Zpravodaj
obce Horní Bečva

červen

2009
cena: 3,- Kč

www.hornibecva.cz
Program oslav:

Sobota 27. 6. 2009
 15:00 slavnostní zahájení
(projev starosty)

 Pěvecký soubor
základní školy Horní Bečva
 Junior Beskydská kapela

 Ukázka klasického
valašského tance odzemku
 Kapela Docuku

 Vystoupení skupiny
historického šermu Exulis
 Fulnecká kapela

 K tanci a poslechu hraje
Fulnecká kapela
 22:00 ohňostroj
Místo konání
– prostranství před školou.
Za nepříznivého počasí proběhne
program v sále místního kina.

Neděle 28. 6. 2009

Obec Horní Bečva si připomíná v roce 2009 třistapadesáté výročí od doložené písemné zprávy založení
obce. Výročí si připomeneme řadou akcí, konaných se
zaměřením k danému výročí. Na těchto akcích se budou
podílet organizované složky – TJ Sokol, SDH, Myslivecké
sdružení Hubert, Český svaz zahrádkářů, Základní škola
TGM a Obec Horní Bečva. Cílem akcí je připomenout si
historii a seznámit místní obyvatele, krajany a širokou
veřejnost s vývojem obce a představit ji jako dynamicky se rozvíjející obec Valašska na Moravskoslovenském
pomezí.
Připraveny jsou sportovní soutěže ve spolupráci s TJ
Sokol Horní Bečva, výstava výšivek, krajek, dobových
předmětů, pohlednic a fotografií dokumentujících historii i současnost obce ve spolupráci Obce Horní Bečva
a Klubu důchodců, soutěže v požárním sportu a besedy pro školní mládež o požární prevenci s ukázkami
zásahů a techniky, které představí Sbor dobrovolných
hasičů. Ve dni otevřených dveří v základní škole bude
na výstavě přiblížen vývoj školství v regionu a pro děti
a mládež připraveny sportovní soutěže a vědomostní kvízy s historickou tematikou, Myslivecké sdružení
Hubert ve spolupráci s ekologickými organizacemi seznámí na besedách veřejnost se stavem přírody, ochranou fauny a flóry.

Obec Horní Bečva vydá k uvedenému výročí obrázkovou publikaci, jejímž účelem je seznámení se stavem
dochované i současné architektury, přírody a krajiny.
Ve spolupráci se státním archivem bude vydána kniha
o historickém vývoji obce, která bude představovat
obec od vzniku až po současnost s důrazem na události,
které vývoj ovlivnily.
Obec Horní Bečva pro širokou veřejnost pak
27. června 2009 zorganizuje kulturní odpoledne, které zahájí v 15.00 hodin slavnostním uvítáním starosta
obce a potom nás až do pozdních večerních hodin budou bavit Pěvecký sbor ZŠ Horní Bečva, Junior Beskydská kapela, tanečník Pavel Vala, Skupina historického
šermu Exulis, kapela Docuku, Fulnecká kapela, která
zahraje i do tance a závěr po setmění ohlásí ohňostroj.
V neděli se pak bude konat slavnostní mše svatá ranní
– ve spolupráci s panem prof. J. Bernátkem, chrámovým
sborem a sólisty.

Obec Horní Bečva
Vás srdečně zve na všechny akce,
které se v rámci oslav konají.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce
Josef Blinka, místostarosta obce

a skupina

 Slavnostní mše svatá ranní
(ve spolupráci
s panem prof. J. Bernátkem,
chrámovým sborem a sólisty)

si Vás dovolují pozvat na svůj společný koncert k výročí založení obce Horní Bečva
12. 6. 2009 kinosál Horní Bečva v 18. hodin

Změna programu vyhrazena.

V podání dětského sboru vyslechnete známé, ale i zcela nové skladby, které vznikly právě pro tuto příležitost.
Také kapela zahraje jak starší písničky, tak několik zcela nových a zatím neslyšených výtvorů.
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Společenská kronika

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme, s láskou budeme na Tě vzpomínat.

