
Pozvánka na koncert
Srdečně Vás zveme na koncert 

Beskydského orchestru 

pod vedením pana Zdeňka Valy, 

který zahraje se svými sólisty 

známé fi lmové melodie 

a jiné skladby různých žánrů. 

Dále se Vám představí 

dechová hudba Josefa Blinky 

se zpěváky, kteří vystoupí 

s písněmi v lidovém tónu. 

Těšíme se na Vás 

v sobotu 12. dubna 2014 

v 17.00 hodin 

v kinosále v Horní Bečvě.

Vstupné je dobrovolné.

duben

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Budoucnost 

může 

znát každý 

Srdečně zveme všechny 

zájemce na besedu 

o možnosti poznat svůj osud 

a zlepšit svůj život.

Esoterický obor Dispoziční 

prognostika 

vám umožní zjistit 

nedostatky a nedokonalosti 

vašeho bytí a napravit je. 

Beseda se uskuteční 

v úterý 22. dubna 2014 

v 16.00 hodin 

v Místní knihovně 

v Horní Bečvě.

Pozvánka 

na zájezd do 

Polska
Pokud má ještě někdo zájem 

o zájezd do Polska, 

který se uskuteční 

ve středu 9. dubna 2014, 

může se přihlásit 

i s uvedenou částkou 

u paní Zdeňky Bártkové 

(tel. č.: 737 942 551) 

nebo v Místní knihovně.

Odjezd v 5.30 hodin 

od Obecního úřadu v Horní 

Bečvě - pojede se přes Bílou. 

Cena zájezdu je 140,- Kč.

V březnovém zpravodaji 

bylo mylně uvedeno 

datum 8. dubna, 

všem se omlouváme.

Zveme Vás na představení 

Karlovského 
ochotnického souboru 

do místního kinosálu na Horní Bečvě 

v neděli 13. dubna 2014 
v 16.00 hodin. 

Předprodej vstupenek v Místní knihovně, 
rezervace na tel. čísle 571 645 249 

nebo e-mailu  knihovna.becva@seznam.cz, 
vstupné 50,- Kč.
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Motto: 

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“  
Neznámý autor 

Blahopřání
V dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Richard  K ř i š t o f

Emilie  H a j d o v á 

Jindřiška  O n d r u c h o v á 

Zdenka  K u b i š o v á 

Miloslav  M a c h á l e k 

Josef  J a n í č e k 

Jiřina  M a l i n o v á 

Zdenka  P e t ř e k o v á  

Vlastimil  H o d a ň 

Marie  K a n t o r o v á 

V dubnu také oslaví významná jubilea tři manželské páry: 

dne 22. dubna 2014 oslaví dvacet pět let manželství,

stříbrnou svatbu Jan a Jana S o l á n š t í. 

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let manželství oslaví 

dne 29. dubna 2014 také Ota a Miroslava K r i e g l e r o v i.

A dne 30. dubna 2014 oslaví padesát společného života, 

zlatou svatbu Antonín a Marie M a c h á l k o v i.  

Všem dubnovým oslavencům 
i jubilujícím manželským párům přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.

Diamantová svatba
Šedesát let, toť dlouhá doba. Zdá se to jako před chvílí.

Kus cesty šli jste věrně oba, dnes diamantovou svatbu slavili.

Jsou vzácné a sváteční dny, 

jako byl den 1. března 2014, 

kdy jsme mohli v obřadní 

místnosti Obecního úřadu 

Horní Bečva přivítat manžele 

B e d ř i ch a  a  V e r o n i k u 

O n d r u c h o v y, 

kteří si dne 27. února1954 

řekli své ano, prožili spolu 

šedesát let manželského soužití 

a oslavili tak významné společné 

životní výročí, které nazýváme 

„diamantovou svatbou“. 

Toto výročí je významnou událostí i pro rodinu, 

neboť jej oslavili ve zdraví a spokojenosti uprostřed svých dětí, 

vnoučat i pravnoučka.

Dovolte nám, vážení manželé Ondruchovi, 

abychom Vám jménem obce i občanů obce, 

popřáli hodně zdraví, radosti a spokojenosti. 

Buďte spolu ještě dlouhá léta šťastni a užívejte krásy života 

v kruhu svých blízkých, přátel a spoluobčanů.

