
únor

2015
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Sbor dobrovolných hasičů 
v Horní Bečvě

vás srdečné zve na tradiční

Sejdeme se v sobotu 
14. února 2015 

v Penzionu Staré časy. 

Od 19.00 hodin 
bude hrát k tanci 

i poslechu 
skupina UNIVERZAL.

Penzion Staré časy 

Vás srdečně zve na 

5. PLES 
na Starých časech, 

který se koná 

v pátek 20. února 2015 
od 19.00 hodin 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Pozvánka 
a další informace na str. 7.

Bečvánek Beskydy
 Vás srdečně zve na 

Dětský karneval, 

který se koná 

v sobotu 7. března 2015 
od 14.00 hodin 

v Penzionu Staré Časy. 

Pozvánka na str. 7.

Výstava obrazů 
akademického malíře 

Luď ka Majera 

k nedožitým 

90. narozeninám. 

Výstava potrvá 
do 11. března 2015 

IC Zvonice Soláň. 

Pozvánka na str. 7.



Blahopřání

Dne 18. února 2015 

oslaví 75. narozeniny naše maminka, babička a prababička              

paní  Zdenka  J a n í č k o v á   
Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, 
úmysl prozradí i malý skromný květ. 

Jedno – dvě slovíčka, maličkou kytičku,
co přesně zapadnou do místa v srdíčku.

S přáním přichází manžel, syn a dcery s rodinami.
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Vzpomínka

Všem únorovým oslavencům 
i jubilujícímu manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.

Společenská kronika

Dne 12. února 2015 

vzpomeneme 13. výročí úmrtí              

pana  Cyrila  K ř e n k a   
Z láskou  a úctou vzpomínají 

neteře Zdenka, Eva a synovec Milan 

s rodinami.

 „Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.“ 
J. W. Goethe

Dne 10. února 2015 oslaví stříbrnou svatbu 

po 25 letech manželství 

manželský pár Vladimír a Svatava O n d r u c h o v i 

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, 
i když ti zemřeli, stále je miluješ.
Dne 17. února 2015 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

naší maminky               

paní  Růženy  O n d r u ch o v é   
S láskou vzpomínají dcery Martina, 

Michaela a David Ondruch.

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest 
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 
domov prázdný zůstává.
Dne 17. února 2015 vzpomeneme 

šestnácté smutné výročí úmrtí               

pana  Jiřího  K a d y   
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, 
zůstala bolest, která neuvadá.
Dne 11. února 2015 si připomínáme 

čtvrté 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, vzpomínky a smutek 
zůstávají. Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 18. února 2015 vzpomeneme 

smutné desáté výročí úmrtí               

paní  Amálie  M a c e č k o v é   
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Motto: 

„Každý den se v našem srdci rodí nové naděje.“  

Blahopřání
V nejkratším měsíci roku oslaví svá životní jubilea 

tito naši spoluobčané:

Jindřiška  K ř e n k o v á   
Bedřiška  M a l i n o v á 
Jarmila  P a r m o v á    
Božena  V o j k ů v k o v á     
Anastazie  S a r a v o v á         
Bedřich  O n d r u c h    
Anežka  H a n u l i a k o v á 
Ludmila  Z á v o r k o v á   
Zdenka  H o d a ň o v á  
Zdenka  J a n í č k o v á 
Veronika  V a š u t o v á 
Josef  O n d r u c h
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Motto: 

„A všechno na světě má své místo - a všechno pod nebem má svůj čas.“

Obětovány budou:
 1. 2. 10.00  za zemřelého Pavla Folvarčného, Jaroslava  Ondryáše 