Motto:

„Životní zkušenost se nedá získat jinak než účastí na životě.“
Zora Jesenská

V červnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
Marie M a r š á l k o v á
Veronika O n d r u ch o v á
Božena M a l é ř o v á
Marta K ř e n k o v á
Jan B l i n k a
Františka B a m b u š k o v á
Ludmila M a s a ř o v á
Jan K y š á k
Anna K ř e n k o v á

Cyril H a j d a
Hedvika J a n í č k o v á
Jaroslav F á r e k

Dne 3. června 2009 by se dožil sta let
pan František V a n ě k
Vzpomínají dcera Marie s manželem,
dcera Božena, syn Josef s manželkou,
šest vnoučat, šest pravnoučat
a tři prapravnoučata.

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let
společného života oslaví dva manželské páry:
9. června 2009 Ing. Ladislav a Jaroslava M a t y á š o v i
23. června 2009 František a Anežka K y s u č a n o v i.
Blahopřání
Třicet let společného života oslaví 9. června 2009 manželé
Růžena a Josef P a v e l k o v i.
Do dalších společných let jim hodně lásky,
zdraví a pohody přejí přátelé a příbuzní.

Všem červnovým jubilantům přejeme do dalších let
pohodu, lásku a hlavně pevné zdraví.

Vzpomínka
Odešla, ale zůstala v srdci těch,
kteří ji měli rádi.

Osiřel domov, oněměl sad, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Jak rádi jste pracovali, sebe nešetřili, nám lásku rozdávali.
Co dnes Vám můžeme dát, jen vroucí modlitbu a s láskou vzpomínat.
Spěte sladce milí rodiče, prarodiče v náruči Boží,
nechť Pán Vás odmění, co my jsme Vám dlužni.
Dne 5. června 2009 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka, pradědečka a prapradědečka
pana Jana K ř e n k a
a dne 14. července vzpomeneme první smutné výročí úmrtí naší
maminky, babičky, prababičky a praprababičky
paní Anastázie K ř e n k o v é
S láskou a velikou úctou vzpomíná
pět dětí s rodinami a sourozenci s rodinami.

Dne 7. května 2009 jsme vzpomněli
páté výročí úmrtí
paní Josefy K u b á ň o v é
S láskou vzpomíná
dcera Božena s rodinou.

Čas neúprosně letí, v srdci bolest
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí,
domov prázdný zůstává.
Dne 22. května 2009 jsme vzpomněli
páté smutné výročí úmrtí
pana Františka F á r k a
S láskou vzpomíná
manželka Božena s rodinou.

Potůček v údolí , nad strání les, rozkvetlá louka a vonící vřes.
Tam jste rádi chodívali po mnoho let,
osud nám všecko vzal a nevrátí zpět.
Opustili jste domov a práci tak, jak odlétají ptáci.
Dne 12. června 2009 vzpomeneme třicáté výročí úmrtí
paní Marie V a š u t o v é

Čas plyne a nevrátí co vzal,
jen v srdci bolest zanechal.
Dne 22. května 2009 jsme vzpomněli
čtvrté smutné výročí úmrtí
pana Karla F á r k a
S úctou a láskou vzpomínají
manželka s rodinou.
Omlouvám se za neuveřejnění vzpomínek v květnovém Zpravodaji. Školová

dne 26. června dvacáté šesté výročí úmrtí
jejího manžela pana Jana V a š u t a
a 26. července 2009
dvacáté výročí úmrtí jejich syna
pana Miroslava V a š u t a
S úctou a láskou
vzpomíná dcera a sestra Marie
a ostatní příbuzenstvo.
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3. 6.

7.30

za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

Vše pominulo, jen vzpomínat už je nám přáno na roky kdysi šťastné.
Jsou v našich srdcích ukryty, jsou hluboké a krásné.

