
Divadelní soubor CHAOS
Valašská Bystřice

Představení se uskuteční 

9. března 2013 
v 17.00 hodin 

v místním kinosále v Horní Bečvě, 

vstupné 50,-Kč, 
předprodej vstupenek v Místní knihovně 

od 18. února 2013.

únor

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Bečvánek Beskydy

 Vás srdečně zve na 

Dětský karneval, 

který se koná 

v sobotu 16. února 2013 

od 14.00 hodin 

v Penzionu Staré Časy. 

Pozvánka 

a další informace na str. 7.

Penzion Staré časy 

Vás srdečně zve na 

3. PLES 

na Starých časech, 
který se koná 

v sobotu 23. února 2013 

od 19.00 hodin 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Pozvánka 

a další informace na str. 7.

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

únor 2013
Pátek 1. 2. 2013 – DJ Březík
Sobota 2. 2. – Auta – fi lm

Pátek 8. 2. – DJ Slovensko
Sobota 9. 2.  – Auta 2 – fi lm

Pátek 15. 2. – DJ Walach
Sobota 16. 2.  – fi lm

  Madagaskar 
Pátek 22. 2. – DJ Slovensko
Sobota 23. 2. – fi lm

 Madagaskar 2
Pátek 1. 3. – DJ Březík
Sobota 2. 3. – fi lm

 Žraloci na souši

Pozvánka do divadla

Wellness Hotel Duo

Na měsíc únor 

jsme připravili pro občany 

a hosty obce Horní Bečva 

mimořádnou akci, 

a to zvýhodněné vstupy 

do wellness Hotelu Duo.

Vstup do bazénu 

– 50,- Kč/os

Sauna – 150,- Kč/os

Sleva na všechny wellness 

procedury ve výši 20%.

Wellness centrum

 je pro Vás otevřeno denně 

od 9:00 do 21:00.

Informace o volných 

kapacitách na wellness 

recepci.

E-mail: wellness@hotel-duo.cz

Telefon: 733 122 531

Přijďte se zrelaxovat 

a odpočinout  v našem 

wellness centru. 

Těšíme se na Vaší návštěvu.                       

Tým Hotelu Duo

Uzávěrka příspěvků do březnového zpravodaje bude do 22. 2. 2013!!!



Motto: 

„Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.“  

Cocteau

Blahopřání
V únoru 2013 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jindřiška  K ř e n k o v á

Marie  R o m a n o v á 

Jarmila  P a r m o v á

Anastazie  S a r a v o v á 

Anežka  M a t u š í k o v á 

Anežka  H a n u l i a k o v á  

Ludmila  Z á v o r k o v á  

Karel  M a l i n a 

Veronika  V a š u t o v á 

Jana  S o l á n s k á

Josef  O n d r u c h 

Anastázie  M i k u n d o v á

15. února 2013 oslaví padesát pět let manželství 

– smaragdovou svatbu Josef a Zdenka J a n í č k o v i. 

20. února 2013 oslaví dvacet pět let manželství 

– stříbrnou svatbu Josef a Anna  Č á ň o v i.

Všem únorovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, zdraví a životní pohody.    
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Společenská kronika

Vzpomínka

Děkuji všem spoluobčanům, 

známým, kamarádům, bývalým 

spolupracovníkům a celé rodině, 

že v hojném počtu doprovodili 

na místní hřbitov mého manžela  

pana  Miloše  J u r o š k u, 

stolaře z Prostřední Bečvy – Kněhyň. 

Všem děkuji za květinové dary.

Za celou rodinu manželka Věra Jurošková se svojí rodinou.

Už ho neprobudí ranní sluníčko 

ani krásný den, na bečvanském hřbitově 

sní svůj věčný sen. Prázdná jsou místa 

kde zněl jeho hlas, však vzpomínky 

navždy zůstanou v nás.