a rodinu Solanskou

 2. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a příbuzné

 3. 2. 7.30 na dobrý úmysl

 4. 2. 7.30 za zemřelou rodinu

 5. 2. 7.30 na jistý úmysl 

 6. 2. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, syna Miroslava, 

celou rodinu a duše v očistci

 7. 2. 7.30 za zemřelého Františka Malinu, snachu a rodiče

 8. 2. 10.00  za zemřelého Josefa Chovance k 25. výročí úmrtí 

a rodiče z obou stran

 9. 2. 7.30 za zemřelou rodinu

 10. 2. 7.30 na úmysl dárce

11. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

12. 2. 7.30 na úmysl dárce

13. 2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku, 

šest dětí a vnuka Václava Ondrucha

14. 2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

a Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

15. 2. 10.00  za zemřelou rodinu Slezákovu, Břenkovu, 

duše v očistci a Boží požehnání pro rodinu Růčkovu

16. 2. 7.30 na jistý úmysl

17. 2. 7.30 za zemřelou rodinu

18. 2. 7.30 za duše v očistci

19. 2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, staříčky 

a celou živou a zemřelou rodinu, za Veroniku 

a Štěpána Bartoškovy, celou živou a zemřelou rodinu 

Bartoškovu a Kuběnovu

20. 2. 7.30 na jistý úmysl

21. 2. 7.30  za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče 

z obou stran

22. 2. 10.00  za zemřelou Amálii a Metoděje Macečkovy 

k desátému výročí úmrtí a duše v očistci

23. 2. 7.30 za zemřelé příbuzné

24. 2. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

25. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

26. 2. 7.30 na úmysl dárce

27. 2. 7.30 za duše v očistci

28. 2. 7.30  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela 

a celou zemřelou rodinu

1. 3. 10.00  za zemřelou Marii Solanskou, manžela, dva syny,  

dva zetě a duše v očistci

2. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Kocourkovy, tři děti, vnuka 

Vlastimila, živou a zemřelou rodinu

3. 3. 7.30  za zemřelou Anežku Solanskou, manžela, sedm dětí 

a rodinu

4. 3. 7.30  za zemřelé rodiče  Josefa a Karolínu Smočkovy, 

syna Josefa, zetě Antonína a zemřelou rodinu

5. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Liďákovy, syna Františka 

a rodiče z obou stran

6. 3. 7.30 za zemřelého otce a čtyři bratry Kociánovy

7. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

8. 3. 10.00 za zemřelého Jindřicha a Františku Veselé

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

únor 2015

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 24. února 2015 

vzpomeneme smutné 20. výročí úmrtí 

naší maminky a babičky               

paní  Anežky  M l á d e n k o v é   
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Hanka a syn Pavel s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. 
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 20. února 2015 uplyne 

první smutný rok, co nás navždy opustil               

pan  Michal  B á r t e k   
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka 

a dcery s rodinami.
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Informace obecního úřadu

Usnesení 2/1
Zastupitelstvo obce volí fi nanční výbor v tomto složení:

předseda – Ing. Pavel Mužátko

členové výboru – Ludmila Hajdová, Petra Miranová, Iva Chovancová, 

Jana Fárková

Usnesení 2/2
Zastupitelstvo obce volí kontrolní výbor v tomto složení:

předseda – Mgr. Oldřich Ondryáš

členové výboru – Ing. Miroslav Dobeš, Dalibor Vašut, Antonín Tovaryš, 

Pavel Vašut

Usnesení 2/3
Zastupitelstvo obce stanoví s účinností od 1.12.2014 výši odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:

-  za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 540,- Kč, tj. 

za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 360,- Kč a přípla-

tek podle počtu obyvatel 180,- Kč

- za výkon funkce člena rady obce  1.300,- Kč

-  za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce nebo komise 

rady obce 1.120,-Kč 

Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitel-

stva obce měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytu-

je nejvyšší odměna a k tomu se připočítá odměna člena zastupitelstva 

obce v částce 540,- Kč.

Usnesení 2/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši odměn uvolněným  čle-

nům zastupitelstva obce.

Usnesení 2/5 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.

Usnesení 2/6
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje Radu obce k provedení rozpoč-

tového opatření č. 5  pro operace, které vzniknou za období od 17.12. 

– 31.12.2014, a to bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové 

změny.

Usnesení 2/7
Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období ZO (od 1.12.2014 

- 20.11.2018) pravidla rozpočtového provizoria pro obec takto:

-  obec může čerpat nekapitálové výdaje čtvrtletně do výše 25% sku-

tečných nekapitálových výdajů za předchozí rok

-  obec může čerpat výdaje u schválených investičních akcí podle uza-

vřených smluv o dílo

Usnesení 2/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že do doby schválení rozpočtu obce 

na rok 2015, bude obec hospodařit podle schválených pravidel roz-

počtového provizória.

Usnesení 2/9  

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh rozpočtu na 

rok 2015 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce do 31. 3. 2015. 

