvod, horší střed podzimu
a zase se zvedl v jeho závěru. Ondřej Bártek je buldok, který začal
jako náhradník, ale vůlí se probojoval na kraji zálohy do základní
sestavy. Lukáš Mužátko je příkladem poctivého hráče, který přijme
jakoukoliv roli v týmu. Jeho lidskost a pokora byly neuvěřitelné.
Až na zápas v Krhové byl výborný. Univerzál Tomáš Randa odváděl
poctivé výkony. Jakub Grenar předvedl velmi poctivý přístup k tréninkům i zápasům.

Jaro
Jsem v tomto angažmá velmi spokojený a chci v něm v kombinaci s mým trénováním rožnovské přípravky pokračovat. Kádr opustí
Patrik Kubáň a pravděpodobně také Radim Polách, který není spokojený se svým herním vytížením. Není třeba do týmu zasahovat.
Máme ztrátu šesti bodů na čelo. Doma na nás chodilo dost diváků,
za což jim děkuji. Některým klukům to mohlo svazovat nohy. Venku
do toho půjdeme bez nervů a podzimní zápasy se špičkou nám ukázaly, že se můžeme rovnat s každým.
Martin Němec

Vánoční volejbalový turnaj 2017
Přijďte si zahrát volejbal do haly Základní školy v Horní Bečvě, kde se uskuteční
tradiční Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev – 4 muži a 2 ženy.

Sejdeme se na Štěpána
v úterý 26. prosince 2017 v 8:30 hodin.
Přihlášky zasílejte co nejdříve. Uzávěrka je 15. prosince 2017.
Přihlášky posílejte e-mailem na adresu: nemcova.marie@seznam.cz

Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás!

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Všem stálým zákazníkům děkuji za přízeň
a přeji krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce 2018.

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.

Vinotéka Horní Bečva
Pavla Křištofová

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 2018
přeje všem svým členům a příznivcům
výbor Klubu důchodců v Horní Bečvě.

Všem kamarádům,
přátelům a známým
přeji šťastné a veselé Vánoce
a hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Jarek z Liščího

Domečky zahalené bílou peřinou,
sladké tajemství se šíří krajinou,
nastává krásný vánoční čas,
přejeme ať přijde štěstí, zdraví,
pokoj a láska mezi Vás.
Krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2018
přeje všem svým členům a příznivcům
výbor TJ Sokol Horní Bečva.

Pozvánka na Mikulášské setkání
členů Klubu důchodců Horní Bečvy, které se koná v jídelně Motorestu Bečvan

v pátek 8. prosince 2017 od 14,00 hodin.
Přijďte posedět a popovídat si při malém občerstvení s kávou nebo čajem
a také zkusit štěstí v bohaté mikulášské tombole.
Vstupenkou na akci je zabalený dárek do tomboly,
který přispěje k radosti nás všech.

Srdečně zve výbor Klubu důchodců Horní Bečva

/ 16 / prosinec 2017

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

INZERCE

NABÍDKA PRÁCE

Nový provozovatel
Hotelu Bečva

příjme
na HPP kuchaře/kuchařku,
na VPP uklizečku
(pokojskou), servírku

Vykoupíme ořechové kmeny
pro použití v truhlářské výrobě.
Tel.: 739 370 220

Bližší informace
na telefonu

739 315 960

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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INZERCE
PROSINCOVÉ AKCE
VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU

Valašské frgály s.r.o.

Nově nabízíme
možnost objednávky frgálů
na naši provozovnu
v budově Jednoty COOP na Horní Bečvě.

Pečeme frgály hruškové, tvarohové, makové,
povidlové a borůvkové.
V případě zájmu lze objednat i SPECIÁL
- frgál o větším průměru s nápisem a vzory dle Vašeho přání.

Hledáme posily do naší pekárny
- nabízíme místa na trvalý pracovní poměr i brigádu.
V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím
emailu: info@frgaly.eu
nebo na tel. +420 776 584 869, +420 732 386 326.

