
duben

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka 

na velikonoční 

volejbalový 

turnaj
Přijďte si zahrát volejbal 

do haly základní školy 

v Horní Bečvě. 

Sejdeme se 

na Bílou sobotu 

23. dubna 2011 

v 9.00 hodin.

Ve smíšeném družstvu hrají 

tři ženy a tři muži. 

Všechny týmy budou 

odměněny velikonočními 

cenami, občerstvení 

zajištěno.

Přihlášky posílejte 

na e-mail: 

nemcova.marie@seznam.cz 

do 19. dubna 2011.

ZO ČSV Horní Bečva 

pořádá 

Včelařské dny
v pátek 22. 4. 2011 

v 10.00 hodin pro děti 

a v sobotu 23. 4. 2011 

v 10.00 hodin 

pro dospělé. 

Oboje se koná 

ve staré Zavadilce. 

Srdečně zvou včelaři 

z Bečev.

Pozvánka na výstavu

Valašs ko v obrazec h
Akademického malíře 

Ilji Hartingera

Areál zahrádkářského svazu

Horní Bečva 

23. - 24. dubna 2011, 8-20 h.

Pozvánka
V měsíci dubnu si bude naše škola připomínat 

osmdesáté výročí svého založení. 

První velkou akcí bude 

Školní akademie, 
která se uskuteční 

15. dubna 2011 

v 17.00 hodin v místním kinosále. 

Můžete se těšit na pěvecké, taneční, divadelní 

a sportovní představení jednotlivých tříd.

19. dubna 2011 

proběhne v budově školy 

Den ot evřených dveří 

spojený s prodejní výstavou 

žákovských prací. 

Začátek bude v 15.30 hodin. 

Na tyto akce srdečně zveme nejen rodiče, 

ale další občany Horní Bečvy. 

Vedení školy, učitelé a žáci
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Společenská kronika

Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří ho měli rádi.

Dne 3. dubna 2011 

vzpomínáme na první smutné výročí 

úmrtí našeho tatínka   

pana  Metoděje  O n d r u c h a

S láskou a úctou vzpomínají synové 

a dcery s rodinami.

V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Vzpomínka na Tě je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 26. dubna 2011 

by se naše maminka    

paní  Ludmila  O n d r u c h o v á, 

rozená Macečková z Kobylské,

bytem Hladké Životice, 

dožila devadesáti let.

S láskou vzpomínají děti František, 

Svatava a Jarmila s rodinami.

1. května bude sloužena mše za naši maminku 

a zesnulé předky Macečků. 

Po mši bude setkání rodu Macečkův restauraci Staré časy. 

Přijďte se poznat – i neznámí z rodu!

Čas plyne a jen vzpomínky 
a smutek zůstávají…

Dne 9. dubna 2011 vzpomeneme 

dvanácté smutné výročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka     

pana  Jindřicha  Š v e c e

S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami.

Ty roky tiše běží, jak řeky proud, třicet roků už jsou za námi, 
co neslyšíme Tvůj milý hlas, zůstáváš však stále mezi námi, 

jen ty krásné vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.

Dne 22. dubna 2011

uplyne 30 let od úmrtí      

pana  Jana  K ř e n k a

zůstáváš však stále mezi námi,

jen ty krásné vzpomínky se vracejí 

a nedají zapomenout.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Marta, syn Karel s rodinou 

a dcera Marta s rodinou.

Všechny jsem Vás měl rád a chtěl s Vámi žít. 
Vzpomínejte na mně, já nechtěl odejít. 

Proč? Ptáme se znovu, když přicházíme k Tvému hrobu. 
Proč? Tvé srdce přestalo bít, vždyť mělo pro koho žít.

Dne 20. dubna 2011 

vzpomeneme nedožitých třicátých 

narozenin tragicky zesnulého syna, 

bratra a vnuka, kamaráda      

Michala  R o m a n a  z Horní Bečvy

V srpnu to budou tři roky, kdy nás 

navždy bez slůvka rozloučení opustil.

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou rodiče, bratr Pavel s Ivou 

a prarodiče. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Odešla jsi, jak osud si to přál, však 
v našich srdcích vzpomínkách žiješ dál.