 Usnesení 2/10  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení z hmotného majetku obce 

– 2 velké promítačky fi lmů MEOS 5 a hasičské vozidlo zn. AVIA 31 K, 

SPZ VS 62-66 a ukládá starostovi obce hospodárně uvedený majetek 

nabídnout k odprodeji.

Usnesení 2/11  

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce 

Horní Bečva, a to:

- p.č. 6083/4 – ost. plocha, silnice o výměře 106 m2

- p.č. 6083/5 – ost. plocha, silnice o výměře 130 m2

a pozemků ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR, a to:

- p.č. 5912/15 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 351 m2

- p.č. 5820/21 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 19 m2

- p.č. 5821/22 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 23 m2

- p.č. 5821/13 – ost. plocha, ost, komunikace o výměře 10 m2

dle geometrických plánů č. 2775-7841/2013 a č. 2811-7101/2014

Usnesení 2/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej části pozemku 

parc. č. 5912/4 o výměře 81 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 2/13
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost p. Mykhailo Temnyi, Horní 

Bečva 971 o odprodej pozemku parc. č. 403/5 – ostatní plocha, o vý-

měře 193 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva za 15,- Kč/m2. Veškeré náhrady 

spojené s převodem pozemku hradí kupující.

Usnesení 2/14
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej části pozemku 

parc. č. 4467/1, 4467/3 o výměře 34,5 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 2/15
Zastupitelstvo obce zamítá nabídku k odkoupení pozemku parc.č. 

2012/2 – trvalý travní porost o výměře 104 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva  

od soukromého vlastníka. 

Usnesení 2/16
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o odprodej pozemku ve vlast-

nictví obce parc.č. 2023/7  o výměře 530 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 2/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného 

svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2013.

Usnesení 2/18
Zastupitelstvo obce jmenuje p. Josefa Blinku do funkce určeného 

zastupitele pro územní plánování.                                                                                                                                

Usnesení2/19                                                                                                                         

Zastupitelstvo obce deleguje do výboru dobrovolného svazku obcí 

Prostřední Bečva a Horní Bečva Bc. Rudolfa Bernáta.

Usnesení 2/20                                                                                                                       
Zastupitelstvo obce deleguje do Místní akční skupiny Rožnovsko 

Bc. Rudolfa Bernáta.

Usnesení 2/21
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí fi nančního daru pro Základní 

školu T.G. Masaryka a mateřskou školu Horní Bečva od fi rmy ROBE ligh-

ting, s.r.o., Hážovice 2090, Rožnov p.R. ve výši 20.000,- Kč.

                               Bc. Rudolf Bernát                                           Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce 

Souhrn přijatých usnesení 
2. řádného zasedání zastupitelstva 

obce Horní Bečva, konaného dne 17. 12. 2014  
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Obec Horní Bečva 
hledá aktivního kreativního 

pracovníka (redaktora) pro obecní 
periodikum Zpravodaj.

Pracovní náplň
Aktualizace Zpravodaje (obsahově)

Zatraktivnění Zpravodaje (obsahově)

Informace z okolních obcí

Požadavky
Aktivita, kreativita, nadšení

Chuť něco změnit

Návrh koncepce obsahové změny

Nabízíme
Finanční ohodnocení dohodou (v rozsahu cca 25 hodin za měsíc)

Podporu a spolupráci současného týmu Zpravodaje

Podpora Obce Horní Bečva

Písemné nabídky spolu s návrhem koncepce změny Zpravodaje  

zasílejte do 15.02.2015 
na e-mail podatelna@hornibecva.cz.

Dále hledáme v souvislosti s připravovanými změnami 
dobrovolné přispěvatele do Zpravodaje, 

a to jak soukromé osoby, tak i zástupce sdružení spolků 
či jiných obdobných organizací.

Svoz tříděného odpadu:    27. 2. 2015

Statistické údaje evidované matrikou 

Evidence obyvatel 
– pohyb obyvatel v roce 2014  v obci Horní Bečva

Stav  obyvatel k 01.01.2014:  ....................................................................  2.443 

Přihlášeni k trvalému pobytu:  ....................................................................+ 29 

Odhlášeni z trvalého pobytu: ...................................................................... - 30  

Narozeni:  ............................................................................................................+ 23   

Úmrtí:  ................................................................................................................... - 37  

Celkem obyvatel k 31.12.2014  ................................................................  2.428 

V obci Horní Bečva je k 01.01.2015 celkem 2428 obyvatel. Dospě-

lých osob je: 2035. Z těchto dospělých osob je 1009 mužů a 1026 žen.  