Dne 8. února 2013 vzpomeneme 

smutné patnácté výročí úmrtí          

pana  Jana  P r o r o k a 

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

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

Dne 11. února 2013 si připomínáme 

druhé smutné výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka          

pana  Pavla  K u r e k a 

S láskou vzpomínají 

manželka Jaroslava, syn Pavel, 

dcera Eva a vnoučata Simonka a Kubík.

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal.

Dne 7. února 2013 vzpomeneme 

dvacáté třetí smutné výročí úmrtí mého 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka         

pana  Josefa  C h o v a n c e 

a 8. března 2013 vzpomeneme 

jeho nedožitých osmdesáti let.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Vlastimila s celou rodinou.

Dne 15. února 2013 

oslaví naši rodiče, manželé 

Zdenka a Josef J a n í č k o v i 

smaragdovou svatbu. 

Už je to pěkná řádka let, 

co Vy dva spolu brázdíte svět. 

Když jste si prstýnky z lásky dali, 

úctu a věrnost slibovali. 

Manželský slib jste nevzali zpět a je to dlouhých padesát pět let. 

Tak jako kdysi ať Vám v srdci zvony znějí! 

Lásku a štěstí Vám k výročí přejí děti a vnučky. 

Nejstarší občanka 
obce Horní Bečva 
oslavila 100 let
Dne 8. ledna 2013 
oslavila 
nejstarší občanka 
obce Horní Bečva  
paní Kamila Proroková 
kulaté životní jubileum 
100 let.

Narodila se dne 08.01.1913 v Hutisku-Solanci manželům Majerovým 

jako nejstarší dcera z pěti dětí. Ve svých 19 letech se provdala za pana 

Františka Proroka na Horní Bečvu, kde společně vychovali tři děti.

O paní Kamilu Prorokovou se pečlivě starala její dcera paní Jiřina Sedláčková 

se svými syny Martinem Sedláčkem a Zbyňkem Sedláčkem. 

K úctyhodnému životnímu jubileu přišli do domku, ve kterém prožila 

již osmdesát let pogratulovat - starosta obce Mgr. Oldřich Ondryáš, 

matrikářka paní Jana Poláchová, předsedkyně SPOZ paní Marie Cabáková, 

kteří jí předali za obec věcné dary. 

Rovněž přijely poblahopřát i vedoucí pracovnice OSSZ Vsetín.

Vitální a stále usměvavá oslavenkyně se i bez brýlí podepsala 

do pamětní knihy obce. 

Své významné jubileum oslavila také se svojí rodinou.

Paní Kamila Proroková, bohužel již není mezi námi. 

V pondělí dne 14.01.2013 náhle zemřela 

ve svém domku v Horní Bečvě, v kruhu svých nejbližších.

Vážená zarmoucená rodino, 
přijměte prosím jménem celé obce upřímnou soustrast.

Poděkování
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Motto: 

„ Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, 

ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem 

a člověk umírá za přátelství.“
Seneca

 1.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 2.2. 8.00 za věrné zemřelé

 3.2. 10.00 za jistou rodinu, živou i zemřelou

 4.2. 7.30 na úmysl dárce

 5.2. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 6.2. 7.30 na úmysl dárce

 7.2. 7.30 za zemřelého Františka Malinu, rodiče a dva bratry

 8.2. 7.30  za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, syna, 

snachu, vnuka a zetě Emila Křenka

 9.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 10.2. 10.00  za zemřelého Josefa Chovance při příležitosti nedožitých 

osmdesáti let rodiče z obou stran 

 11.2. 7.30 na jistý úmysl

 12.2. 7.30 za zemřelé příbuzné a přátele

 13.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 14.2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku, 

sedm dětí a vnuka Václava

 15.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 16.2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

a Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

 17.2. 10.00 za zemřelou Jiřinu Kantorovou, jejího manžela a rodiče

 18.2. 7.30 za zemřelé příbuzné

 19.2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, celou živou 

a zemřelou rodinu Ondruchovu, za Veroniku 

Bartoškovou s rodinou, Jana Kuběnu, Štěpána Bartošku 

a živou a zemřelou rodinu

 20.2. 7.30 za zemřelé příbuzné

 21.2. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a dceru

 22.2. 7.30 na jistý úmysl

 23.2. 7.30  za zemřelého syna Jaroslava Martináka a prarodiče 

z obou stran

 24.2. 10.00  za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy, oboje rodiče 

a duše v očistci

 25.2. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 26.2. 7.30 na jistý úmysl