4. 6.

7.30

za zemřelého Miroslava Hrstku, vnuky Radušku
a Romanka, rodiče Šírovy a Hrstkovy a duše v očistci

Dne 18. června 2009
uplyne patnáct let od tragického úmrtí

5. 6.

pana Josefa K y š á k a
Vzpomínají manželka Ludmila,
dcera Daniela s rodinou, zeť František,
bratr Jan s rodinou a švagr František
s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi s námi žít,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Dne 22. června 2009 uplyne osm let
ode dne, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

6. 6.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
bolest a vzpomínky zůstaly jen.
Dne 26. června 2009
vzpomeneme třetí výročí úmrtí
pana Pavla Š e b e s t y
S láskou vzpomínají manželka Věrka
a dcery Petra a Pavla s rodinami.

za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci
za zemřelé rodiče Jana a Anastázii Křenkovy,
rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

7.30

za zemřelou Marii Němcovou, manžela Františka,
vnuka Jendu a dva zetě

7. 6. 10.00

za zemřelého Františka Vaňka k nedožitým stým
narozeninám, jeho manželku a zetě Jaroslava Dudu

8. 6.

7.30

za zemřelého Miroslava Vančuru, manželku
a duše v očistci

9. 6.

7.30

za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu

10. 6.

7.30

za zemřelého manžela Antonína Mikudu, rodiče
z obou stran, sourozence, živou a zemřelou rodinu

11.6.

8.00

za zemřelého Pavla Vašuta, syna Miroslava, dvě dcery
a zetě

pan Petr O n d r u ch
S láskou vzpomínají manželka,
synové a dcery s rodinami.

7.30
17.00

17.00

za zemřelého Josefa Machálka a duše v očistci,
na které nikdo nepamatuje

12. 6.

7.30

za zemřelé Františka a Františku Macečkovy, rodiče
z obou stran, zetě a snachu

13. 6.

7.30

za zemřelé Antonii a Františka Smočkovy a syna
Stanislava

14. 6. 10.00

za zemřelého Stanislava Polácha, syna Stanislava
a za zemřelou rodinu

15. 6.

7.30

za zemřelé rodiče, tři syny, dvě dcery Hodáňovy,
živou a zemřelou rodinu

16. 6.

7.30

za zemřelého Josefa Vančuru a za zemřelého otce
Josefa Vančuru

17. 6.

7.30

za zemřelé Josefa a Františku Křištofovy

18. 6.

7.30

za zemřelého Adolfa Bělůnka, rodiče Kubišovy
a Bělůnkovy

19. 6.

7.30

za zemřelého manžela Oldřicha, čtyři syny a rodiče
Kociánovy

20. 6.

7.30

za zemřelé rodiče , Marii Machálkovou, manžela
a bratra

21. 6 10.00

za zemřelého Vladimíra Huka a duše v očistci

22. 6.

7.30

za zemřelou Annu a Jana Bernatské, zemřelé děti,
zetě a duše v očistci

23. 6.

7.30

za zemřelého Jana Blinku, syna Jana a duše v očistci

24. 6.

7.30

za zemřelého Jana Ondrucha, manželku,
neteř Reginu a jejího manžela a tři zetě

25. 6.

7.30

za zemřelého Miroslava Křenka a duše v očistci

26. 6.

7.30

za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny,
dceru, zetě a vnuka Jiřího

27. 6.

7.30

za zemřelého Jana Blinku, syna Jana a duše v očistci

28. 6. 10.00

za zemřelého Petra Ondrucha, sourozence, zetě
a rodiče z obou stran

29. 6.

8.00

za zemřelého Jana Solanského, rodiče a sourozence

30. 6.

7.30

za zemřelou Emilii Macečkovou, manžela a rodiče
z obou stran

1. 7.

7.30

„Žár života v každé bytosti je nesmrtelný.
Vidí, slyší a zná vše, co je a co bude. “

za zemřelou Františku Pastorkovou, sourozence,
rodiče a duše v očistci

2. 7.