Mladistvých od 15 do 18 let je 61 osob - z toho 36 chlapců a 25 dívek.   

Dětí do 15 let je 332 osob - z toho 177 chlapců a 155 dívek.  

Průměrný věk obyvatel v obci je  43 let. 

Nejstaršími občany obce Horní Bečva jsou:   
Pan Jindřich Škorňa, který v březnu 2015 oslaví 95 let a paní Fran-
tiška Bambušková, která v červnu 2015 oslaví rovněž 95 let.  

Dalšími nejstaršími občany je  paní  Marta Vaňková a paní Mar-
ta Křenková, které v letošním roce oslaví 94 let a paní Veronika 
Fiurášková, která v letošním roce oslaví 93 let. 

Narodilo se celkem 23 dětí, z toho 9 chlapců a 14 děvčat.  

Manželství dle evidence obyvatel uzavřelo 7 občanů a rozvedeno 

bylo 10 občanů obce Horní Bečva.  

Zemřelo celkem 37 občanů obce, z toho 16 mužů a 21 žen.

Matrika – matriční události v roce 2014   

V obci Horní Bečva bylo uzavřeno 15 manželství (z toho 2 církevní 

sňatky) a zemřelo 12 osob. 

V roce 2014 byly  v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce: 

- diamantová svatba   

- 3x vítání občánků obce  

-  rozloučení se základní školou TGM Horní Bečva žáků 9. A, 

9. B 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.  

Přehled počtu obyvatel v obci Horní Bečva 
v letech 2000 - 2014: 

K 31.12. 2000 .................................................................................. 2419 obyvatel 

K 31.12. 2001 .................................................................................. 2426 obyvatel 

K 31.12. 2002 .................................................................................. 2426 obyvatel 

K 31.12. 2003 .................................................................................. 2409 obyvatel 

K 31.12. 2004 .................................................................................. 2422 obyvatel 

K 31.12. 2005 .................................................................................. 2436 obyvatel 

K 31.12. 2006 .................................................................................. 2436 obyvatel 

K 31.12. 2007 .................................................................................. 2441 obyvatel 

K 31.12. 2008 .................................................................................. 2468 obyvatel 

K 31.12. 2009 .................................................................................. 2456 obyvatel 

K 31.12. 2010 .................................................................................. 2450 obyvatel 

K 31.12. 2011 .................................................................................. 2451 obyvatel 

K 31.12. 2012 .................................................................................. 2463 obyvatel 

K 31.12. 2013 .................................................................................. 2443 obyvatel 

K 31.12. 2014 .................................................................................. 2428 obyvatel  

SPOZ – jubilejní sňatky v roce 2014

25 let manželství – stříbrná svatba: ................................................................ 6 

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

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

60 let manželství – diamantová svatba: ........................................................ 2 

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

1. Anna Blinková  
2. Antonín Sobek 
3. Noel Krrashi  
4. Zuzana Pisáriková 
5. Jonáš Ondruch 
6. Amálie Bártková 
7. Richard Klein 
8. Veronika Jestřábová 

   9. Alena Minarčíková 
10. Nikola Matušíková 
11. Natálie Ondruchová  
12. Michael Švardala 
13. Kristýna Poláková  
14. Sabina Adamíková 
15. Sára Adamíková 
16. Matyáš Vrbka 

 17. Adéla Vašutová 
 18. Atrey Křenek 
 19. Václav Bártek 
 20. Nela Pavlicová 
 21. Patrik Rybníček 
 22. Beata Bělunková  
 23. Lara Hamáčková

1.  Jan Petřek  
2.  Karel Vašut 
3.  Marie Kretková  
4.  Marie Ondryášová 
5.  Michal Bártek  
6.  Josef Kretek   
7.  Pavel Vašut  
8.  Josef Solanský  
9.  Marie Kretková  
10. Jindřiška Poláchová 
11. Josef Vaněk  
12. Danuše Rybářová   
13. Marie Poláchová 