 27.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 28.2. 7.30 za živou rodinu

 1.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 2.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 3.3. 10.00 za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské a zemřelé syny

 4.3. 7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

 5.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí a rodinu

 6.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kyšákovy

 7.3. 7.30  za zemřelého manžela Oldřicha Kociána, čtyři syny 

a rodiče Kociánovy

 8.3. 7.30  za zemřelou Annu Škorňovou 

k jedenáctému výročí úmrtí

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest 

zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 

domov prázdný zůstává.

Dne 17. února 2013 vzpomeneme 

čtrnácté smutné výročí úmrtí          

pana Jiřího K a d y 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka a synové s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 22. února 2013 by se dožil sta let         

pan  Jan  K ř e n e k

a 22. dubna 2013 vzpomeneme 

jeho třicáté druhé výročí úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Marta, děti Karel a Marta s rodinami.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

únor 2013

Informace obecního úřadu

Žádáme rodiče s trvalým pobytem 

v obci Horní Bečva, kterým se v roce 2013 

narodí miminko, aby přinesli na Obecní úřad 

Horní Bečva, evidence obyvatel rodný list dítěte 

k provedení záznamu do evidence obyvatel 

obce Horní Bečva, neboť údaje o narození dítěte 

nejsou obecním úřadům zasílány. 

Děkujeme za pochopení.

Evidence obyvatel 

– narození dítěte v roce 2013
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EVIDENCE OBYVATEL 

pohyb obyvatel v roce 2012 

v obci Horní Bečva

Placení komunálního odpadu 

na rok 2013 – ZMĚNA!!!!

Stav  obyvatel k 01. 01. 2012: ...................................................................  2.451

Přihlášení k trvalému pobytu: .....................................................................+ 40

Odhlášení z trvalého pobytu: .....................................................................  -  26 

Narození: ............................................................................................................  + 20  

Úmrtí: ...................................................................................................................  - 22 

Celkem obyvatel k 31.12.2012 .................................................................  2.463

V obci Horní Bečva je k 31.12.2012 celkem 2 463 obyvatel, z toho 

dospělých osob je: 2 061.  Z  těchto dospělých osob je 1020 mužů 

a 1041 žen. Mladistvých od 15 do 18 let je  77 osob - z toho 38 chlapců 

a 39 dívek. Dětí do 15 let je 325 osob - z toho 176 chlapců a 149 dívek. 

Průměrný věk obyvatel je v obci 42,8 let.

Nejstarší občankou obce Horní Bečva byla paní Kamila 

Proroková, která se v  lednu 2013 dožila věku 100 let, bohužel 

dne 14.01.2013 zemřela. Druhou nejstarší občankou obce je paní 

Anastazie Mikundová. 

Narodilo se celkem 20 dětí, z toho 14 chlapců a 6 děvčat.  

Jména dětí byla v loňském roce vcelku různorodá, u chlapců pře-

vládalo jméno Adam, Jan, Matyáš. 

V naší obci je nejvíce užíváno těchto jmen a příjmení:

JMÉNA:

U mužů a chlapců: Josef, Jiří, Jan, Petr, Pavel, Jaroslav, Zdeněk, 

U žen a dívek: Marie, Jana, Anna, Zdenka, Ludmila, Eva, Hana. 

PŘÍJMENÍ:

Ondruch – Ondruchová, Křenek – Křenková,

Vašut – Vašutová, Kretek – Kretková, Malina – Malinová

Manželství dle evidence obyvatel uzavřelo 20 občanů a rozve-

deno bylo 7 občanů obce Horní Bečva. 