7.30

za zemřelého Jana Koláčka, bratra a rodiče
z obou stran

Hippokrates z Kóu

3. 7.

7.30

za zemřelé Josefa a Josefu Malinovy a snachu

7.30

za zemřelé rodiče Floriána a Františku Juříkovy
a duše v očistci

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

1. 6.

7.30

za živou a zemřelou rodinu Mitášovou, Fárkovou,
Chudějovou a Facovou a duše v očistci

4. 7.

2. 6.

7.30

za zemřelého Ferdinanda Smočka, manželku Rozálii,
dceru Františku a zetě Oldřicha Proroka

5. 7. 10.00

za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka
a celou rodinu
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Informace obecního úřadu
Usnesení 13. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Horní Bečva, konaného dne 14. května 2009

Informace o volbách
13/1

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání,
stanovení zapisovatelky, volbu ověřovatelů zápisu, ustanovení
pracovního předsednictva, volbu návrhové komise.

13/2

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce
Horní Bečva a závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.

13/3

Zastupitelstvo obce po ověření ve smyslu ust. § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh
změny č. 7 územního plánu SÚ Horní Bečva není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, rozhodlo
v souladu s ust. § 172ods. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy a vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona , v souladu s ust.
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy změnu č. 7 územního plánu
sídelního útvaru Horní Bečva.

13/4

Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce prověřením možných variant řešení cyklostezky a chodníku na Úřadě regionální rady ve Zlíně, na Městském úřadě Rožnov p. R., odboru
výstavby a ÚP a s projektantem stavby.

13/5

Zastupitelstvo obce zamítá směnu pozemku p.č. 40 a části
pozemku p.č. 25. ZO souhlasí s tím, aby v případě potřeby
žadatelky p. Kateřiny Růčkové jí byl umožněn nájem části
pozemku p. č. 25.

13/6

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

13/7

Zastupitelstvo obce schvaluje 20 % krytí nákladů spojených
se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH Horní Bečva
– kategorie JPO II na rok 2010.

13/7

Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zpracováním
změny OZV o místních poplatcích a zpracováním nové OZV
o umísťování místního značení v obci.
Mgr. Oldřich Ondryáš
starosta obce

Josef Blinka
místostarosta obce

do Evropského parlamentu
ve dnech 5. a 6. června 2009
Právo volit při volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské
unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech
na území České republiky,

a to v pátek dne 5. června 2009
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V obci Horní Bečva je jeden volební okrsek č. 1
a volební místností je zasedací místnost Obecního úřadu.
Volič, občan České republiky, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, občan jiného členského státu
prokáže svou totožnost a občanství platným dokladem při vstupu do
volební místnosti.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní, to neplatí pokud hlasuje na voličský průkaz.
Po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacích lístků) volič
v prostoru určeném k úpravě volebních lístků vloží 1 hlasovací lístek
do obálky – zakroužkováním nejvýše dvou pořadových čísel kandidátů může označit kandidáty, kterým dává přednost, jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Po opuštění prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
volič vloží obálku s hlasovacím lístkem před volební komisí do volební
schránky.
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle volební komise své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů k voliči.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
I. pololetí rok 2009
Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l
Interval svozu 1x za týden.
Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Informace
Občanské sdružení
sociálních a finančních poraden ČR
spolu se Svazem důchodců ČR informuje:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý

- pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liští, Zátiší,
Kněhyně

Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně
2 metry od okraje vozovky.