Společenská kronika

Odešel jak osud si přál, však v našich 

srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 2. dubna 2014 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí                 

pana  Jana  V a š u t a  

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich 

srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.

Dne 4. dubna 2014 vzpomeneme 

bolestné a smutné druhé výročí úmrtí                 

pana  Jindřicha  J a n í č k a  

S láskou a úctou vzpomínají matka 

Hedvika, sestra Jana s rodinou, 

dcery Monika a Lenka a švagrová Lidka.

Vzpomínka
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Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají…

Dne 9. dubna 2014 vzpomeneme

patnácté smutné výročí úmrtí našeho

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka                 

pana  Jindřicha  Š v e c e  

S láskou vzpomínají manželka Božena, 

syn Jaroslav s rodinou a dcera Dagmar 

s rodinou. 

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv si sebou vzal 

a nám jen vzpomínky na Tebe zanechal…

Dne 15. dubna 2014 si připomeneme 

páté smutné výročí úmrtí                  

paní  Ludmily  T o m k o v é 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

maminka, sestra Daniela s rodinou 

a další příbuzní.

Už ho neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 

na bečvanském hřbitově spí svůj věčný sen. 

Prázdná jsou místa, kde zněl jeho hlas, 

však vzpomínky navždy zůstanou v nás.

Dne 17. dubna 2014 

vzpomeneme druhé výročí ode dne, 

kdy nás opustil milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček                  

pan  Cyril  O n d r u c h 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Již nic se nezmění, jen ve vzpomínkách se ocení…

Dne 25. dubna 2014 vzpomeneme desáté smutné výročí úmrtí                 

paní  Anežky  M a r t i n á k o v é  

a dne 13. listopadu 2014 osmé smutné výročí úmrtí

pana  Matouše  M a r t i n á k a

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

S láskou a vděkem vzpomínáme na zemřelé rodiče

Anežku a Matouše  O n d r u c h o v y    

V březnu uplynulo čtyřicet let, 

co nás opustila maminka, 

otec za třináct let po ní 

a bude tomu dvacet sedm let.

Vzpomínáme také na jejich 

zemřelé děti Štěpána, Richarda 

a Vladimíra Ondruchovy 

a Františku Vaníčkovou. 

Vzpomínáme také na všechny 

zemřelé zetě, vnuky 

a celou rodinu Martinákovu 

a Ondruchovu. 

Za celou početnou rodinu 

dcera Božka.      

Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínky v srdci má každý z nás.

Dne 6. dubna 2014 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí                 

pana  Josefa  O n d r u c h a  

S láskou vzpomínají manželka, 

dcera s rodinou, synové s rodinami, 

sestry s rodinami a ostatní rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Život se nezastaví, jde dál, jen smutná vzpomínka zůstává nám.

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

Dne 3. ledna 2014 jsme vzpomněli šesté smutné výročí úmrtí                 

pana  Karla  P o l á c h a  

Dne 3. dubna 2014 vzpomeneme dvacáté druhé výročí úmrtí

paní  Marie  P o l á c h o v é

S láskou vzpomínají děti Zdenka, Eva a Milan s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří jej měli rádi.

Dne 9. dubna by se dožil šedesáti let                      

pan  Stanislav  J u r a j d a     

Osud mu již nedopřál toto jubileum 

oslavit. 26. května 2014 tomu budou 

tři roky, kdy po těžké nemoci opustil 

tento svět. Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu tichou vzpomínku. 

Děti, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Děkujeme za všechno, čím jsi nám v životě byl, za každý den, 

jejž jsi pro nás žil. Prázdná jsou místa, kde nezní Tvůj hlas, 

však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.

Dne 18. dubna 2014 

by se dožil devadesáti let náš otec                      

pan  Josef  F i d r i c h   

Vzpomínají a nezapomenou dcera Dana, 

dcery Marie a Anežka s rodinami 

a syn Antonín s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Děťátko maličké, naděje v našem světě,

z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě…

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v  rodině, která 

přináší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost. Naše obec 

dvakrát až třikrát do roka vítá nové občánky, a to s patřičnou úctou, 

neboť jsou nositeli života, lidského poznání, moudrosti,  nesou v sobě 

stopu minulosti, současnosti a budoucnosti.