Dne 6. dubna 2011 

vzpomeneme první smutné výročí 

úmrtí naší maminky     

paní  Jindřišky  O n d r y á š o v é

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Ludmila s rodinou, syn Jaromír 

s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Motto: 

„Nejlepší potěšení, největší radost v životě 
- cítit se potřebným a blízkým lidem.“  

M.Gorkij

Blahopřání
V dubnu oslaví své životní jubileum 

tito naši spoluobčané:

 Emilie H a j d o v á

 Jindřiška O n d r u ch o v á

 Antonín V a š u t

 Růžena P o l á ch o v á

 Miloslav M a ch á l e k

 Jiřinka C v e r n o v á

 Zdenka P e t ř e k o v á

 Marie K a n t o r o v á

18. dubna 2011 se dožívá šedesáti let  

pan  Ladislav  N ě m e c 

Vše nejlepší do dalších let, hlavně 

pevné zdraví mu přejí manželka Marie, 

synové Martin s Lenkou a Bořek 

s Janou, bratři Břetislav a Jaroslav 

s rodinami a švagři Vladislav a Karel 

také s rodinami.

Všem dubnovým oslavencům přejeme do dalších let 
pevné zdraví, hodně lásky a životní pohody.  

Vzpomínka
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Motto: 

„Země je společnou matkou všech smrtelníků. “
Livy 

 1.4. 7.30  za zemřelou Andělu Petřekovou, manžela, tři syny, 

dvě snachy a duše v očistci

 2.4. 7.30  za zemřelé Anežku a Josefa Mládenkovy a rodiče 

z obou stran

 3.4. 10.00 za zemřelé Boženu a Metoděje Křenkovy a dva zetě

 4.4. 7.30  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, snachu 

a rodiče z obou stran

 5.4. 7.30  za zemřelé rodiče Jaroslava a Františku Solanské, 

syna Bedřicha a duše v očistci 

 6.4. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, bratra 

Miroslava a rodiče z obou stran

 7.4. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Středulovy 

a živou rodinu

 8.4. 7.30  za zemřelé Anežku a Zdeňka Solanské, 

jejich dcery Marcelu a Ludmilu, vnučku Zdeňku, 

rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci

 9.4. 7.30 za zemřelou rodinu Hodaňovou

 10.4. 10.00 za zemřelé Marii a Josefa Macečkovy

 11.4. 7.30  za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče z obou stran 

a celou zemřelou rodinu

 12.4.  7.30  za zemřelého Juliuse Solanského, manželku Cecílii, 

děti, rodiče a sourozence z obou stran

 13.4. 7.30  za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran, 

Irenu a Otu Kabrnovy a duše v očistci

 14.4. 7.30  za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu 

a tři syny

 15.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 16.4. 7.30  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, 

syna Oldřicha, jeho manželku Martu a duše v očistci

17.4.  10.00  za zemřelého Rudolfa Fárka, rodiče, sourozence 

z obou stran a duše v očistci

Mše v dubnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

  18.4. 7.30   za zemřelou Ludmilu Vančurovou, manžela, syna 

Miroslava a pravnuka Michala

  19.4. 7.30 za zemřelé Blažejku a Arnošta Kubáňovy

  20.4. 7.30  za zemřelého Vladimíra Třeštíka, rodiče z obou stran 

a celou zemřelou rodinu

  21.4. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, jeho syna Josefa 

a duše v očistci

  22.4. 7.30 Velký pátek

  23.4. 7.30 za zemřelého René Vaňka a duše v očistci

  24.4. 10.00  za zemřelého Jiřího Petřeka a celou zemřelou rodinu 

Veselou a Petřekovu

  25.4. 8.00  za zemřelého Karla Ondrucha, syna a rodiče z obou 

stran a duše v očistci

  10.00 na jistý úmysl

  26.4. 7.30 za zemřelého Michala Macečka, manželku a snachu

  27.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Mikudu a celou zemřelou rodinu

  28.4. 7.30 za zemřelého Josefa Blinku a rodiče

  29.4. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka k nedožitým šedesátým 

pátým narozeninám a tchána  Švece

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

v očistci

 1.5. 10.00  za zemřelou Ludmilu Ondruchovou, roz. Macečkovou 

a celou rodinu Macečkovu, sourozence, rodiče 

a prarodiče

 2.5. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, dvě sestry, bratra 

a ostatní rodinu

    3.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, syna 

Josefa a manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci

  4.5. 7.30  za zemřelé Františku a Jana Juroškovy, zemřelé děti 

a duše v očistci

 5.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru 

a rodiče z obou stran

 6.5.  7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 7.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila, rodiče 

Bártkovy a duše v očistci

 8.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího 

a celou rodinu

Ve dnech 11. až 15. dubna proběhne zápis dětí 

v mateřské škole na školní rok 2010/2011 

v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Přijďte své dítě přihlásit i tehdy, uvažujete – li o docházce 

i v průběhu školního roku. 

