
únor

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Bečvánek Besydy

Vás srdečně zve na

Dětský karneval 

v sobotu 1. března 2014 

od 14:00 hod. 
v  Penzionu Staré časy.

Pozvánka na str. 8.

Sbor dobrovolných hasičů

v Horní Bečvě

Vás srdečně zve na

Končinový

HASIČSKÝ BÁL 

1. března 2014 

od 19:00 hod. 
v  motorestu Bečvan.

Pozvánka na str. 8.

Turnaj údolí 

„Želva cup“ 

sobota 8. února 2014

začátek turnaje 

v 9:00 hod.

Informace na str. 8.

Penzion Staré časy

Vás zve na

IV. PLES 

pátek 21. února 2014

od 19:00 hod.

hraje kapela RIVIERAS

Pozvánka na str. 8.
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Blahopřání ke zlaté svatbě
Před lety jste si ruce podali, společné ANO si řekli. Životem spolu jste se vydali. 

A i když starostí byl nával, nikdy jste své ANO zpět nevzali. 

Vzájemně jste se podporovali a milovali. 

Dne 6. února 2014 oslaví naši rodiče               

Tomáš a  Drahomíra  

O n d r u c h o v i    

padesáté výročí společného života, 

zlatou svatbu. 

Blahopřejí dcery s rodinami.

Blahopřání k diamantové svatbě

Dne 27. února 2014 oslaví naši rodiče,               

manželé  Bedřich a  Veronika  O n d r u c h o v i    
šedesát let společného života – diamantovou svatbu

Už je to pěkná řádka let, 

co vy dva spolu brázdíte svět.

Když jste si prstýnky z lásky dali,

úctu a věrnost si slibovali.

Manželský slib jste nevzali zpět

a je to dlouhých šedesát let.

Tak jako kdysi, ať vám v srdci zvony znějí!

Pevné zdraví, lásku a štěstí vám k výročí přejí 

synové Bedřich a Dušan s rodinami.
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Motto: 

„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří, 

a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“  

 J. W. Goethe

Blahopřání
V únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jindřiška  K ř e n k o v á Anastázie  M i k u n d o v á

Jarmila  P a r m o v á Jan  O n d r u c h

Anastázie  S a r a v o v á Zdenka  S k ý p a l o v á

Anežka  M a t u š í k o v á

Bedřich  O n d r u c h

Ludmila  Z á v o r k o v á

Anežka  H a n u l i a k o v á

Vlasta  P r o k o p o v á

Veronika  V a š u t o v á

Josef  O n d r u c h 

Edeltraud  M a r t i n á k o v á

Dva manželské páry 

oslaví také významná výročí trvání svých manželství:

Dne 8. února 2014 oslaví padesát let společného života, 

zlatou svatbu, Tomáš a Drahomíra  O n d r u c h o v i

a dne 27. února 2014 oslaví šedesát společných let, 

diamantovou svatbu, Bedřich a Veronika O n d r u c h o v i

Všem únorovým oslavencům 
i oběma manželským párům přejeme do dalších let 

hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.

Společenská kronika

Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.

Dne 5. února 2014 

vzpomínáme desáté výročí úmrtí               

pana  Štěpána  K r e t k a   

Vzpomíná manželka Marta, 

děti a vnoučata.

Čas neúprosně letí, v srdcích 

bolest zůstává, slzy v očích Tě neprobudí,

domov prázdný zůstává.

Dne 17. února 2014 vzpomeneme 

patnácté smutné výročí úmrtí              

pana  Jiřího  K a d y  

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Čas prý bolest hojí, je to jen pouhé zdání, 

stále je v srdci žal a tiché vzpomínání…

Dne 21. února 2014 

si připomeneme desáté výročí úmrtí 

naší maminky a babičky               

paní  Jiřiny  B i l o v é  

S láskou vzpomínají dcery Anna, 

Vlasta a Jiřina s rodinami.