Zemřelo celkem 22 občanů obce, z toho 16 mužů a 6 žen.

Matrika – matriční události v roce 2012.

V obci Horní Bečva bylo uzavřeno 13 manželství (z toho 2 církevní 

a 1 s cizincem) a zemřelo 13 osob.

SPOZ – jubilejní sňatky v roce 2012

25 let manželství – stříbrná svatba: ................................................................ 8

50 let manželství – zlatá svatba:  ...................................................................... 4

55 let manželství – smaragdová svatba: ....................................................... 2 

60 let manželství – diamantová svatba: ........................................................ 0

65 let manželství – kamenná svatba: ............................................................. 0 

V roce 2012 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:

- 3x vítání občánků obce 

- rozloučení se základní školou TGM Horní Bečva žáků 9. třídy 

nazvané poslední zvonění   

- zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění

Jubilantům, kteří oslaví 75 let, 80 let, 81 let a každý další rok svého 

životního jubilea, přijde v  den narozenin jubilanta (příp. dle domlu-

vy), poblahopřát dvojice členů sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) 

s dárkovým balíčkem a kytkou.

Jubilantům, kteří se dožívají životního jubilea 60 let a 70 let, zasílá 

matrikářka blahopřání. 

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k  individuální rekreaci na povinnost zaplacení míst-

ního poplatku za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. 

o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky obce Horní 

Bečva č. 01/2012.

1.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob 

pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. sjízdnost 

komunikací)   ................................  Místní poplatek činí 500,- Kč

II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných 

nádob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. 

V zimním období je odvoz omezen.

............................................................ Místní poplatek činí 450,- Kč

III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad 

vlastními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

........................................... Místní poplatek činí 350,- Kč

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispo-

zici u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

2.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

mající ve vlastnictví stavbu 

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

........................................... Místní poplatek činí 500,- Kč

SPLATNOST POPLATKU:

Poplatek je splatný do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

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

Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 lze najít na stránkách 

www.hornibecva.cz.

1.  Adam Sedláček   

2.  Dominik Vašut     

3.  Marie Blinková     

4.  Adam Chovanec        

5.  Stella Šrámová       

6.  Lukáš Hradil     

7.  Robin Kocián           

   8.  Jan Patka     

   9.  Matyáš Vašut   

10.  Vendula Pavlátová     

11.  Petr Vašut     

12.  Anna Křenková      

13.  Iva Ondruchová     

14.  Julie Chudějová       

15.  Tomáš Both      

16.  Tony Davidson 

17.  Marek Vančura 

18.  Jan Vavřík 

19.  Matyáš Vaculín 

20.  Jiří Mikač

1.  Ladislav Smak     

2.  Rudolf Minarčík  

3.  František Malina        

4.  Michal Lišaník     

5.  Oldřich Kysučan           

6.  Josef Vašut            

7.  Jindřich Janíček       

8.  Josef Ondruch        

   9.  Cyril Ondruch          

10.  Františka Kretková       

11.  Karel Hatlapatka         

12.  Jiřinka Cvernová      

13.  Jaroslav Juřík 

14.  Božena Cvernová      

15.  Dagmar Pechová         

16. Josef Bordovský 

17. Luděk Zapletal           

18. František Polách        

19. Jiřina Proroková         

20. Petr Vašut 

21. Ilona Tymonová 

22. Stanislav Káva 

Osoby zemřelé v roce 2012

Děti narozené v roce 2012
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Výsledky voleb prezidenta republiky 

na Horní Bečvě
Poplatek ze psů

Upozorňujeme, že občané vlastnící psa 

staršího 3 měsíců jsou povinni zaplatit 

poplatek ze psů v termínu do 31.3. běžného 

roku. Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa 

s výjimkou některých případů uvedených 

ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Úřad práce České republiky, 
krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště 

Rožnov p. R. – Školní 2639, Zemědělská 572 

UPOZORNĚNÍ: 
od 1. února 2013 změna úředních hodin:

Po 8 – 12 ..............13 – 17

Út 8 – 11  

St 8 – 12 ..............13 – 17

Čt 8 – 11  

Pá  8 – 11 - jen evidence nových uchazečů 

o zaměstnání a příjem nových žádostí o 

nepojistné sociální dávky  

!!!  POZOR NA  PODVODNÍKY  !!! 
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího 

nevpouštějte do bytu.

Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

!!! POZOR !!! na náhodné telefonáty 

– volající vydávající se za vnuky či rodinné příslušníky 

a loudící peníze na opravu nebo koupi auta.

Podomní prodej dek, hrnců a nářadí 

je ve většině případů podvod.

Při sebemenším podezření na podvodné jednání 

VOLEJTE BEZPLATNOU TÍSŇOVOU LINKU 

POLICIE ČR 158.

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální odpad, který 

bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou vydávány obcí, 

nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     1. 3., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

hospodářství obce.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Sběrný dvůr je postaven v  lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je 

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

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

První kolo volby prezidenta republiky 

konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

Počet voličů v seznamu: .............................................................................  2 165

Vydaných obálek: ..........................................................................................1 211

Odevzdaných obálek: ..................................................................................1 210

Platné hlasy: ....................................................................................................1 200

Volební účast v %: ........................................................................................  57,86

1. Rothová Zuzana, MUDr., MBA  ............................................  111 hlasů

2. Fischer Jan, Ing., Csc  .............................................................  202 hlasů

3. Bobošíková Jana, Ing.  ............................................................  46 hlasů

4. Fischerová Taťána  ..................................................................  42 hlasů

5. Sobotka Přemysl, MUDr..........................................................  36 hlasů

6. Zeman Miloš, Ing.  .................................................................  314 hlasů

7. Franz Vladimír, Prof. JUDr.  ....................................................  83 hlasů

8. Dienstbier Jiří  ........................................................................  204 hlasů

9. Schwarzenberg Karel  ...........................................................  162 hlasů

Druhé kolo volby prezidenta republiky 

konané ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Počet voličů v seznamu:  ...........................................................................   2 165

Vydaných obálek: .........................................................................................  1 303 

Odevzdaných obálek: .................................................................................  1 303

Platné hlasy: ...................................................................................................  1 298

Volební účast v %: ........................................................................................  60,18

1. Zeman Miloš, Ing.  .................................................................  806 hlasů

2. Schwarzenberg Karel  ...........................................................  492 hlasů

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Hledám pozemky 

vhodné k pronájmu za účelem 

zemědělské činnosti. Za nabídky děkuji. 

Tel.: 739 227 878In
ze
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e
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BESŤÁCI 

vítězi Vánočního turnaje

Ples sportovců - poděkování

Nedávno bylo prvního září a už máme za sebou první pololetí škol-

ního roku 2012/2013. Rádi bychom Vás opět seznámili s výsledky na-

šich žáků v oblast prospěchu a chování:

Na prvním stupni se učí 117 žáků, všichni prospěli. Výborný pro-

spěch měli tito žáci:

1. třída – Patrik Barabáš, Pavel Holzer, Dominik Chrbját, Adam 

Lejska, Daniel Malina, Radek Malina, Roman Rusín, Dominik Rybníček, 

Šimon Šrám, Vojtěch Švec, Daniel Závorka, Angela Davidson, Ema Fárko-

vá, Ema Holíčková, Barbora Kačmaríková, Aneta Kretíková, Alena Křen-

ková, Viktorie Mazůrková, Nikola Mikudová, Adéla Minarčíková, Kristýna 

Otepková, Beáta Pastorková, Eliška Petřeková, Natálie Šuláková, Radka 

Vašutová 

2. třída – Tomáš Kubáň, Tomáš Skalík, Roman Vítek, Kateřina Blin-

ková, Lucie Hyklová, Michaela Mikudová, Zuzana Podešvová, Patricie 

Stromšíková, Daniela Vaníčková, Lucie Závorková

3. třída – Martin Holzer, Pavel Křenek, Václav Křenek, Josef Němec, 

Josef Vahalík, Emanuel Vala, Klára Kocurková, Amálie Mikesková, Aneta 

Riegelová

4. třída – Martin Holčák, David Křenek, Tomáš Křenek, Daniel Němec, 

Patrik Šupina, Terezie Blinková, Monika Botková, Viktorie Doležálková, 

Simona Fojtášková, Denisa Petřeková, Vanessa Poláchová, Markéta 

Vašutová, Radka Žitníková

5. třída – Jakub Měrka, Adéla Bohušová, Hana Holíčková

Na druhém stupni studuje 126 žáků, z nich dva neprospěli. Vyzna-

menání získalo 58 žáků, samé výborné měli tito žáci:

6. třída – Michal Fojtášek, Jakub Němec

7. třída – Ondřej Holčák, Kristýna Kubešová

8. B třída – Ivana Růčková

9. třída – Radek Bill, Jiří Solanský, Dominika Blinková, Ivana Křenková

Na škole hodnotíme také chování žáků. V  prvním pololetí bylo 

celkem uděleno třináct napomenutí třídního učitele a jedna důtka ře-

ditele školy. O soutěžích a jiných akcích, které ve škole probíhají, jste 

informováni průběžně během školního roku.
Mgr. Silva Vašková

Na Štěpána 26. 12. se sešlo 11 smíšených volejbalových družstev 

na tradičním Vánočním volejbalovém turnaji v  hale Základní ško-

ly v  Horní Bečvě. Oslavit vánoční svátky pohybem přijeli sportovci  

ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova p/R., Dolní, Prostřední 

i Horní Bečvy. I věkové složení hráčů bylo různorodé. V zápasech jsme 

mohli vidět žáky 9. tříd, středoškoláky, vysokoškoláky, střední i starší 

generaci.

Volejbalisté se utkali ve dvou skupinách systémem každý s  kaž-

dým, hrálo se na 2 sety do 20 bodů. Na 2 hřištích bylo celkem sehráno 

30 zápasů, které odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu 

s rozhodčími z řad hráčů. Z každé skupiny postupovaly do dalších bojů 

3 nejlepší týmy. O 5. – 6. místo se utkalo družstvo Avex s týmem Rrrrr. 

Avex zvítězil a obsadil celkově 5.místo, Rrrrr byli šestí. V dalších zápa-

sech Besťáci porazili Coolturisty 2:0 a stejným poměrem zvítězili Vlčáci 

nad týmem Do počtu. V semifi nále vyhráli Coolturisti nad mužstvem 

Do počtu a obsadili celkově 3.místo, Do počtu byli čtvrtí. Velmi drama-

tické bylo fi nálové utkání, ve kterém Besťáci porazili Vlčáky 2:1 a stali 

se vítězi Vánočního volejbalového turnaje.

A tady je celkové pořadí:  

1. Besťáci 7. Unknown

2. Vlčáci 8. Jarcová

3. Coolturisti 9. Pomlčky

4. Do počtu 10. Pobřeží lihoviny

5. Avex 11. Mamby

6. Rrrrr

V podvečer bylo dobojováno. První tři družstva obdržela medaile, 

diplomy a dárkové koše, týmy na 4. – 11. místě si odvezly také dárko-

vé balíčky. Na ceny přispěli Obecní úřad, Tělovýchovná jednota Sokol 

a Sbor dobrovolných hasičů z  Horní Bečvy. Po vyhlášení výsledků si 

hráči i organizátoři popřáli zdraví, štěstí a pohodu do roku 2013 a slíbili 

si, že se opět sejdou tentokrát na Velikonočním turnaji.
 Marie Němcová

Základní škola informuje

Sbírka krojů
Občanské sdružení Šorstýn 

zabývající se kulturními a folklórními tradicemi 

prosí spoluobčany, kteří by byli ochotni 

darovat části kroje, či celý kroj (i dětské) 

a přispět tak k udržení tradic, 

aby se ozvali na tel.: 736 131 190, 

nebo na e-mail: sorstyn@centrum.cz

Kroje budou dále sloužit a dělat parádu 

nejen na folklórních akcích na Horní Bečvě, 

ale především přispějí k rozvoji 

a udržení folklóru v naší obci.