Dne 23. března 2014 se uskutečnilo první vítání občánků, kdy  

do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se dostavili rodiče 

se svými dětmi a přivítáno bylo deset nejmladších občánků, naroze-

ných v období září 2013 až leden 2014, mezi kterými bylo šest chla-

pečků a čtyři holčičky. Prvním občánkem roku 2014 obce Horní Bečva 

je Anna Blinková, která se narodila dne 5. ledna 2014. 

Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

SPOZ, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku 

a pro své miminko dárky na památku. 

Každé vítání nových občánků naší obce je obohaceno malým kul-

turním vystoupením dětí z mateřské školy pod vedením paní učitel-

ky Radky Bolckové, dále pak pěvecké duo Jana a Ludmila Poláchovy 

s hudebním doprovodem učitele hudby panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dětmi 

na toto slavnostní vítání občánků. Všem dětem a jejich rodičům přeje-

me do života jen to nejlepší.

Miminka zleva: Veronika Maleňáková, Vojtěch Bordovský, 
Laura Juříková, Anna Blinková, Viktor Němec, Matyáš Ondruch, Daniel Ondruch, Antonín Sobek, Filip Ondruch a Adéla Červená.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tř. odpadu:            25.4.,  30.5.,  27. 6. 2014

Evidence obyvatel 
– narození dítěte v roce 2014.
Žádáme tímto rodiče s trvalým pobytem 

v obci Horní Bečva o předložení rodného 

listu narozeného dítěte Obecnímu úřadu 

Horní Bečva k zavedení do evidence 

obyvatel obce, neboť údaje o narozeném 

dítěti nejsou matrikou místa 

narození dítěte obecním úřadům zasílány.

Děkujeme za pochopení.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!  

S nastávajícím jarem se uklízejí zahrady a přitom 

pálí vyhrabaný mech a listí či ořezané větve stromů. 

Tímto žádáme spoluobčany o ohleduplnost 

při pálení – pokud nelze tento odpad 

zkompostovat, palte jej, prosím, pokud možno 

až večer, kdy už mají vaši sousedé zavřená okna 

a posbírané prádlo. 

Za pochopení děkujeme.

Informace 
obecního úřadu

Motto: 

„Až ti bude v životě nejhůř, 
otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“

John Lennon
 1.4. 7.30     za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran, Irenu 

a Otu Kabrnovy a všechny věrné zemřelé

 2.4. 7.30  za zemřelé Františku a Metoděje Ondruchovy, jejich syna 

Oldřicha, snachu Marii, staříčky Hatlapatkovy a rodiče 

Ondryášovy

 3.4. 7.30  za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy, rodiče z obou stran

 a duše v očistci

 4.4. 7.30 za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela a snachu Ludmilu

 5.4. 7.30  za zemřelou Anežku Ondruchovou, manžela Matouše, syny, 

dceru, zetě a vnuky

 6.4. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, dceru, syny a snachu  

 7.4. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské, syna Bedřicha 

a duše v očistci

 8.4. 7.30  za zemřelého Jindřicha Kretka jeho rodinu a živou

a zemřelou rodinu Provázkovu

 9.4. 7.30  za zemřelé rodiče Kristýnu a Josefa Kramolišovy, 

za sourozence Zdeňka a Marii a staříčky  

 10.4. 7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa a jeho rodiče

 11.4. 7.30  za zemřelého Karla Ondrucha, syna Karla, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 12.4. 7.30  na poděkování P. Bohu při příležitosti padesáti let, ochranu 

a pomoc Boží pro celou rodinu

 13.4. 10.00  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, 

syna Oldřicha a jeho manželku Martu 

 14.4. 7.30 za zemřelého Františka Křištofa, manželku, tři syny a zetě

 15.4. 7.30 za zemřelého Josefa Závorku, celou rodinu a duše v očistci

 16.4. 7.30  za zemřelou Ludmilu Vančurovou, syna Miloslava, 

pravnuka Michala a duše v očistci

 17.4. 7.30  za zemřelého Rudolfa Fárka, jeho rodiče Františku 

a Rudolfa Fárkovy, sourozence z obou stran a Juliuse 

Solanského

 18.4.  Velký pátek

 19.4. 7.30 za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa a duše v očistci