Marně naše oči Tě hledají, marně slzy po lících stékají, 

tak nečekaně Tě osud krutý vzal, 

aniž jsi nám poslední sbohem dal.

Dne 11. února 2014 

si připomeneme třetí výročí úmrtí                

pana  Pavla  K u r e k a   

S láskou vzpomínají manželka Jarka, 

dcera Eva, syn Pavel a vnoučata 

Simonka a Kubík.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat.

Dne 9. února 2014 vzpomeneme 

patnácté smutné výročí úmrtí                      

paní  Františky  M u ž n é      

S láskou a úctou vzpomíná manžel, 

dcery Ludmila a Jarmila 

s rodinami a sestra Božena.

šedesát let společného život
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Ten vánoční čas
V neděli 5. ledna se uskutečnil 

v kostele sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

Vánoční koncert pěveckého sboru Rosénka 

a jeho hostů. 

Rosénka působí při Klubu seniorů v Rožnově p/R. pod 

vedením Marie Grygarové. Sbor byl založen v dubnu 2010.

Začátek koncertu obstaral žesťový kvintet Josefa Blin-

ky z Horní Bečvy, který zahrál několik pěkných skladeb. 

Potom smíšený sbor Rosénka zazpíval krásné koledy 

– Nesem vám noviny, Tichá noc, Štědrý večer nastal. 

Drahomíra a Daniela Klimkovy zahrály Sonátu pro dvoje 

housle od J. F. Hendla, Jindřiška Vetyšková zarecitovala 

báseň Vánoce, Requiem zazpívali I. Vodičková, J. Ireinová, 

M. Porubová a P. Pícha. Klavírní doprovod obstarala Jana 

Vařejčková a na kytaru hrál Pavel Špatný se synem. Celý 

sbor a všichni návštěvníci koncertu si nakonec společně 

zazpívali známé koledy. Celá akce byla podpořena výbo-

rem Klubu důchodců z Horní Bečvy. 

Vánoční koncert se všem moc líbil, 

budeme se těšit na další setkání.                          

Marie Němcová
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Motto: 

„Smrt se neustále přibližuje. 

Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala 

na významu skutečnosti, že život má svůj konec.“

Paul Bowle
 

 1.2. 7.30 za členy živého růžence

 2.2.  10.00 za zemřelého Arnošta Kubáně, manželku a duše v očistci

 3.2.  7.30 na úmysl dárce

 4.2. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka k prvnímu výročí úmrtí, 

syna a celou rodinu

 5.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 6.2. 7.30 za zemřelé Ludvíka a Marii Šarmanovy 

 7.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 8.2. 7.30  za zemřelého Josefa Chovance a celou zemřelou rodinu 

Chovancovu

 9.2.  10.00  za zemřelého Františka Malinu, snachu, rodiče 

a sourozence

 10.2. 7.30  za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, rodiče 

a sourozence, syna a zetě Emila Křenka, snachu a vnuka

 11.2. 7.30 na úmysl dárce

  12.2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, celou živou a zemřelou 

rodinu, za zemřelé Marii a Bohuslava Kretkovy a celou 

živou a zemřelou rodinu z obou stran

 13.2. 7.30 na jistý úmysl

 14.2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku, 

sedm dětí a vnuka Václava

 15.2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

a Josefu Fárkovy, sestru Marii a živou a zemřelou rodinu

 16.2. 10.00  za zemřelé rodiče Jana a Alžbětu Blinkovy, 

zetě Bohumíra a Vladimíra, vnuka Radka, vnučku Dášu 

a všechny zemřelé 

 17.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 18.2. 7.30 za zemřelé rodiče Gašparovičovy

 19.2. 7.30 na úmysl dárce

 20.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 21.2. 7.30 za jistou osobu