Kritéria pro přijetí: 

� Přednostně se přijímají děti 

v posledním roce před zahájením školní docházky 

(předškolní vzdělávání je pro děti od tří do šesti let)

� Rozhoduje délka docházky do MŠ – celodenní, 

čtyřhodinová, pětidenní

� Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které MŠ sídlí

� Zaměstnanost rodičů        

� Datum podání přihlášky

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

Zápis do mateřské školy 
v Horní Bečvě
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Zápis z jednání o způsobu napojení kanalizačních přípojek 

na hlavní kanalizační řád ze dne 17.03.2011

Přítomni:  Služby HB s.r.o. – Milan Bordovský, vedoucí

 Obec Horní Bečva – Josef Blinka, místostarosta

  TDI stavby – Ing. Jiří Horák

Technický dozor stavby Dostavba kanalizace v obci Horní Bečva je 

toho názoru, že připojením kan. přípojek přímo na veřejná odbočná 

místa neumožňuje kontrolu, zda do kanalizace neteče z domovních 

přípojek balastní voda. Tím nemůže dlouhodobě zajistit splnění pod-

mínky odvodu pouze splaškových vod, uvedené ve smlouvě o uděle-

ní dotace. Proto po projednání s projektantem akce, s vedením obce 

a metodikou poskytovatele dotace a v souladu s příslušnými normami 

ČSN se trvá na tom, aby napojení přípojek bylo přes plastovou šach-

tu o průměru min. 300 mm. Tato šachtice bude sloužit jako kontrolní, 

případně čistící.

S návrhem TDI Služby HB s.r.o. souhlasí a budou trvat na tom, aby 

šachtičky byly součástí přípojky.

Dodání a napojení plastových revizních šachtic je možné těmito 

způsoby:

1.  pokud šachtici dodá a napojí fi rma Commodum (cena cca 7.000,- Kč), 

uhradí majitel odbočky 4.000,- Kč obci a rozdíl uhradí obec.

2.  Pokud šachtici zajistí stavebník sám a bude chtít, aby ji osadila 

fi rma Commodum, uhradí částku 2.000,- Kč (dle nabídky Com-

modum).

3.  Pokud stavebník zajistí a osadí šachtici sám, je třeba, aby při kont-

role přípojky před povolením k zásypu byla šachtice odkryta, aby 

bylo možno provést kontrolu těsnosti spojů i na vlastní šachtici. 

Napojení kanalizačních přípojek

Informace obecního úřadu

Jak to bude s lékařskou službou 

první pomoci v roce 2011
Koncem loňského roku schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje 

rozsah zajišťované lékařské služby první pomoci (LSPP) na rok 

2011 ve Zlínském kraji. Protože ne všichni, zejména starší ob-

čané, disponují přístupem na internet, informuji touto cestou 

občany rožnovského regionu o zajištění a rozsahu této služby:

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Poskytovatel zajistí ve svém zdravotnickém zařízení provoz:

LSPP pro dospělé (t. č. 571 758 240/ nebo 202) 

zajišťuje lékař a sestra: 

• v pracovních dnech od 17:00 hodin do 21:00 hodin,

•  o sobotách, nedělích a svátcích, které jsou dnem pracovního 

volna, od 8:00 hodin do 21:00 hodin. 

Vsetínská nemocnice a.s.

Poskytovatel zajistí ve svém zdravotnickém zařízení - poliklinice:

a) LSPP pro dospělé (t. č. 571 818 580), zajišťuje lékař a sestra: 

• v pracovních dnech od 17:00 hodin do 21:00 hodin,

•  o sobotách, nedělích a svátcích, které jsou dnem pracovního 

volna, od 8:00 hodin do 21:00 hodin. 

b) LSPP pro děti a dorost (t. č. 571 818 580), zajišťuje lékař 

a sestra: 

• v pracovních dnech od 17:00 hodin do 21:00 hodin, 

•  o sobotách, nedělích a svátcích, které jsou dnem pracovního 

volna, od 8:00 hodin do 21:00 hodin. 

c) LSPP stomatologická (t. č. 571 818 581), zajišťuje lékař a sestra: 

•  o sobotách, nedělích a svátcích, které jsou dnem pracovního 

volna, od 8:00 hodin do 12:00 hodin. 