 20.4. 10.00 za zemřelého René Vaňka a bratra Jana Kysučana

 21.4.  8.00 za zemřelého Jiřího Mikudu a bratra Miroslava

  10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mýdlový, sourozence 

a rodiče z obou stran

 22.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 23.4. 7.30 za zemřelého Vladimíra Třeštíka, živou a zemřelou rodinu

 24.4. 7.30  za zemřelou rodinu Vavrisovu, Věru Podzemskou, 

její rodiče a duše v očistci

 25.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Kadu a rodinu z obou stran

 26.4. 7.30 na poděkování P. Bohu a P. Marii k výročí šedesáti pěti let

  11.00  za manžele Marii a Antonína Machálkovy při příležitosti 

padesáti let společného života, zlaté svatby

 27.4. 10.00 za zemřelé rodiče Hodaňovy a pět dětí

 28.4. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Zdeňka Solanské, jejich dcery 

Ludmilu a Marcelu, neteř Zdenku, rodiče a sourozence 

z obou stran a duše v očistci

 29.4. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence

a tchána Švece

 30.4. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, jeho manželku 

Růženu, otce Karla a duše v očistci

 1.5. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku, dceru, syna 

a zetě

 2.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 3.5. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Josefa Mládenkovy, rodiče 

z obou stran a sourozence

 4.5. 10.00  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, sourozence a rodiče 

z obou stran

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

duben 2014

In
ze

rc
e

Prodám počítačový psací stůl 

s výsuvnou klávesnicí, poličky, skříňka, 

odstín buk, 140x65 cm. 

Pořizovací cena 3.800, nyní 1.300 Kč. 

Tel.: 604 344 216
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V pátek 21. února byl kinosál v Horní Bečvě plný k prasknutí, konal 

se zde totiž 16. ročník pěvecké soutěže žáků prvního stupně Skřivá-

nek 2014, který má dlouholetou tradici. Účastníci zpívali nejen lidové 

písně, ale vybrali si i hity z pohádek, muzikálů a fi lmů. Celý program 

uváděli Monika Botková, Viktorie Doležálková, Samuel Rybár a Tomáš 

Cverna. Zpěváky doprovázel učitel hudby Josef Blinka, aparaturu ob-

sluhoval Tomáš Machálek, režie celého programu se ujala zástupkyně 

ředitele Daniela Křištofová, výzdobu sálu obstarali žáci první, druhé 

a třetí třídy.

Přeplněný kinosál obdivoval výkony malých zpěváčků. Jednotlivé 

třídy si připravily pěkná taneční vystoupení, předvedl se i pěvecký 

sbor prvního stupně Zpívánky pod vedením p. učitelky Jany Klimzso-

vé. V podvečer porota vyhlásila výsledky Skřivánka. Její předsedkyně 

Daniela Bitušiaková – zástupkyně ředitele z družební slovenské školy 

v Lietavské Lúčce, seznámila diváky s výsledky. V soutěži Pískle se na 

3. místě umístila Kristýna Otepková, druhá skončila Angela Davidson 

a vítězkou se stala Ema Fárková. Protože výkony byly velmi vyrovnané, 

porotci udělili ještě cenu poroty Lindě Pavelkové a Jakubu Kubešovi. 

V kategorii Skřivančice zvítězila Terezie Blinková a Skřivánkem se stal 

Josef Němec. Cenu poroty získaly Zuzana Podešvová, Radka Žitníko-

vá a Kateřina Blinková. Byly rozdány květiny a ceny vítězům, všichni 

ostatní dostali sladkosti. Na závěr krásného pátečního podvečera za-

zpíval pěvecký sbor Skřivani pod vedením p. učitelky Dity Gužíkové, 

která připravuje obdobnou soutěž pro žáky druhého stupně Skřivan, 

který se uskuteční 21. března.

Skřivánek skončil, budeme se těšit na jeho 17. ročník.  