Předem vám moc děkujeme Šorstýn o. s., 

více informací o sdružení naleznete na 

www.sorstyn.webnode.cz.
Sportovci TJ Sokol Horní Bečva 

děkují všem svým příznivcům za hojnou účast 

na sportovním plese a sponzorům za hodnotné ceny do tomboly 

– pomohli jste nám vytvořit příjemnou atmosféru.
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Pozvánky

Centrum denních služeb 
Rožnov p. Radhoštěm

Máte seniorský věk nebo jste dospělý se 

zdravotním postižením a cítíte se osaměle? 

Pečujete o osobu blízkou a chcete jí dopřát 

smysluplné, zajímavé, aktivní prožití dne?

Naše Centrum Vám nabízí pobyt 

v příjemném prostředí ve společnosti 

pracovnic Charity a ostatních klientů, 

s bohatým programem oblíbených činností.

V průběhu dne je zajištěna hygiena, 

strava a další služby dle Vašich potřeb.

Navštívit nás můžete ve dnech 

PO – ČT 7.00 – 15.00 PÁ 7.00 – 14.00

Najdete nás na ul. Pivovarská 2190, 

nová budova vedle rožnovkého kostela).

Podrobné informace Vám rádi podáme 

při návštěvě u nás nebo na telefonním čísle 

603 549 642, 571 654 954. 

Kontaktní osoba Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

Těšíme se na Vás!

Výtěžek tříkrálové sbírky 
v roce 2013

Horní Bečva  ...................................  45 660 Kč

Prostřední Bečva ............................ 71 003 Kč

Dolní Bečva ..................................... 78 166 Kč              

Hutisko – Solanec ........................... 86 403 Kč

Vigantice ......................................... 37 910 Kč              

Rožnov p. R. .................................. 287 287 Kč

Valašská Bystřice .......................... 100 594 Kč              

Velká Lhota ..................................... 18 245 Kč

Zubří .............................................. 156 849 Kč              

Vidče ................................................ 61 549 Kč

Střítež .............................................. 17 727 Kč              

Zašová ........................................... 104 058 Kč

Valašské Meziříčí .......................... 409 340 Kč             

Branky ............................................. 17 427 Kč

Police ............................................... 13 610 Kč              

Loučka ............................................. 16 774 Kč

Podolí ................................................ 5 311 Kč             

Kunovice .......................................... 16 969 Kč

Kelč .................................................. 67 045 Kč             

Kladeruby ........................................ 18 244 Kč

Choryně ........................................... 16 224 Kč             

Lešná ............................................... 42 122 Kč

Dohromady 1 688 517 Kč, 
v roce 2012 to bylo 1 716 345 Kč.
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků bude k 22. dni. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

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

Prodám valašský mužský kroj 
pro štíhlou postavu do výšky 170 cm 

(košula, brunclek, gatě s opaskem, klobúk), 

kopyce a krpce na velikost nohy 7. 

Cena dohodou. Mobil: 605 947 451

Prodej palivového dřeva.
Nabízíme k prodeji palivové dřevo 

– buk štípané délky 1m, polínka 25 cm, 33 cm 

ukládané v paletách 1m x 1m x 1m. 

Sklad Dolní Bečva, 

tel.: 603 881 397, 608 100 690 

Koupím les, či ornou půdu,

 Valašsko a Morava. 

Nad 1 ha. Platba v hotovosti. 

Solidní jednání. Odměním i za tip. 

Tel.: 737 95 32 95.

Inzerce