 22.2. 7.30  za zemřelou Františku Vaníčkovou, manžela Ludvíka, 

rodiče z obou stran, bratry, švagry a synovce 

 23.2. 10.00  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, 

dva zetě a vnuka

  24.2. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, rodiče z obou stran, 

snachu Miloslavu a duše v očistci

 25.2. 7.30 na úmysl dárce

 26.2. 7.30 na jistý úmysl

 27.2. 7.30 za duše v očistci

  28.2. 7.30 za zdraví a celou živou rodinu

 1.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 2.3. 10.00 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí a rodinu

 4.3. 7.30  za zemřelé rodiče Klepáčovy, dva syny, dceru, zetě, 

snachu a vnuka Jiřího

 5.3. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 6.3. 7.30 za zemřelou rodinu Solanskou, rodiče, bratry a švagry

 7.3. 7.30  na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní při příležitosti 

padesáti let manželství

 8.3. 7.30  za zemřelou Boženu Minarčíkovou, rodinu Vaníčkovu 

a Křenkovu

 9.3. 10.00  za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy, 

zetě a celou zemřelou rodinu

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

únor 2014 Divadelní soubor Chaos 
z Valašské Bystřice uvede komedii 

Pod praporem něžných dam
v neděli 23. března 2014 v 16.00 hodin 

v místním kinosále. 

Předprodej vstupenek bude jako obvykle 
v Místní knihovně na Horní Bečvě, vstupné je 50,- Kč. 

Rezervace je možná na tel. čísle 571 645 249 
nebo na e-mailu: knihovna.becva@seznam.cz

Pozvánka do divadla
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Informace obecního úřadu

Placení komunálního odpadu 

na rok 2014

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.

EVIDENCE OBYVATEL 

pohyb obyvatel v roce 2013 

v obci Horní Bečva

Stav obyvatel k 01.01.2013: ......................................................................  2.463

Přihlášení k trvalému pobytu: .....................................................................+ 48

Odhlášení z trvalého pobytu: ...................................................................... -  46 

Narození: .............................................................................................................+ 17  

Úmrtí: ................................................................................................................... -  39 

Celkem obyvatel k 31.12.2013 ..................................................................2.443

V obci Horní Bečva je k 01.01.2014 celkem 2443 obyvatel. Dospě-

lých osob je: 2051. Z těchto dospělých osob je 1019 mužů a 1032 žen. 

Mladistvých od 15 do 18 let je  64 osob - z toho 32 chlapců a 32 dívek.  

Dětí do 15 let je 328 osob - z toho 179 chlapců a 149 dívek. 

Průměrný věk obyvatel v obci je 43 let.

Nejstarší občankou obce Horní Bečva je paní Anastazie Mikun-

dová, která oslaví 95 let v únoru 2014. Dalšími nejstaršími obča-

ny jsou pan Jindřich Škorňa a paní Františka Bambušková, kteří 

v letošním roce oslaví 94 let.  

Narodilo se celkem 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 děvčat. 

Manželství dle evidence obyvatel uzavřelo 29 občanů a rozvedeno 

bylo 14 občanů obce Horní Bečva. 

Zemřelo celkem 39 občanů obce, z toho 20 mužů a 19 žen.

Matrika – matriční události v roce 2013  

V obci Horní Bečva bylo uzavřeno 20 manželství (z toho 6 církev-

ních sňatků) a zemřelo 8 osob. 

SPOZ – jubilejní sňatky v roce 2013

25 let manželství – stříbrná svatba: ................................................................ 7

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

55 let manželství – smaragdová svatba: ....................................................... 3 

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

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

V roce 2013 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:

- 2x vítání občánků obce 

1.  Michaela Macurová

2.  Sára Třeštíková

3.  Vanesa Adamíková

4.  Veronika Kretková

5.  Patrik Maléř

6.  Jakub Křenek

   7.  Natálie Fajkusová

   8.  Sára Skalíková

   9.  Eliška Sedláčková

10.  Matěj Juráček

11.  Jaroslav Ručka

12.  Filip Ondruch 

13.  Adéla Červená

14.  Matyáš Ondruch 

15.  Viktor Němec

16.  Veronika Maleňáková

17.  Vojtěch Bordovský 

1.  Jaroslav Fárek 

2.  Julius Machálek

3.  Kamila Proroková 

4.  Pavel Folvarčný

5.  Ondřej Kretek 

6.  Anna Blinková  

7.  Růžena Ondruchová 

8.  Alenka Dedková 

9.  Milada Bártková

10. Františka Tovaryšová

11. Vlastimil Bradáč 

12. Františka Vaníčková 

13. Miroslav Juroška

14. Marie Křenková

15. Jan Vašut 

16. Zdenka Pavlištíková

17. Marie Šimčíková 

18. Marie Vaníčková

19. Milada Machálková

20. Zdenka Dedková

21. Marie Romanová 

22. Pavel Kučera 

23. Ludmila Čubová 

24. Jaroslav Vavřín

25. Antonín Vašenka 

26. Rudolf Vítek 

27. Vlasta Bradová 

28. Jindřich Fuksa

29. Mojmír Káňa

30. Ing. Jaroslav Bártek

31. Jan Macek

32. Marie Němcová

33. Alois Maceček

34. Radek Malina

35. Ing. Jana Janíčková

36. Marie Krumpochová

37. Jaromír Malina

38. Stanislav Mikeš

39. Jiří Jati

Děti narozené v roce 2013

Osoby zemřelé v roce 2013
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Místní knihovna Horní Bečva

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

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály 

přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich 

zpřístupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 

žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 

možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 

který lze vytřídit. Nárůst nevytříděného odpadu bude v konečné fázi 

ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší 

obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tř. odpadu:    28. 2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6. 2014

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 vysy-

pání. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

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

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

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.

- 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.

Oznámení Finančního úřadu 

Pracovníci Finančního úřadu v Rožnově p. R. 

budou ve středu 26. března 2014 

od 8:00 do 11:00 

a od 12:00 do 16:00 hodin 

přijímat Vaše vyplněná daňová přiznání 

za rok 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Horní Bečvě. 

Tiskopisy budou k dispozici.

Ke konci roku 2013 bylo v  knihovně k  dispozici 14  266 svazků 

beletrie i naučné literatury, je možné si vypůjčit 16 titulů časopisů, 

ve výměnných fondech bývá k dispozici kolem 250 svazků a v posled-

ních dvou letech i mluvené slovo na CD. Registrovaných čtenářů bylo 

ke konci roku 2013 266, z toho 84 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 

celkem 8 336 návštěvníků, s diváky kulturních a vzdělávacích akcí jich 

bylo dohromady 11 518. Vypůjčili si 11 872 knih a časopisů. 

V  roce 2013 jsme obdrželi grant z VISK3 (dotace na podprogram 

Informační centra veřejných knihoven) – Zpřístupnění on-line katalo-

gu knihovny na internetu. Z tohoto grantu byl zakoupen program ke 

zpřístupnění katalogu na internetu a nový počítač – knihovna slouží 

také jako informační centrum, o připojení na internet či wifi  je poměr-

ně velký zájem hlavně v období letních prázdnin. 

Knihovna byla spolupořadatelkou několika kulturních i vzděláva-

cích akcí – měli jsme čtyři divadelní představení – karlovičtí ochotníci 

přijeli s  hrou Dalskabáty hříšná ves, Chaos z Valašské Bystřice s  Ru-

kojmím, Berani z Těškovic připravili Co ještě nevíte v hospodě se do-

zvíte a  nejzajímavější bylo asi vystoupení Divadla Klauniky Don Qui-

ote de la mAncha a oba koncerty – Pěveckého sdružení moravských 

učitelů a předvánoční Beskydského orchestru. Kromě pravidelných 

setkání s  rodinnými konstelacemi, besedy s  dětmi z  mateřské školy 

nebo pasování prvňáčků jsme přivítali Mgr. Alenu Vorlíčkovou, která 

připravila „trojbesedu“ o čtení pro dyslektiky i s názornou výukou a na 

autogramiádě jsme se setkali s paní Vladimírou Klimeckou, autorkou 

knihy Druhý život Marýny G.