Poliklinika Rožnov pod Radhoštěm

V tomto zdravotnickém zařízení budou poskytovány tyto služby:

LSPP pro dospělé (t. č. 571 660 230 nebo 571 655 444) zajišťuje 

lékař a sestra: 

•  o sobotách, nedělích a svátcích, které jsou dnem pracovního 

volna, od 8:00 hodin do 21:00 hodin. 

V pracovních dnech od 17 hod. bude LSPP v závažných přípa-

dech provozována Zdravotnickou záchrannou službou Zlínské-

ho kraje t. č. 155.

Zlínský kraj ze svého rozpočtu uhradí nemocnicím ve Vsetíně 

a Valašském Meziříčí za poskytnutí lékařské služby první pomo-

ci v roce 2011 částku více jak 3,- mil. Kč.

LSPP v Rožnově p. R. je spolufi nancována z rozpočtu města 

Rožnov p. R. i okolních obcí a města Zubří.

Rada obce rozhodla o prodloužení úředních hodin 

pro veřejnost Obecního úřadu Horní Bečva 

ve dnech pondělí a středa takto:

Pondělí 7.00 – 11.00         12.00 – 16.30

Středa   7.00 – 11.00         12.00 – 16.30

Tato změna je účinná počínaje 1. dubnem 2011.

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

Strojní čištění koberců a čalounění

Jana Malinová, tel. 776 024 710

ÚČETNÍ SLUŽBY
Miroslav Kára  •  Anna Žáčko

• vedení účetnictví • daňová evidence • mzdová agenda

telefon: 603 26 90 37

Inzerce
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Podle zpřesněného harmonogramu prací na akci Dostavba ka-

nalizace v obci Horní Bečva budou v dubnu dokončeny kanalizační 

stoky v údolí Mečůvka, Hluboký, nad Mesitem (Zubčena) a celá stoka 

nad Barborkou. Současně bude dodavatel zřizovat veřejná odbočná 

místa prakticky na všech kanalizačních stokách mimo Kobylskou, kde 

jsou veřejná odbočná místa (kromě tlakových přípojek) dokončena. 

Dále bude dokončena čerpací stanice v údolí Kobylská.

U tlakových stok (Hluboké, Grapa, nad Paseckou školou – Kubáňka) 

budou prováděny tlakové přípojky s montáží čerpacích stanic. Doda-

vatel bude také provádět pravidelnou kontrolu sjízdnosti narušených 

komunikací. 

Po provedení tlakových zkoušek kanalizace budou jednotlivé sto-

ky uvedeny do zkušebního provozu a po vydání územních souhlasů 

bude možno provádět domovní přípojky.

Stavební práce budou prováděny jako obvykle od 7 hodin do 

17 hodin a budou opět narušovat plynulý průjezd po komunikacích. 

Toto narušení by mělo být podstatně menší než doposud.

Prosíme občany a uživatele místních komunikací dotčených 

výstavbou kanalizace o pochopení a shovívavost.

V měsíci květnu se po dokončení kanalizace bude provádět oprava 

narušených komunikací.

Kontakty na živnostníky, kteří se do budování přípojek zapojili:

Vodo – topo – plyn, výkopové práce i montáž potrubí

Rostislav Vardžák, tel.: 728 117 409

Výkopové a zemní práce včetně instalatérské činnosti                                                     

Dalibor Vašut, Horní Bečva, tel.: 603 732 750

Veškeré práce spojené s realizací 

domovních kanalizačních přípojek                                                                                                                    

Petr Žitník, Prostřední Bečva 540   

Vodoinstalatérství, vč. zajištění výkopových prací 

a dodání kanalizačního potrubí 

Maceček Jiří, Horní Bečva 442, tel.: 605 552 695

Splatnost poplatku ze psa staršího 3 měsíců 

byla do 30. 03. 2011.
Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa a rok, 
za druhého a dalšího psa 150,- Kč za rok 

s výjimkou některých případů uvedených 

ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Vyzýváme občany, kteří nemají tyto poplatky 

zaplaceny, aby je neodkladně uhradili!!!

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

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

příslušného kalendářního roku. Lze jej však zaplatit i najed-

nou do 30.4. příslušného roku. 

U fyzických osob vlastnících nemovitosti k rekreačním úče-

lům je povinnost uhradit poplatek do 30.9. příslušného roku.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

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

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

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

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví 

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

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

Vlastní potrubí přípojky bude z rour PVC Js 125 nebo větší. Vlastní 

přípojky budou zajištěny stavebníkem v souladu s podmínkami územ-

ního souhlasu. Kontrolu bude provádět pověřený pracovník Služeb 

HB s.r.o.