Tříděný odpad

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

25. června 2009
Svoz tříděného odpadu:
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou
vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem
zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plechový sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž
umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného
skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové
a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před
nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před
Potravinami u přehrady.
Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET
láhve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly,
polystyrén.
Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné
láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo
apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit
do kontejneru na sklo.
Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny,
papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony
a lepenky, apod.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo
u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).
Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést
odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení,
nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.
Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany
a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad
Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin;
u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna
u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání domovního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni
platit poplatek za likvidaci odpadu.
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad pro občany budou
přistaveny ve dnech:

Sociální a finanční poradna OSS a FP ČR rozšiřuje své
služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní
dotace „Zelená úsporám,“ které se týkají zateplování domů,
ekologického vytápění a dalších ekologických zařízení.
Kontaktní místa pro Zlínský kraj:
Randýskova 1800, Zlín
kontaktní osoba: Tomáš Zetík, ředitel
tel.: 518 321 861, mobil: 739 865 596
e-mail: financniporadna.ZL@seznam.cz
úřední den čtvrtek: ....... 9.00 – 14.00 hodin
call centrum po – pá ...... 9.00 – 14.00 hodin
Uherské Hradiště ............ mobil: 739 446 788
Uherský Brod .................... mobil: 777 865 596
Kroměříž ............................ mobil: 606 660 339
Valašské Klobouky
a Valašské Meziříčí .......... mobil: 739 446 788
Poradnu mohou využívat především držitelé průkazů ZTP,
ZTP/P, TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. Poskytujeme pomoc a informace o slevách např. pohonných hmot,
pojištění domácností apod. Nabízíme také pracovní příležitosti
a spolupráci v poradnách OSS a FP ČR.

Občanské sdružení
PROSAZ
je zájmová organizace, která sdružuje lidi se zdravotním
postižením z celé České republiky, kteří mají stejné zájmy
a podobný styl trávení volného času. Naší pracovní náplní je
péče o zdravotně – sociální stav takto postižených občanů.
Kontakt: PROSAZ, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5

tel.: 251 614 469, 777 701 805
Sociální poradenství:

251 246 642, 775 577 519, 777 701 417
Bezplatná linka krizové pomoci a poradenství:

800 246 642
Nabízíme rekreační a rehabilitační služby a dětské tábory
v pobytovém a rekreačním středisku Líchovy.

28. - 29. 7. 2009 v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Zpravodajství TV Beskyd
můžete sledovat prostřednictvím satelitního vysílání
z družice ASTRA na pozici 23,5 st. na stanici PUBLIC TV.
Premiéra je vysílána denně
v 17.15 hod., reprízy v 0.15 hod a 7.15 hod.“
Ing. Miroslav Martinák, vedoucí finančního odboru
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V Horní Bečvě se běhalo
4. května, na počest osvobození obce, uspořádala ZŠ TGM Horní
Bečva tradiční Macurův memoriál – závod v přespolním běhu, kterého se zúčastnilo 104 závodníků (z toho 19 žáků z Prostřední Bečvy).
Soutěžilo se v 9 kategoriích, zvlášť chlapci a děvčata. Běhalo se za krásného slunečného počasí, délky tratí byly odstupňovány podle tříd.
1. - 2. tř. chlapci:
1. Němec Jakub Hor. Bečva
2. Juroška Pavel Prostř. Bečva
3. Juřík Matěj Hor. Bečva

1. - 2. tř. dívky:
1. Machálková Vanda Hor. Bečva
2. Kubáňová Karolína Prostř. Bečva
3. Hoppová Nikola Hor. Bečva

3. - 4. tř. chlapci:
1. Mikel Tomáš Prostř. Bečva
a Žitník Richard Hor. Bečva
2. Macura Jan Hor. Bečva
3. Kretek Tomáš Prostř. Bečva

3. - 4 tř. dívky:
1. Kubešová Kristýna
2. Křištofová Pavla
3. Nytrová Aneta
všechny Horní Bečva

5. - 6. tř. dívky
5. - 6. tř. chlapci:
1. Hanasová Sandra Hor. Bečva
1. Škuta Sebastián Hor. B.
2. Bernatská Nikola Prostř. Bečva
2. Jalůvka Kryštof Hor. B.
3. Solanský Tomáš všichni Hor. B. 3. Křištofová Kateřina Hor. Bečva
7. - 8. tř. chlapci:
1. Filípek Alex
2. Michlík Adam
3. Kretek Lukáš všichni Hor. B.
9. tř. chlapci:
1. Ondruch Jan

2. Vala Jiří

7. - 8. tř. dívky:
1. Křištofová Petra
2. Viktorinová Tereza
3. Švardalová Jana všechny Hor. B.
3. Dobeš Václav všichni Hor. B.