PÁTEK 1.12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, TVOŘIVÁ DÍLNA
16.00 hodin – Masarykovo náměstí, vestibul MěÚ
Kromě slavnostního rozsvícení vánočního stromu
je připraven doprovodný program - hudební vystoupení
a výtvarné tvořivé dílny pro děti.
SOBOTA 2.12.
CHYSTÁME SE NA VÁNOCE
10.00 - 18.00 hodin – Středisko volného času
Na předvánoční tvořivé dílně budou děti zdobit
perníčky, vyrábět adventní věnce a vánoční ozdoby.
Dílna je určena dětem od 8 let.
NEDĚLE 3.12.
CHYSTÁME SE NA VÁNOCE
9.00 - 13.00 hodin – Středisko volného času
NEDĚLE 3.12.
MIKULÁŠ NA LEDĚ
10.15 - 11.15 hodin - Zimní stadion Rožnov p. R.
Přijďte si s dětmi zabruslit, zahrát hry na ledě,
kde nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem,
a možná rozdá dětem malé dárečky.
PONDĚLÍ 4.12.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.
STŘEDA 6.12.
VERNISÁŽ VÝSTAVY PODZIMNÍ KRAJINA
17.15 hodin – sál SVČ
Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků mateřských
a základních škol, zahájení výstavy a ocenění
výtvarných prací. Výstava potrvá do konce ledna
v prostorách SVČ, můžete ji shlédnout v pracovních
dnech od 8.00 – 16.00.
PÁTEK 8.12.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V ŠACHU
15.30–18.30 hodin – SVČ klub. 6 a 7
Tradiční akce šachového kroužku SVČ pro různé věkové
skupiny.
ÚTERÝ 12.12.
VÁNOČNÍ PLAVECKÉ ZÁVODY
13,30 prezentace, 14,00-16,00 Krytý bazén Rožnov p.R.
Amatérská předvánoční soutěž pro registrované i nezávodní
plavce.

www.nerotrade.cz
Česká republika, 756 55 Dolní Bečva

Hledá vhodné kandidáty na pozice:
- Servisní elektromechanik
- Truhlář / Stolař
- Účetní
- Obchodní zástupce
- Manažer firemních provozoven

Nabízíme:
- práce na HPP ve stabilní společnosti
- možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst
- odpovídající mzdové ohodnocení dle výsledků práce
- nástupní bonus až 10 000 Kč dle pracovních pozic
- speciální firemní bonusy, které najdete na www.nerotrade.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na email:

petrekova@nerotrade.cz
nebo volejte na tel: + 420 602 544 297

ČTVRTEK 14.12.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin – SVČ
Konzultační a poradenská činnost rožnovských filatelistů.
PÁTEK 15.12.
PREZENTACE ČINNOSTI TS H2BSB – VÁNOČNÍ SHOW
16:00 – 18:00 hodin – Janíková stodola – Rožnov p. R.
Vystoupení tanečníků z taneční skupiny Heart2Beat & Static
Breakers ve Vánočním duchu. Vstupné 80 Kč.
PÁTEK 15.12.
POHÁDKOVÝ PÁTEK – PRINC BAJAJA
17.00 hodin – sál SVČ
PONDĚLÍ 18.12.
ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
15.30 – 19.30 hodin - SVČ
Tvoření z keramiky pro všechny věkové kategorie.

Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p. R.,
tel: 571 115 635, 571/115 636
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

TAJENKA: OBČERSTVENÍ, PŮJČOVNY A SKISERVIS

/ 18 / prosinec 2017

prosinec 2017 / 19 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKA DO DIVADLA
V neděli 21. 1. 2018
a pondělí 22. 1. 2018 v 18 hodin
uvedeme v Kulturním domě Horní Bečva
Petra Nárožného v hlavní roli komedie

V Paříži bych tě nečekala, tatínku.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje,
že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně,
ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky
a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on.
V tomto spletitém prostředí se tatínek
rychle zorientuje, a když okouzlí manželku
svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život,
budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády.
Rozjede se uragán záměn a komických situací,
které neberou konce.
Komedie Jeana Barbiera
(originální název Ma fille travaille a Paris)
o pařížském dobrodružství sympatického venkovana
ze Spáleného Poříčí nad Seinou nabízí dvě hodiny
emocí a smíchu. V současné době nejznámější autor
konverzačních komedií ve Francii
je pokračovatelem tradice bulvárního divadla
ve stylu Feydeaua a Labiche.
Předprodej bude zahájen 4. prosince 2017
v Knihovně Horní Bečvy.
Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249.
(Rovněž od 4. 12. 2017)
Rezervace platí dva dny!
Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
Vstupné: 480,- Kč
Možno zakoupit jako vánoční dárek!

Program kina PANORAMA v Rožnově pod Radhoštěm na měsíc prosinec 2017
www.tka.cz/kino, e-mail: kino.roznov@tka.cz, tel.: 734 36 60 60
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 • 18:00
FILMOVÝ KLUB – SVATBA
Pátek 1. 12. a v neděli 3. 12. ve 20:00
TÁTA JE DOMA 2
Od 4. 12. do středy 6. 12. v 18:00
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Od 4. 12. do středy 6. 12. ve 20:00
7 ŽIVOTŮ
Pátek 8. 12. do neděle 10. 12. v 18:00
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pátek 8. 12. do neděle 10. 12. ve 20:00
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
Úterý 12. 12. a středa 13. 12. v 18:00
MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Úterý 12. 12. a středa 13. 12. ve 20:00
NÁDECH PRO LÁSKU
Od čtvrtka 14. 12. do neděle 17. 12.
v 17:00 a ve 20:00
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
V neděli 17. 12. v 15:30
KINO PRO DĚTI
– POHÁDKY POD STROMEČEK
Pondělí 18. 12. - středa 20. 12. v 18:00
MANŽELKA A MANŽEL
Pondělí 18. 12. - středa 20. 12. ve 20:00
KVARTETO
Ve čtvrtek 21. 12. v 18:00
FILMOVÝ KLUB – MILDA

V pátek 22. 12., v sobotu 23. 12.
a od pondělí 25. 12.
do středy 27. 12. v 18:00
FERDINAND
V pátek 22. 12., v sobotu 23. 12.
a od pondělí 25. 12.
do středy 27. 12. ve 20:00
LADÍME 3
Čtvrtek 28. 12. - sobota 30. 12. v 18:00
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
Čtvrtek 28. 12. - sobota 30. 12. ve 20:00
ŠPINDL
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Srdečně vás zveme na

BESKYDSKÉHO ORCHESTRU
pod taktovkou Zdeňka Valy

PĚVECKÉHO SBORU SKŘIVANI

pod vedením Mgr. Dity Gužíkové

sobota 16. prosince 2017 od 15.00 hod.
v Kulturním domě Horní Bečva / vstupné dobrovolné
Zastavte se s námi v předvánočním shonu u krásných hudebních tónů.

PŘEHLED AKCÍ V PROSINCI 2017
Rozsvícení vánočního stromu
/pátek 1. 12. od 15:30/

Výstava betlémů
/pátek 1. 12. od 15:30/

V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Předprodej vstupenek na divadelní představení
/pondělí 4. 12. od 08:00 hod./

Mikulášské setkání
srdečně zve Klub důchodců Horní Bečva
/pátek 8. 12. od 14:00 hod./

Vánoční koncert
/sobota 16. 12. od 15:00 hod./

Vánoční volejbalový turnaj
/úterý 26. 12. v 08:30 hod./

Silvestrovský večer
srdečně zve penzion Staré časy
/neděle 31. 12./
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