14. Drahomíra Fiurášková  
15. Božena Poláchová  
16. Božena Janíčková 
17. Ludmila Solanská  
18. František Maceček  
19. Marie Krumpochová 
20. Ludmila Poláchová  
21. Karel Holčák 
22. Františka Bernátková 
23. Anastazie Mikundová 
24. Jindřiška Vaňková  
25. Helena Zetochová  
26. Františka Juříčková  

 27. Antonín Pastorek 
 28. Stanislav Chovanec   
 29. Josef Hatlapatka   
 30. Bedřiška Vašenková 
 31. Anežka Matušíková 
 32. Jaromír Machálek 
 33. Ludmila Křenková 
 34. Jiří Chovanec  
 35. Miroslav Válek  
 36. Slavomíra Děcká 
 37. Oldřich Tichý

Děti narozené v roce 2014

Osoby zemřelé v roce 2014



6

Dobrý den Bečvané, 
 dovolte nám, abychom Vám popřáli do nového roku 2015 vše dobré 
a hodně zdraví… ptáte se kdo…??? No přece HORŇANÉ.

Kdo byl na rozsvěcování vánočního stromu na Horní Bečvě (6. 12. 

2014), tak nás tam mohl slyšet. Na tom není nic mimořádného, ale 

pozorný posluchač se díky „moderátorům“ (Janě Poláchové a Tomáši 

Machálkovi) mohl dozvědět, že u nás došlo k několika zásadním změ-

nám. Předně došlo ke změně na postu uměleckého vedoucího – nově 

Jiří Blinka (Blinka za Blinku). Změna č. 2 je, že jsme zvolili staronový 

název kapely, a to…HORŇANÉ (prosíme nekomolit Horňanka, Hor-

ňáci, Hornobečvanka, apod.). Tento název používali naši předchůd-

ci muzikanti a my jsme se rozhodli pokračovat pod tímto názvem 

i v 21. století. Děláme to i z toho důvodu, protože jsme se dopátrali, 

že vznik dechové hudby na Horní Bečvě se datuje k roku 1890 a tzn., 

že dechová hudba na Horní Bečvě má tradici už třetí století. Když to 

spočítáme, tak nás letos čeká zajímavé výročí a rádi bychom ho oslavili 

spolu s Vámi. Uvidíme, jak se to podaří. Poslední novinkou je, že zaklá-

dáme Spolek Bečvanských hudebníků, abychom na Horní Bečvě mohli 

dál a více rozvíjet možnosti kapely, muzikantů, resp. kultury jako 

takové. K tomuto účelu jsme mimo jiné založili webové stránky 

www.hornane.cz a facebookové stránky facebook.com/hornane  
Zdar a nátisk přejí Horňané 

Rok 2014 byl teplotně výrazně nadnormální (rozdíl +1,8 °C opro-

ti dlouhodobému průměru). Nejteplejším měsícem byl červenec 

(Ø 17,7 °C), nejchladnějším byl leden (Ø 0,7°C). 

Srážkově byl rok 2014 v normálu (96,5 % průměru). Maximum srá-

žek spadlo v  červenci (206,5 mm), minimum srážek bylo naměřeno 

v lednu (31,5 mm). Z hlediska slunečního svitu byl rok 2014 v normálu 

(95,6%). Nejvíce svítilo slunce v červnu (197,1 hod.). Nejméně sluneč-

ního svitu bylo zaznamenáno v prosinci (39,1 hod.). Nejvyšší sněhová 

pokrývka v  roce 2014 ležela na Horní Bečvě 30. prosince – pouhých 

16 cm. Vítr foukal o průměrné rychlosti 1,1 m/s. Nejvyšší náraz 20,8 m/s 

(74,9 km/h) byl zaznamenán 13. srpna. Během roku bylo pozorováno 

46 bouřek, což bylo mnohem více než v roce 2013, kdy jsme zazname-

nali pouze 18 bouřek. 