Pokud stavebník neprovede stavbu v souladu s výše uvedenými 

podmínkami, nedají Služby HB s.r.o. souhlas s napojením přípojky 

na kanalizaci.

S výše uvedenými podmínkami budou stavebníci informováni TDI 

při projednávání žádostí o územní souhlas.

         Služby HB s.r.o.                        Obec Horní Bečva                                   TDI

        Milan Bordovský              Josef Blinka, místostarosta             Ing. Jiří Horák 

Výstavba kanalizace – informace

Poplatek ze psů 

Placení komunálního odpadu  

splatnost do 30. 4. 2011

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    29. 4.       27. 5.      1.7. 2011

Od ledna letošního roku je pro občany otevřen nově vybudovaný 

„sběrný dvůr“, kde je možno odevzdat jednotlivé složky komunál-

ního nebezpečného odpadu z chat a domácností.

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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2011

Sbor dobrovolných hasičů DĚKUJE
sponzorům hasičského končinového plesu za podporu 

a příspěvek do tomboly. Ať to byli podnikatelé, 
obecní úřad, doktoři, lékárníci, malí i velcí živnostníci, 

ale i občané Horní a Prostřední Bečvy.
K tanci i poslechu hrála skupina Gracia a v průběhu 
plesu byly 2 vystoupení taneční skupiny Ruty Šuty 

z Kelče, která předvedla Country a step vystoupení .
Výbor chce touto formou poděkovat i všem 

návštěvníkům plesu, kteří dorazili v hojném počtu. 
Taneční parket byl neustále plný 

a všichni se náramně bavili.
Také děkujeme penzionu Staré Časy 

za umožnění konání Našeho Vašeho plesu.
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Co se děje v naší škole?

ZŠ TGM Horní Bečva uspořádala obvodní kola ve volejbalu chlapců 

i dívek.

21. března soutěžilo 6 družstev chlapců. Hrálo se ve dvou sku-

pinách, první dva postupovali do dalších bojů o přední umístění. 

Vítězem se stali volejbalisté Horní Bečvy, druzí skončili chlapci z Vidče 

a třetí místo obsadila ZŠ Videčská. Další pořadí bylo následující: 

4. místo ZŠ Zubří, pátá ZŠ Hutisko a pořadí uzavřela ZŠ Dolní Bečva. 

Do okresního kola, které proběhne v Hovězí, postupují ZŠ Horní Beč-

va a ZŠ Vidče. Naši školu reprezentovali: Radim Kuběna, Patrik Kubáň, 
Nikolas Gavenda, Radim Ondruch, Adam Michlík, Jan Juříček, Zdeněk 
Ondryáš, Jan Vaníček, Ondřej Vala a Kryštof Jalůvka.

O 2 dny později zavítala do haly v Horní Bečvě děvčata. 8 družstev 

bojovalo ve dvou skupinách a vítězi postupovali do okresního kola. 

1. místo obsadilo Gymnázium Rožnov p/R., druhá byla děvčata z po-

řádající školy – ZŠ TGM Horní Bečva a třetí místo vybojovala ZŠ Vidče. 

Čtvrtá byla ZŠ Pod Skalkou, pátá ZŠ Videčská, šestá ZŠ Zubří, sedmá 

ZŠ Hutisko a osmá ZŠ Dolní Bečva. Do okresního kola ve Valašském 

Meziříčí postupují Gymnázium Rožnov p/R. a ZŠ TGM Horní Bečva. 

Za Horní Bečvu hrála tato děvčata: Barbora Romanová, Barbora Javor-
ková, Aneta Vroblová, Petra Křištofová, Jolana Chrbjátová, Barbora Malé-
řová, Radka Slížková a Renáta Vaňková.

Základní škola TGM v Horní Bečvě děkuje oběma družstvům chlap-

ců i děvčat za postup do okresního kola a vzornou reprezentaci školy. 

Děkujeme volejbalové rozhodčí paní Ivetě Kubáňové za pomoc při 

rozhodování utkání.

Všem chlapcům i děvčatům, kteří budou své školy reprezentovat 

v okresním kole, přejeme hodně úspěchů v dalších bojích.

                                                                                                Marie Němcová

Dne 3. března se dívky 6. a 7. třídy zúčastnily okrskového kola ve 

vybíjené, které se konalo v Rožnově pod Radhoštěm, v ZŠ 5. května. 