Co se děje
v hornobečvanské škole?
Informace Základní umělecké školy
V letošním školním roce proběhla Soutěž ve hře na dechové nástroje.
Této soutěže se s úspěchem zúčastnili i naši žáci a do krajského kola,
které se konalo v Kroměříži, se postupně probojovali: Dominik Opálka
ve hře na trubku obsadil třetí místo, Ondřej Malina ve hře na trubku
obsadil třetí místo a Jan Polách ve hře na trubku obsadil také třetí místo.
Krásné první místo ve hře na tubu obsadil Tomáš Machálek.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v další hudební činnosti.
Josef Blinka, Jiří Blinka

ZŠ Horní Bečva nejlepší v okrese
V pátek 15. května se žáci 6. a 7. tříd základní školy z Horní Bečvy
zúčastnili okresního kola ve volejbalu mixovaných družstev (3 dívky
a 3 hoši), které se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí na Žerotínově
základní škole.
Na turnaji vládla krásná atmosféra. Žáci podali fantastický výkon a svým výborným kolektivním přístupem si vybojovali 1. místo
a postoupili do krajského finále, které se uskuteční 25. května 2009
v Bojkovicích. Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev (Vsetín – Trávníky, VM – Křižná, VM – Žerotínova A, VM – Žerotínova B, Rožnov pod
Radhoštěm – Videčská a Horní Bečva. Právě žáci z Horní Bečvy vyhráli
všechna utkání 2 : 0 a nenechali nikoho na pochybách, že právě oni
si krajské finále zaslouží. Přejeme jim mnoho štěstí.

Snímek: dole zleva – Javorková Barbora, Vroblová Aneta, Slížková Radka,
Romanová Barbora. Nahoře zleva – učitel Kocurek Zbyněk, Ondruch Radim,
Vaníček Jan, Kuběna Radim, Michlík Adam.

První tři v každé kategorii byli odměněni medailemi, diplomy
a věcnými cenami, na které přispěli Obecní úřad, Sbor dobrovolných
hasičů, TJ Sokol, p. Darina Malinová – papírnictví (všichni z Horní Bečvy)
a Nadační fondy při základních školách v Horní a Prostřední Bečvě.
Marie Němcová

Poděkování
Klub důchodců děkuje paní Michalíkové, učitelce mateřské školy,
a dětem z mateřské školy za pěkné vystoupení u příležitosti oslav dne
matek konaného dne 15. května 2009.
Ještě jednou děkuje výbor Klubu důchodců z Horní Bečvy.

Moje znamení zvěrokruhu
Místní knihovna vyhlásila v únoru pro žáky naší školy výtvarnou
soutěž „Moje znamení zvěrokruhu.“ Byla ukončena v prvním květnovém týdnu – výtvarné práce byly v dubnu vystaveny v prostorách
knihovny a její návštěvníci mohli pro díla, která je zaujala hlasovat.
Všichni účastníci byli odměněni sladkostí, pět nejlepších prací
je vystaveno v knihovně. Jsou to obrázky Kristýny Kubešové, Kamily
Petřekové, Barbory Maléřové, Radky Slížkové a Radima Kuběny.
Všem účastníkům děkuji a ti, kteří soutěž nestihli, budou mít
možnost svá díla prezentovat na podzim.
Marcela Školová
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Skřivan 1. místo
Barbora Bartošková z 9. A