Marie Němcová, foto: Tereza Šrámková

Hornobečvanský  Skřivánek

Pískle 1. místo: Ema Fárková

Cena poroty: Jakub Kubeša

Pískle 3. místo: Kristýna Otepková

Skřivan: Josef Němec

Cena poroty: Radka Žitníková

Pískle 2. místo: Angela Davidson

Skřivančice: Terezie Blinková

Cena poroty: Linda Pavelková

Cena poroty: Zuzana Podešvová

Cena poroty: Kateřina Blinková

In
ze
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Hledáme na Hotel Duo na Horní Bečvě 

výpomoc na recepci a wellness recepci, 

dále hlídání dětí.

Jedná se o občasnou výpomoc na recepcích 

(rezervace pobytů nebo procedur, 

obsluha hostů, atd.). 

Nástup možný ihned.

Kontakt: 733 122 530, obchod@hotel-duo.cz 
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Zápis do Mateřské školy 

v Horní Bečvě
Ve dnech 22. – 25. dubna 2014 

bude probíhat zápis dětí v mateřské škole 

na školní rok 2014/2015 

v době od 10.00 do 15.00 hodin.

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

trvalý pobyt v obci, kde se MŠ nachází

povinné očkování

doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

sociální potřebnost dítěte

zvýhodnění dítěte, jehož starší sourozenec 

již MŠ navštěvuje

V Horní Bečvě 21. února 2014

ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Jan Děcký

Informace na tel. čísle do MŠ: 571 645 085

Dobrý den Vám všem,

ráda bych poděkovala maminkám 

z o.s. Bečvánek Beskydy za jejich krásnou práci 

s našimi dětmi. Díky za organizaci karnevalu, kde měly 

děti i spolu s rodiči možnost si zasoutěžit, pobavit se 

a odnést si sladkou odměnu, či výhru z tomboly a kola-

štěstí. Jste skvělé a patří Vám velký dík za čas a úsilí, 

které ve svém volném čase věnujete našim nejmenším 

občánkům. Těšíme se na vaši další akci - Slet čarodějnic. 

Za děti, rodiče, prarodiče a všechny lidi kolem 

Hanka Vavříková, Horní Bečva

Že je pečovatelská služba víc než jen dovoz obědů se mohli lidé 

z Horní Bečvy v uplynulých letech již přesvědčit. Pečovatelky Denisa 

 a Anička se rozhodly podělit se o své zkušenosti a objasnit, s čím kon-

krétně může pečovatelská služba pomáhat.

Denisa vysvětluje: „Staráme se o seniory a o lidi s tělesným posti-

žením v jejich domácnostech tak, aby co nejdéle mohli zůstat doma“. 

Pro objasnění dodává, že ne každý chce jít do domova pro seniory. 

„Mnohdy tím ulehčíme rodině práci při péči o jejich blízké.“

„Pomáháme lidem například ráno se vstáváním, hygienou a chys-

táním jídla“, říká Anička. „Dále provádíme úklidy domácností, chodíme 

na nákupy, vyzvedáváme recepty u lékařů a vyřizujeme úřední záleži-

tosti například na poště.“ Anička dodává: „Když si lidé přejí, můžeme 

je doprovodit k  lékaři, na poštu, na úřad nebo například do obcho-

du. Naší snahou je podpořit jejich soběstačnost a udržet kvalitu jejich 

života“.

„K  lidem jezdíváme ráno od půl 7, do večera do 19 hodin,“ říká 

Denisa. „Charita jezdí k lidem dopoledne i přes víkend a v nutných pří-

padech ráno o státních svátcích. 

 „Být pečovatelkou je však mnohem víc“, podotýká Anička, „jako cír-

kevní nezisková organizace jsme povinni řídit se zákonem a vést doku-

mentaci. Zaručujeme každému člověku přístup „šitý na míru“.

Už rok sídlíme v  nové budově Charity v Rožnově vedle kostela. 

V  lednu loňského roku jsme v  něm navíc otevřeli novou službu pro 

seniory a pro lidi se zdravotním postižením. Zlatka říká: „Lidé tu mo-

hou přes den strávit čas – povídáme si, společně tvoříme různé výrob-

ky, zpíváme, cvičíme, chodíme na procházky, na výlety, odpočíváme, 

a když si lidé přejí, tak zajdeme klidně i do kavárny. Mohou se tu i ospr-

chovat v nové bezbariérové koupelně. Snažíme se jim přizpůsobit tak, 

jak jsou zvyklí z domova. „Nejdůležitější je, že dáváme lidem pocit, že 

jejich život ještě neskončil, neustále se mohou aktivně podílet na běž-

ném životě, dodává pracovnice Maruška. „Lidé tu uzavřeli nová přátel-

ství, úžasně pookřáli“.