Okrskového kola se zúčastnilo 9 družstev. Ty byly rozděleny do dvou 

skupin. Vítězové skupin dále postupovali do okresního kola. Děvčata

z Horní Bečvy postoupila bez porážky společně se ZŠ Videčská 

do okresního kola.

Okresní kolo se konalo ve středu 9.3.2011 opět v Rožnově, 

v ZŠ 5. května. Okresního kola se zúčastnili vítězové všech čtyř okrs-

ků okresu Vsetín. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Do první 

skupiny byly vylosovány Horní Bečva, Horní Lideč, ZŠ Videčská Rožnov 

a ZŠ Křižná VM. Dívky z Horní Bečvy postoupily ze skupiny bez poráž-

ky, druhá skončila ZŠ Horní Lideč. Holky čekaly, kdo jim připadne jako 

soupeř z druhé skupiny. Tam byly vylosovány ZŠ Karolinka, Rokytni-

ce Vsetín, ZŠ Masarykova VM a ZŠ 5.května Rožnov. Zde bez porážky 

postoupila Karolinka a na druhém místě skončila ZŠ Masarykova VM. 

Semifi nále se hrálo systémem do kříže. Horní Bečva se utkala se 

ZŠ Masarykovou a porazila ji 11:8. V druhém semifi nále zvítězila 

Karolinka nad ZŠ Horní Lideč 16:10. Děvčata se tedy ve fi nále utkala 

s dosud neporaženou Karolinkou. Průběh fi nále byl velmi dramatický. 

V řádné hrací době byl výsledek nerozhodný 14:14. Šli jsme do pro-

dloužení, které se hrálo 1 minutu a pokud by byl výsledek nerozhodný, 

rozhodovalo by se systémem „náhlá smrt“. Prodloužení opět skonči-

lo nerozhodně, ale svou neurputnou bojovností dívky z Horní Bečvy 

strhly vítězství na svou stranu. Za obrovskou bojovnost si zaslouží po-

děkování a pochvalu. Jsou nejlepší v okrese.                                                                                 
Zbyněk Kocurek

Odpovídáte si, že jste ho neslyšeli? Že byla na něj v únoru ještě moc 

velká zima? Začal březen, vysvitlo sluníčko a už i ti nejstydlivější skři-

vánci začali vykukovat mezi korunami stromů a ukazovat svůj libý hlá-

sek. A ne jinak tomu bylo 11. Března 2011 na Horní Bečvě. Nepředvá-

děl se jen jeden, ale byl to přímo slet ptačích zpěváčků, kteří se setkali 

v místním kinosále. Předháněli se, která písnička bude lahodit nejvíce 

lidskému publiku a důležitěji porotě, a to ve složení: Jan Děcký, Dag-

mar Czinekrová, Antonín Polách, Pavlína Přikrylová, a s vervou všemu 

šéfoval milý host z  rožnovské ZUŠ - Martina Šrámková. Spousta čte-

nářů a kulturních regionálních nadšenců už tuší, oč se jedná. Soutěž 

Bečvanský skřivánek vyrostla do nepopulární fáze puberty (letos byl 

již 14. ročník), ale s nepopularitou se určitě potýkat nemusel. Naopak 

bych řekla, že rok od roku se musí do sálu vměstnávat víc a víc židlí, 

protože kapacita kinosálu je silně neúměrná počtu diváků. 

Konferenciéři (Markéta Fárková, Jakub Jurek, Sandra Stromšíková, 

Ondřej Holčák) uvedli na pódium celkem 31 žáků, v rámci první až páté 

třídy zdejší školy. Mladé hudební hvězdy se představily ve třech sou-

těžních kategoriích:  „Pískle 2011, Skřivánek 2011 a Skřivánčice 2011“.

Skutečnost, že lidovky jsou stále v kurzu, nám dokázala výherkyně 

kategorie „Pískle 2011“ – Terezie Blinková z druhé třídy, která se vytáh-

la s  písničkou „Kdyby byla Morava“. Na těsné, ale taky krásné, druhé 

místo se zařadila Julie Juráček, po které byl vyhlášen bronzový David 

Křenek (oba z 2. třídy).

Šťastní vítězové si odnesli věcné ceny, které věnovala paní Darina 

Malinová z místního papírnictví, večer cupital vpřed.