Přijďte se také do knihovny podívat a vypůjčit si knihu nebo 

časopis. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice.
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Na Štěpána 26. 12. se sešlo 15 smíšených družstev na tradičním 

Vánočním volejbalovém turnaji v hale Základní školy v Horní Bečvě.

Tento turnaj se koná od roku 2002 v  nové tělocvičně, předtím 

se volejbalisté scházeli ve staré tělocvičně každoročně od roku 1984. 

Po dvanácté přijeli letos sportovci nejen z Horní Bečvy, ale i z Prostřed-

ní a Dolní Bečvy, Rožnova p/R., Hutiska-Solance, Valašského Meziří-

čí, Vsetína a okolí, oslavit Vánoce pohybem. Hrálo se ve 3 skupinách 

po 5 týmech, na 2 hřištích bylo sehráno 39 zápasů, které odpíska-

la volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s  rozhodčími z  řad 

hráčů. Z  každé skupiny postoupily 2 nejlepší týmy do dalších bojů. 

O 5.-6. místo se utkali Ještěrkáři s  Coolturisty. Coolturisti zvítězili 

a obsadili 5. místo, Ještěrkáři skončili šestí. Vlčáci podlehli Bambuso-

vým výhonkům v boji o 3. - 4. místo a ve fi nále Besťáci porazili Avex. 

Tým z Dolní Bečvy tím obhájil loňské prvenství. 

A tady je celkové pořadí turnaje: 

1. Besťáci 6. Ještěrkáři   11. Laxis uf awesome

2. Avex 7. Džagoni 12. Mimoni

3. Bambusové výhonky 8. B – team 13. Pomlčky

4. Vlčáci 9. Do počtu 14. Zubrobeč

5. Coolturisti 10. Havana team 15. Banánové slupky

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Bařák z  Bambusových vý-

honků. Turnaje se zúčastnil i Jan Krba z Dolní Bečvy (hrál s Besťáky), 

který momentálně „válí“ druhou francouzskou ligu za Rouen Canteleu 

Maromme. Honza se našich turnajů ze začátku zúčastňoval pravidel-

ně. V podvečer bylo dobojováno. Prvních 6 týmů obdrželo poháry, me-

daile, diplomy a šampusy. V Horní Bečvě je už tradicí, že všechny týmy 

dostávají ceny, letos družstva na 7. až 15. místě si odvezla vína. Na ceny 

přispěli Obecní úřad, TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy. 

Po vyhlášení výsledků si hráči a pořadatelé popřáli zdraví, štěstí 

a pohodu do roku 2014 a slíbili si, že se opět sejdou na Velikonočním 

turnaji.
Marie Němcová

Čas plyne jako voda, máme za sebou první pololetí školního roku 

2013/14. Rádi bychom Vás seznámili s výsledky našich žáků v oblasti pro-

spěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 114 žáků, všichni prospěli, výborný pro-

spěch měli tito žáci:

1. třída – David Cverna, Václav Holčák, Ondřej Husička, Adam Křenek, 

Filip Kubáň, Jakub Kubeša, Vojtěch Malina, Martin Mikuda, Zdeněk Ondruch, 

Tomáš Riegel, Ondřej Švardala, Josef Vojkůvka, Emilly Davidson, Barbora 

Jalůvková, Tereza Kočajnarová, Anna Komnacká, Nikol Křenková, Barbora 

Ondruchová, Linda Pavelková, Erika Strachotová, Vanessa Valová, Kateřina 

Vaníčková

2. třída – Dominik Chrbját, Adam Lejska, Daniel Malina, Roman Rusín, 

Vojtěch Švec, Daniel Tovaryš, Angela Davidson, Ema Fárková, Ema Holíčková, 

Barbora Kačmariková, Aneta Kretíková, Alena Křenková, Viktorie Mazůrková, 

Nikola Mikulová, Adéla Minarčíková, Kristýna Otepková, Eliška Petřeková, 

Radka Vašutová

3. třída – Tomáš Kubáň, Tomáš Skalík, Marek Vašut, Roman Vítek, Kate-

řina Blinková, Lucie Hyklová, Michaela Mikudová, Zuzana Podešvová, Patricie 

Stromšíková, Daniela Vaníčková, Lucie Závorková, Kryštof Kočí

4. třída – Martin Holzer, Václav Křenek, Josef Vahalík, Klára Kocurková, 

Aneta Riegelová

5. třída – Martin Holčák, Terezie Blinková, Monika Botková, Markéta 

Vašutová

Na druhém stupni studuje 130 žáků, z nich tři neprospěli, vyzname-

nání získalo 54 žáků, samé výborné měli tito žáci:

6. B třída – Petr Kasala

7. třída – Roman Maléř, Jakub Němec, Michaela Fárková, Eliška Skramuská

8. A třída – Ondřej Holčák

8. B třída – Kristýna Kubešová

9. A třída – Lukáš Mužátko, Kristýna Blažková

9. B třída – David Kretík, Tereza Martináková, Ivana Růčková

Ve škole hodnotíme také chování žáků. V prvním pololetí byla cel-

kem udělena dvě napomenutí třídního učitele a tři důtky třídního učitele. 

O soutěžích a jiných akcích, které ve škole probíhají, jste průběžně infor-

mováni během školního roku.            
Mgr. Silva Vašková  

Ve středu 15. ledna 2014 se družstvo dívek z 5. třídy ve složení 

 Simona Fojtášková, Viktorie Doležálková, Vanessa Poláchová, Ane-

ta Mikudová, Monika Botková, Radka Žitníková, Markéta Vašutová, 

Denisa Petřeková zúčastnilo krajského kola ve fl orbalu ve Vsetíně. 

Děvčata krajské kolo vyhrála a postupují do národního fi nále TOP Vý-

chod. Všem hráčkám blahopřejeme a budeme držet palce v národním 

fi nále.
 Daniela Křištofová

Turnaje se zúčastnilo 41 hráčů. V turnaji zvítězil a Putovní pohár 

pro příští rok získal Pavel Hort z TJ Agrotec Hustopeče, který pora-

zil v krásném fi nále hornobečvana Josefa Šenkeříka, reprezentujícího 

TJ Rožnov p. R. Na třetím místě se umístil obhájce z loňského roku 

Miroslav Vala z TJ Sokol Horní Bečva. V soutěži čtyřher startovalo 

19 dvojic. Do fi nále se probojovali hráči TJ Vidče, úspěšnější byli 

Radek Knebl a Petr Mikulenka, na druhém místě se umístili Vlastimil 

Bernhauser a Jiří Brzokoupil a na třetím místě Miroslav Kokinopulos 

a Stanislav Cibulka. 

Hráči, kteří nepostoupili ze skupin hráli soutěž útěchy, kterou vyhrál 

Ivan Mičkal z TJ Vidče. Hlavním rozhodčím turnaje byl František Solan-

ský. Poháry a ceny předával starosta Horní Bečvy Mgr. Oldřich Ondryáš. 

Besťáci obhájili prvenství

Základní škola informuje

Družstvo dívek z naší 5. třídy 

je nejlepší v kraji ve fl orbalu

Dne 28.12. 2013 se konal 2. ročník 

vánočního turnaje ve stolním tenisu  
o Putovní pohár starosty Horní Bečvy 
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Na Nový rok členové turistického oddílu při Klubu seniorů v Hor-

ní Bečvě uskutečnili výšlap na Martiňák. Šli jsme od hotelu Valaška, 

Mečůvkou na horskou chatu Martiňák, kde jsme se občerstvili. 