Kontakt na Charitní pečovatelskou službu: 571  654  954, 

739 524 318, pečovatelky z Charity.

Vážený sousede,
Podařilo se Vám podepsat nevýhodnou smlouvu 

na elektřinu, nebo plyn s  podomním obchodníkem? 

Máte smluvně dohodnuté nesmyslně dlouhé závazky 

s  automatickým prodlužováním a nerozumíte slo-

žitému vyúčtování? Oslovují Vás různé společnosti 

se „Zaručeně nejvýhodnějšími a nejlevnějšími“ nabíd-

kami, kterým nerozumíte ? 

Pracuji více než 10 let v oblasti telekomunikačních 

a energetických služeb, takže se domnívám, že na 

tyto a ještě mnoho dalších otázek jsem připraven Vám 

odpovědět a hlavně Vám i odborně poradit.

Nabízím Vám: 
Zpracování nezávislé energetické analýzy dle Va-

šeho vyúčtování a uzavřených smluv s energetickými 

společnostmi. 

Hlídání termínů a závazků Vámi dříve uzavřených 

smluv a výběrová řízení na nejvýhodnější dodavatele.  

Dlouhodobé poradenství a odborné zastupování 

vůči energetickým a telekomunikačním společnos-

tem.

V  případě Vašeho zájmu Vás rád přivítám v době 

určené pro veřejnost: Po – Pá od 16.00 do 18.00 hod. 

Případně si můžete se mnou dohodnout individu-

ální konzultaci na tel: 725 408 888. 

Na schůzku si vezměte svá poslední vyúčtování 

a uzavřené smlouvy.

UVEDENÉ SLUŽBY NABÍZÍM PRO OBČANY 

ZCELA ZDARMA!

Tomáš Myslikovjan, Horní Bečva 916. 

nezávislý poradce v oborech telekomunikace, energetika

Pečovatelská služba 

na Horní Bečvě
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2. Ročník halového turnaje na Horní Bečvě zpestřily dva týmy, 

co hrají Moravskoslezskou divizi žen a to Spartak Lubina a Valašské 

Meziříčí. Turnaj se nesl ve stejném duchu jako ty předchozí u našich 

sousedek z Rožnova p/R a Dolní Bečvy.

Celý turnaj opanovaly holky z Valašského Meziříčí a domácí Hor-

nobečvanské střely. Ty se nakonec utkaly v posledním zápase o první 

místo a byl vidět pěkný ženský fotbal. Naše holky byly trošku nervózní 

a udělaly pár chyb a zkušené soupeřky tyto chyby nekompromisně 

trestaly. Když přišlo snížení na 3:1 Natkou Hajduškovou, v hale zavládl 

velký aplaus, ale soupeřky přidaly a nenechaly nic náhodě a Jaroslava 

Krčmářová nejlepší střelkyně turnaje svým 11 gólem upravila na ko-

nečných 4:1. Holky z Valašského Meziříčí, tak za celý turnaj nepoznaly 

porážku a dostaly jediný gól právě v tomto zápase a zaslouženě celý 

turnaj vyhrály. Na výborném 2. místě skončily tedy domácí Horno-

bečvaské střely s jednou porážkou, které měly v týmu nejlepší hráčku 

turnaje Elišku Skramuskou. Třetí místo si pohlídaly holky ze Spartaku 

Lubina. 

O další umístění se bojovalo až do konce. Nejvíce se dařilo holkám 

z Valašské Bystřice i proto že měly v týmu nejlepší gólmanku turnaje 

Janu Tichavskou a obsadily 4. místo. Modrá Hvězda Vigantice tento-

kráte obsadila 5. místo díky lepšímu vzájemnému zápasu s 1. Valaš-

ským Fc, holkám z Rožnova p/R patří tedy 6. příčka a na krásném 

7. místě skončily naše spoluzakladatelky novodobého ženského fot-

balu tady v okolí Rožnovska, holky z Dolní Bečvy.