Skřivan 2. místo
Ludmila Poláchová

Skřivan 3. místo
Adam Michlík ze 7. A

Skřivánek
Ivana Křenková

Skřivánek
Dominik Opálka

Skřivánek
Vanda Machálková

Skřivánek
Jakub Juřík

Skřivánek
Martina Kramolišová

Pěvecká soutěž
určená pro žáky 2. stupně proběhla letos
již po sedmé ve čtvrtek 7. května 2009.
Děkujeme sponzorům:
Obecnímu úřadu Horní Bečva
Obecnímu úřadu Prostřední Bečva
a paní Bartoškové
Soutěž zahájil pěvecký sbor, poté už přišli na řadu soutěžící,
a tak jsme mohli vyslechnout písně např. od Katky Knechtové, Petera
Nagyho, Chinaski, ale i Natalie Oreiro a mnohých dalších.
V polovině programu nám své taneční číslo předvedly dívky
z tanečního oboru ZUŠ a taneční skupina Heart2Beat. Po ukončení
pěvecké soutěže si žáci 7. B připravili komediální scénku Zlatý kolovrat
v moderním pojetí.

Taneční vystoupení

A jak to vše dopadlo?
Porota rozhodla, že

nejlepší výkon podala Barbora Bartošková z 9. A,
na 2. místě se umístila Ludmila Poláchová z 9. A
a třetí příčku obsadil Adam Michlík ze 7. A
Cenu poroty získali:

Barbora Maléřová, Sebastian Škuta, Michal Maceček
a Štěpán Malina
Pořadem provázeli Denisa Macečková, Michaela Vroblová a David Danihel. Krásný podvečer zakončili zpěváci z devátých tříd písní
„Ty jsi jako já“, kterou se rozloučili s uměleckým působením na základní
škole.
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Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – červen
Telefon: 571 654 727
Objednávka vstupenek přes internet:
www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

• Od pátku 19. do neděle 21. v 18.00 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Princezna Aneta se nechce vdávat a proto král vymyslí lest: Pošle sousedovi
zprávu, že se o princeznu uchází sám Lucifer. Netuší ovšem, že vyvolá nejen
hněv pekla, ale i nevěsty samotného Lucifera . . .
Mládeži přístupný.
• Od pátku 19. do neděle 21. ve 20.00 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN

• Od pondělí 1. do středy 3. v 18.00 hodin
HOTEL PRO PSY

Jediný, kdo přežil tragédii v dolech je Harry Warden, který je od té doby
v komatu. Rok poté, na den svatého Valentýna, ožije a brutálně vraždí . . .
Mládeži do 18 let nevhodný.
• Od pondělí 22. do středy 24. v 18.00 hodin
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE

Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Andi a Bruce si to moc dobře
uvědomují.
Mládeži přístupný.

Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra
Audience.
Mládeži přístupný.

• Od pondělí 1. do středy 3. ve 20.00 hodin
ODPOR

• Od pondělí 22. do středy 24. ve 20.00 hodin
DUEL FROST / NIXON

Příběh bratrů Bielskich, kteří dokázali během 2. světové války zachránit život
více než 1200 lidem tím, že je ukryli v neobydlených hlubokých běloruských
lesích.
Mládeži do 15 let nevhodný

Nelítostná bitva o pravdu před televizními kamerami. Napínavý rozhovor
mezi bývalým americkým prezidentem Bizonem a televizním moderátorem
Frostem.
Mládeži do 12 let nevhodný.

• Od čtvrtku 4. do neděle 7. v 18.00 hodin
ZNOVU 17

• Od čtvrtku 25. do neděle 28. v 17.30 a ve 20.00 hodin
TERMINATOR SALVATION

Pomalu ale jistě stárnoucí Mike dostane druhou šanci když se jakýmsi
zázrakem znovu ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka . . .
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od čtvrtku 4. do neděle 7. ve 20.00 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI

John Connor, je muž určený osudem k tomu, aby vedl lidský odpor vůči
Skynetu.
Mládeži do 12 let nevhodný.