Porotu průběhem dalších kategorií Skřivan a Skřivančice dopro-

vázelo ještě větší dilema. Konkurence zpěváků neznala mezí. Nikdo 

z přítomných by v tu chvíli nechtěl sedět v přední  řadě a rozhodovat 

o tom, kdo je nejlepší, protože všichni zúčastnění měli v  sobě svoje 

vlastní kouzlo. Těžký boj nakonec vyústil vítězně pro třeťáka Ondřeje 

Juříka, který svou písničkou „Na tu svatú Katarinu“ rozhoupal kolena 

nejednoho hudebníka. A šťastná volba na slovenskou píseň: „Kristýnka 

iba spí“ přinesla ovoce Monice Ondruchové z 5. třídy. 

Porota si však uvědomila, že jen 2 umístění prostě nestačí. Angažo-

vala se a udělila ještě 2 ceny poroty, jmenovitě Filipu Rybárovi (4. třída) 

a Šárce Otepkové (5. třída) 

Ceny pro účinkující věnovali: Obecní úřad Horní Bečva, pan Jan Va-

níček – lyžařský vlek Rališka, paní Bartošková z květinářství. Pan Aleš 

Stromšík věnoval všem účinkujícím párek v rohlíku a to se vyplatí vy-

stupovat. Všem sponzorům děkujeme.

Někteří nezúčastnění si říkají, že to musela být nuda jen poslouchat 

písničky a nic víc. Ale není tomu tak. Hned úvodem nastolil premiérou 

Stojící zleva: Barbora Podešvová, Barbora Kohoutová, Veronika Krňová, 
Jana Pechová, Radka Petřeková, Tereza Fiurášková, Dominika Blinková, 

vzadu stojící učitel Zbyněk Kocurek .

Dole zleva: Lucie Hodaňová, Natálie Hajdušková, Ivana Křenková, 
Nikola Bernatská, Adéla Myslikovjanová.

Holky z Horní Bečvy 

jsou nejlepší v okrese ve vybíjené

Skřivánek musí na Hromnice vrznout, 

i kdyby měl zmrznout
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příjemnou atmosféru v sále pěvecký sbor „Písklata“ pod vedením paní 

učitelky Jany Klimszové. Na konci večera se s námi rozloučili mazáci, 

z povědomí známého, sboru Sřivani paní učitelky Dity Gužíkové. Vyni-

kajícím zpestřením byla ovšem i taneční vystoupení jednotlivých tříd, 

probíhající paralelně večerem. 

Poděkování patří všem. Sponzorům, divákům, zpěvákům, taneč-

níkům, paní učitelkám (Fiuráškové, Vojkůvkové, Poláškové, Klimszové 

a Gužíkové), porotcům, dále učiteli hudby – panu Josefu Blinkovi, který 

děti doprovázel a také Tomáši Machálkovi za ozvučení v sále. Největší 

dík samozřejmě patří hlavnímu „rejžovi“, scénáristovi a organizátorovi 

celé soutěže – paní učitelce Daniele Křištofové, bez které by soutěž ne-

probíhala tak, jak má.

Tímto reportem jsme dopsali kapitolku 14. ročníku soutěže Beč-

vanský skřivánek a podle hojné účasti nepochybuju o tom, že už teď 

se všichni těšíme na další, v pořadí již 15. ročník příští rok.

Romana Křištofová

Vítězové 

Pískle - Terezie Blinková
Skřivánek - Ondřej Juřík, Monika Ondruchová

Cena poroty - Filip Rybár Cena poroty - Šárka Otepková
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Pozvánky

Oznamujeme, že od 1.4.2011 

je na Horní Bečvě založeno 

nové občanské sdružení 

„ ŠORSTÝN o.s. „ 
Jde o sdružení přátel folklóru a kultury. Více informací 

o našem sdružení získáte na: www.sorstyn.webnode.cz
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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

Karneval 2011

První březnovou sobotu bylo možné sledovat na Horní Bečvě ne-

obvyklý úkaz. Kolem druhé hodiny se k Penzionu Staré časy se začaly 

slétávat čarodějky, kouzelníci, berušky, motýlci, víly, hrnuli se dovnitř 

piráti, indiáni a jejich squaw, kovbojové, superhrdinové, klauni a šašci, 

divoká zvířátka, břišní tanečnice, ovečky Shaun, vodník se svou rusal-

kou, svou účastí oblíbený Penzion poctili i rytíři, králové a princezny, 

podívat se přišla i Šmoulinka a kocour v botách, bezpečnost kontrolo-

val malý hasič. Restaurace byla prostě plná pohádkových postaviček. 

Pročpak to? No konal se přece karneval!