1. Valašské Meziříčí    .........................................  27:1 ................ 18 b

2. Hornobečvaské střely ..................................  14:7 ................ 15 b

3. Spartak Lubina  ..............................................  11:6 ................ 12 b

4. Ladies Valašská Bystřice  .............................  5:10 .................. 6 b

5. Modrá Hvězda Vigantice  ............................  4:15 .................. 4 b

6. 1. Valašský FC  .................................................  1:10 .................. 4 b

7. Dolní Bečva  .....................................................  2:16 .................. 2 b

Ve dnech 17. a 18. března ožila hala ZŠ v Horní Bečvě volejbalem, 

protože se zde konala obvodní kola chlapců a děvčat pro okrsek Rož-

nov p/R. V pondělí změřila své síly v odbíjené děvčata, 6 družstev se 

utkalo ve 2 skupinách po 3 týmech. Hrálo se na 2 sety do 20 bodů. 

Z postupu se radovala děvčata z pořádající ZŠ Horní Bečva, která obsa-

dila první místo a spolu se ZŠ Videčská (skončila druhá), postupují do 

kola okresního. Velmi hezký volejbal předváděla i děvčata z Gymnázia 

Rožnov p/R., která skončila na místě třetím. 4. místo obsadila ZŠ Zubří, 

páté ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R. a šesté ZŠ Dolní Bečva.

18. března přijelo do naší haly 6 družstev chlapců, aby se utka-

li ve stejné soutěži. Kluci hráli obdobným způsobem jako děvčata. 

Po vyrovnaných bojích pod vysokou sítí na 1. místě skončila ZŠ Zubří, 

druhá byla ZŠ Videčská Rožnov p/R., třetí ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R., 

domácí ZŠ Horní Bečva obsadila místo čtvrté, páté bylo Gymnázium 

Rožnov p/R. a šestá ZŠ Dolní Bečva. Do okresu postoupily ZŠ Zubří 

a ZŠ Videčská.

Po oba dny jsme mohli vidět hezký volejbal s pěknou diváckou ku-

lisou. Děkujeme volejbalové rozhodčí Ivetě Kubáňové, která odpískala 

většinu utkání spolu se sudími z řad učitelů tělesné výchovy. Postupu-

jícím družstvům přejeme hodně úspěchů v kole okresním.

A za rok se hala ZŠ v Horní Bečvě bude těšit na další volejbalová 

klání.
Marie Němcová

Karling cup 2014 Horní Bečva žila volejbalem

Vítězný tým z Valašského Meziříčí.Nejlepší hráčka: Eliška Skramuská První místo volejbalový turnaj, děvčata:  ZŠ Horní Bečva

2. místo: Hornobečvanské střely. Čtvrté místo volejbalový turnaj, chlapci:  ZŠ Horní Bečva



PRODÁM! PRODÁM! PRODÁM! 

PRODÁM! PRODÁM! PRODÁM! PRODÁM! 

Prodám polohovací autosedačku Casualplay 

Prima Easy UNI pro novorozence se třemi nasta-

vitelnými pozicemi polohování zad. 

Je určena pro děti od narození do 10 kg věku 

dítěte (což je přibližně 9 měsíců), dále ji lze 

použít jako hluboký díl na sporťák pro děti do 

cca 18 měsíců. Autosedačka je po jednom dítěti, 

barva oranžová, tmavě šedá. 

Původní cena: 4.500,- Kč

Cena nyní: 2.000,- Kč

Kontakt: 731 063 233
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V pátek 9. května 2014 v 19.00 hodin 
v místním kinosále  na Horní Bečvě,

vstupné 50,- Kč, předprodej v Místní knihovně 
v Horní Bečvě od  14. dubna 2014, 
rezervace na tel. čísle  571 645 249 

nebo e-mailové adrese: knihovna.becva@seznam.cz.

Pozvánka do divadla

LÉČENÍ RECONNECTIVNÍ ENERGIÍ

LÉČÍ, MENTÁLNÍ STAV, PSYCHICKÝ, 

EMOCIONÁLNÍ, FYZICKÝ, SPIRITUÁLNÍ.

NAPOJENÍM NA VIBRACE 5 DIMENZE.

DAGMAR POLOMÍKOVÁ  

773 166 720

polomikova.d@seznam.cz

www.83DDA20565.CZ

Inzerce

Inzerce



10

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

InzerceInzerce