Poté, co se Robert Langdon pustil do dobrodružství, které ho postavilo mezi
církev a 2000 let historie, se opět vrací a tentokrát se ocitá v samotném srdci
Vatikánu.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pondělí 8. do středy 10. v 18.00 hodin
BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
Alkoholik nemůže žít bez pití, Workholik bez práce a Shopaholik bez nákupů!
Pokud rádi nakupujete, tak je tu film přímo pro Vás . . .
Mládeži přístupný.
• Od pondělí 8. do středy 10. ve 20.00 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX

• Od pondělí 29.6. do středy 1.7. v 18.00 hodin
HOLKA Z MĚSTA
Ambiciózní a podnikavá manažerka Lucy dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol – neznámo kde – aby restrukturovala výrobní továrnu. Co však začíná
jako jednoduchá práce, se brzy stává zkušeností, která jí zcela změní život.
Mládeži do 12 let nevhodný.
• Od pondělí 29.6. do středy 1.7. ve 20.00 hodin
DVOJÍ HRA
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen převést prachy.
Svět průmyslové špionáže a dvou bývalých agentů tajných služeb.
Mládeži do 12 let nevhodný.

Inzerce

Radikální “děti” nacistické generace vedou válku, jejímž cílem je “lidštější”
společnost. Bohužel používáním nehumánních prostředků nejenže šíří teror
a krveprolití, ale sami svou lidskost ztrácejí. Mládeži do 15 let nevhodný.
• Od čtvrtku 11. do neděle 14. v 18.00 hodin
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Děj filmu se vrací k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým
událostem jeho života.
Mládeži přístupný.

KIAORA - jazykové centrum
Náměstí 84, Valašské Meziříčí
tel.: 739 027 015, 777 587 850, kiaora@jazykovka-valmez.cz

• Od čtvrtku 11. do neděle 14. ve 20.00 hodin
STAR TREK

Po:

9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

St:

9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Nejnovější film ze slavné série Star Trek nás zavede do úplných počátků ságy,
kdy se dozvíme, jak se James T. Kirk, Spock a další členové USS Enterprise
poznali a vytvořili tak nejznámější posádku v historii.
Mládeži přístupný.

Pá: 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00

www.jazykovka-roznov.cz

• V neděli 14. v 16.00 hodin
KINO PRO DĚTI: ZASADIL DĚDEK ŘEPU
Zasadil dědek řepu, O statečné princezně, Budulínek Mandelinka,
Zatoulaná ovečka, Zoologická zahrada, O pejskovi a kočičce jak myli podlahu.
• Od pondělí 15. do středy 17. v 18.00 hodin
NEZVANÝ HOST
Stereotyp Waltrova života se začíná měnit teprve ve chvíli, kde se náhodně
setkává s mladým Syřanem Tarekem. Ten jej nevědomky vyzve na cestu
k nalezení netušeného rozměru jeho vlastní osobnosti. Mládeži přístupný.
• Od pondělí 15. do středy 17. ve 20.00 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví a skupinka rozjívených
teenagerů, kteří si chtějí užít víkend v divočině netuší, že za to zaplatí
tu nejvyšší cenu.
Mládeži do 15 let nevhodný.
• Ve čtvrtek 18. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB - VÍTEJTE V KLDR!
Dokumentární film o cestě skupiny českých turistů do Severní Koreje.
Mládeži do 12 let nevhodný.

Kadeřnictví Iwuzskaa - Hotel Mesit
- dámské, pánské, dětské
- stříhání, barvení, melírování
- prodlužování
dl ž á í
a zahuštování vlasů
- permanentní melírky

Provozní doba:
po út - stt
čt - pá
so -

dle objenávek
99:00
00 - 14
14:00
00
9:00 - 18:00
9:00 - 14:00 (18:00)

tel. číslo: 773648841
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