Díky včasným rezervacím byla restaurace záhy plná, a tak se mohlo 

začít. DJ Adam Lenomar spustil první za sérií dětských písniček a dva 

klauni po restauraci posbírali všechny malé masky a provedli po celém 

prostoru dlouhatánský vláček. To byla přehlídka!

O půl čtvrté se v sále muselo udělat místo pro skvělé překvapení 

- na karneval nás přišli potěšit tanečníci a tanečnice z Dance Rebels 

fungující při Základní škole Horní Bečvy pod vedením skvělé Ivanky 

Huňařové! Perfektně nacvičené představení ještě více rozproudilo zá-

bavu a karnevalové veselí dál pokračovalo.

Brzy nato se roztočilo kolo štěstí a začaly se prodávat lístky do tom-

boly, která byla letos opravdu bohatá, a tak se po losech brzy zaprá-

šilo. Všechny děti se na parketě bavily a tančily, až přišel čas soutěží. 

Prolézání kruhy se ukázalo jako obrovská zábava a fronta na startu 

jakoby nekončila. Po oblíbené „kolíčkované“, do které se zapojili rodiče 

a jiní rodinní příslušníci, se pohádková diskotéka rozjela na celé kolo. 

Klauni s dětmi tančili a poskakovali a bylo vidět, že se všichni dobře 

baví. Přichystáno bylo i dětské karnevalové menu, takže malé hladové 

masky si mohly nacpat bříška k prasknutí. Kolem páté hodiny se začaly 

vydávat ceny do tomboly a to byl teprv šrumec. Nával jsme ale rych-

le zvládli a unavená maskovaná drobotina se pomalu začala chystat 

domů. Pro ty, co vydrželi, byla ale přichystaná další soutěž - „židličko-

vaná“ - všemi velmi oblíbená zábava. Po skončení pár kol této soutěže 

se karneval nachýlil ke svému konci. 

Děkujeme všem za účast a dobrovolné příspěvky 
a těšíme se na další akci na viděnou. Váš Bečvánek.

Děkujeme znovu všem sponzorům, kteří ať fi nančními nebo věc-
nými dary přispěli na organizaci karnevalu. Seznam všech sponzorů 
je zveřejněn na www.becvanekbeskydy.cz.

Tarokový turnaj

Dne 19. března 2011 se uskutečnil druhý turnaj třetího ročníku 

Valašské tarokové ligy za účasti čtyřiceti osmi hráček a hráčů. 

Na prvním místě se umístil Alois Kabeláč z Valašského Meziříčí, 
na druhém Jiří Bublík z Poličné a třetí skončil Miroslav Vrána z Os-
travy. Z devíti účastníků z Horní Bečvy se nejlépe umístil Miroslav 
Krištof na osmém místě. 

Pořadatelé děkují sponzorům, především Obecnímu úřadu Horní 

Bečva a Penzionu Staré časy. 

Hledá se pes,
kříženec černo-hnědé 

barvy, střední velikosti, 

který se zaběhl 

v sobotu 19. února 2011.

Pes má červený obojek.

Volejte na tel. č. 

603 862 876. 
Za nález nebo informaci 

poskytnu odměnu.

Pozvánka

Program 

Hotelu DUO Horní Bečva

duben 2011

Pátek 1. 4.   .............  Skupina Dekolt
Sobota 2. 4. ............  Ženy v pokušení

Pátek 8. 4. ...............  Skupina Remix
Sobota 9. 4. ............  Román pro ženy

Pátek 15. 4.  ............  Skupina Dekolt
Sobota 16. 4.  .........  Líbáš jako bůh

Pátek 22. 4.  ............  Román pro muže
Sobota 23. 4.  .........  Skupina Remix

Pátek 29. 4. .............  Vévodkyně
Sobota 30 .4 . .........  Cimbálovka

Inzerce

Kosmet ika Horní Beč va
Brigita Linerová, tel. 603 959 220

Akce na duben!
Umělé prodlužování řas pouze za 1 950,- Kč 

(původní cena 2 500,-)

Dále nabízím: Jarní očistnou kúru – kosmetické ošetření pleti 

l hluboké čistění pleti

l masáž

l úprava a barvení obočí a řas

l depilace

čí aaa řaaass

Bečvanské gruntování
sobota 16. dubna 2011 

v 9:30 hod. 
u  potravin Davidova.

Sebou rukavice, svačinu, odhodlání 

a kapsy plné dobré nálady. 

Odměnou vám bude především 

dobrý pocit z dobré věci a obdržíte 

pozvánku na večerní klikáckou 

děkovačku na počest 

blýskající se Bečvy.