Automatizovaná meteorologická stanice Českého hydrometeoro-

logického ústavu se nachází nad centrem obce Horní Bečva v lokalitě 

Na Lukách. Proto, zvlášť u výšky sněhové pokrývky, můžou být výraz-

né rozdíly oproti výše položenými místy na Horní Bečvě. Aktuální na-

měřená data ze stanice Horní Bečva můžete nalézt na internetových 

stránkách www.chmi.cz
Vladimír Ondruch

V pátek 23. ledna večer se začal plnit sál hornobečvanského Moto-

restu Bečvan nejen sportovci, ale i dalšími tance chtivými přáteli spor-

tu, kteří přišli podpořit sportovce na jejich tradičním Plese sportovců. 

Tuto akci zahájil bývalý starosta Horní Bečvy Oldřich Ondryáš. Potom 

se už parket zaplnil tanečníky, kterým nejen k  tanci, ale i k poslechu 

hrálo Duo Cadillac z Valašského Meziříčí. Zpestřením plesu bylo velmi 

pěkné taneční vystoupení dětí z hornobečvanské základní školy Dan-

ce Rebels pod vedením Ivany Huňařové. Katka Jalůvková – fotbalist-

ka Hornobečvanských střel, předvedla velmi zajímavé vystoupení se 

svým cvičeným psem - Amálkou. Obě vystoupení se moc líbila a účast-

níci plesu je odměnili velkým potleskem. Pořadatelé měli připraveny 

jednohubky a bohatou tombolu. Největším lákadlem byla televize, 

kterou vyhrála paní Fanuška z místního květinářství – blahopřejeme. 

I vstupenky byly slosovatelné, 5 majitelů si odneslo z plesu šampusy, 

frgály a sýry. Nálada na plese byla vynikající, tancovalo se až do ranních 

hodin. 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Bečva děkuje všem sponzorům, 

kteří nám přispěli do tomboly. Sportovní ples se určitě vydařil a pořa-

datelé se těší opět za rok na této oblíbené akci.
Marie Němcová

Počasí na Horní Bečvě v roce 2014

Ples sportovců

veličina rok 2014 dlouhodobý 
průměr % normálu

průměrná 

teplota vzduchu
8,9 °C 7,1 °C rozdíl +1,8 °C

úhrn srážek 1092,7 mm 1132,5 mm 96,5 %

délka 

slunečního svitu
1454,5 hod. 1520,9 hod. 95,6 %

maximální výška 

sněhové pokrývky
16 cm 72 cm rozdíl -56cm

průměrná rychlost 

větru
1,1 m/s 2,3 m/s 47,8 %

průměrné 

pokrytí oblačnosti
6,4 desetin 6,2 desetin 103,2 %

průměrná 

vlhkost vzduchu
79,0 % 77,2 % 102,3 %

maximální 

teplota vzduchu
31,2 °C  (10.6.)

minimální 

teplota vzduchu
-17,1 °C  (31.12.)

maximální 

náraz větru
20,8 m/s  (13.8.)
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Pozvánky

PŘIPRAVUJEME
Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice Vás zve na komedii 

„Tři bratři v nesnázích aneb... a je to v pytli“, 

která se uskuteční v sobotu 14. března 2015 v 17.00 hodin 
v Kulturním domě na Horní Bečvě. 

Předprodej vstupenek v místní knihovně od pondělí 2. března. Vstupné: 80,- 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 k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

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

Ú Č E T N I C T V Í
Bc. Anna Žáčko

vedení účetnictví
poradenství

daně

tel. 603 269 037

PROVOZNÍ DOBA KAVÁRNY MIREČKA
provozovna Hotel Bečva – Prostřední Bečva 32

Po - Čt - zavřeno
Pá - 16.00 - 23.00 hod
So - 13.00 - 23.00 hod
Ne - 13.00 - 20.00 hod

...nekuřácké prostředí, dětský koutek, nový interiér...JUKEBOX, 
sál pro 90 lidí (nové stoly + renovované židle) pro rodinné oslavy vč. vaření

MINIZÁKUSKY VLASTNÍ VÝROBY
Kafe DOLCE GUSTO, KVALITNÍ VÍNA, SVAŘÁK, aj.

ČEPOVANÉ PIVO RADEGAST+kořalenka
Dle předchozí dohody je možno připravit něco k zakousnutí, jak ze studené, tak teplé kuchyně.

PŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKY NA PEČENÍ DORTŮ, ZÁKUSKŮ, CUKROVÍ,...
NA MOBILU 731 480 844 NEBO 

e-mailu mirkaholcakova@seznam.cz

Inzerce