První část turistů se vrátila zpět a druhá část pokračovala na Mečovou 

k Němcům, údolím Liškové jsme se dostali zpět do Mečůvky až k Valaš-

ce. Počasí nám přálo, v dáli jsme viděli  horu Smrk i horský hotel Srdce 

Beskyd. Ve vyšších polohách byly na cestě ještě zbytky sněhu a ledu, 

dole v údolí panovalo skoro jarní počasí tak typické pro letošní Vánoce. 

Po dvanáctikilometrové túře jsme měli dobrý pocit, že na začátku 

Nového roku jsme udělali něco dobrého pro své zdraví. 

Po Novém roce chce turistický oddíl ve své činnosti pokračovat. 

Budeme se opět scházet každý čtvrtek a na svých procházkách pozná-

vat krásy Beskyd.
Marie Němcová

V sobotu 28. prosince 2013 se uskutečnil turnaj registrovaných 

hráčů a v  neděli 29. si poměřili své síly neregistrovaní hráči z  Horní 

a Prostřední Bečvy. Turnaje se zúčastnilo celkem 40 hráčů, z  toho 

15 žen a 25 mužů. 

V  kategorii žen se na 1. místě umístila Lenka Otepková, 

2. místo obsadila Martina Němcová a třetí skončila Romana 

Křištofová. V  kategorii mužů vyhrál Zbyněk Pavlica, druhý skončil 

Lukáš Pisárik a 3. místo obsadil Pavel Bártek. 

Děkujeme sponzorům, obcím Horní a Prostřední Bečvě, které 

přispěly na ceny, občerstvení a pronájem haly. Dále bych chtěla podě-

kovat hlavnímu rozhodčímu Františku Solanskému a Jiřímu Valovi za 

zdárný průběh turnaje. 

Skončil 2. ročník a všichni se už těšíme na letošní 3. ročník zase 

v prosinci.
 Daniela Křištofová

Poslední víkend v roce 2013 

patřil na H. Bečvě stolnímu tenisu

Hornobečvanští turisté 

o Vánocích nezaháleli

Inzerce

Inzerce

Naše fi rma nabízí výrobu a montáž:

- samonosných posuvných a křídlových bran
- malých průchozích branek
- plotových dílců
- kotců pro psy
- zámečnické práce

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Kontakty: IČ: 44920326, Horní Bečva, 399, PSČ: 756 57

Tel: 724 413 520

E-mail: setbrany@seznam.cz

www.stavebnice-brany.websnadno.cz

Ú Č E T N I C T V Í
Bc. Anna Žáčko

vedení účetnictví / poradenství / daně

tel. 603 269 037

KVALITA A SOLIDNÍ CENA 

JSOU NAŠÍ PRIORITOU

Radek Matušík - ZÁMEČNICTVÍ
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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

Turnaj údolí  „Želva cup“  
Turnaje se zúčastní vybraná hornobečvanská údolí!!! 

Z každého údolí jsou vybraní kapitáni, kteří jsou zodpovědní 

za složení týmu. Kapitáni nahlásí, jestli se vybrané údolí zúčastní 

nebo ne a to nejpozději do 6. 2. 2014. 

Termín: 8. února 2012, začátek turnaje v 9:00 hod.              

Pořadatel: Pavel Roman     Místo konání: Hala při Z. Škole TGM H. Bečvě

Vybraná údolí:

Kobylská - Dolní konec - Kapitán Zbyněk Pavlica

Kostelani - Kapitán Pavel Roman

Hluboké - Kapitán Jaroslav Zetocha

Nebesa-Luky - Kapitán Lukáš Roučka

Inter Liščí - Kapitán Hynek Bártek   

Mečůvka - Valaška - Kapitán Pavel Miškařík

Bůčkové - Kapitán Stanislav Ondruch

Bečvice - Přehrada - Kapitán Jiří Blinka


