
květen

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

 Rodinné 
konstelace

Ve středu 7. května 

2014 v 18.30 hodin 
zveme všechny zájemce 

na setkání do místní knihovny.

Výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva 
srdečně zve všechny 

své členy na oslavu 

Dne matek, 

která se koná 

v pátek 16. května 2014 

od 14 hodin 

ve velkém sále 

Motorestu Bečvan. 

Je zajištěn kulturní program 

dětí z mateřské školy 

pod vedením svých učitelek. 

O hudbu k tanci a poslechu 

se postará pan Závorka 

z Dolní Bečvy. 

Občerstvení zajištěno, 

těšíme se na Vaši účast.                                                                               

Výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva

Klub důchodců a zahrád-

kářů Horní B. ve spolupráci 

s Klubem seniorů v Rožnově 

p/R. pořádají kulturně – 

sportovní odpoledne spo-

jené se smažením vaječiny, 

hudbou k tanci a poslechu, 

soutěžemi v bowlingu a pe-

tangu, které se koná v úterý 

17. června 2014 

od 14 do 18 hodin 

v areálu Retasa naproti 

Zavadilce. Akce je přístupná 

všem zájemcům. Vstupné, 

které zahrnuje občerstvení 

(smaženice a zákusek), 

je 35 Kč na osobu.                                                                       

Výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva
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31. května 2014
Kácať budeme v 18.00
u hasičárny na Horní Bečvě.
Přiďte sa podívať, o zábavu 
aj občertvení bude postarané.
Srdečně Vás zvú SDH Horní Bečva a o.s. Šorstýn.
Když by náhodú pršelo, tož o to přídete.



Léta běží, zastavit čas lze jen stěží, 
to bylo starostí a kroků, než jsi se dožila tolik roků. 

Přání všeho nejlepšího posíláme, protože Tě rádi máme.

Dne 8. května 2014 se dožívá osmdesáti let               

paní  Alena V a l e n t o v á, 

rozená Sovičková.    

Vše nejlepší do dalších let, 

hlavně pevné zdraví, 

lásku a životní pohodu 

Ti přeje dcera Dana s rodinou.
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Motto: 

„Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, 
protože stále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, 

a budoucnost růžovější, než bude.“  
Marcel Pagnol

Blahopřání
V květnu 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Blažena  V a ň k o v á 

Jan  O n d r u c h

Oldřiška  K ř e n k o v á  

Veronika  F i u r á š k o v á 

Aloisie  H o r á k o v á  

Jindřiška  K o c i á n o v á

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

Společenská kronika

Kdo Tě znal v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 29. dubna 2014 

by náš drahý tatínek a dědeček               

pan  Karel  K ř e n e k   

slavil devadesáté narozeniny. 

12. ledna 2014 jsme si připomněli 

smutné páté výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi žít, 
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít. Prázdný je domov, 

smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstane jen…

Dne 15. května 2014 

si připomeneme šesté smutné výročí 

ode dne, kdy nás opustila 

naše maminka a babička               

paní  Terezia  K l a n d u c h o v á   

S láskou vzpomínají dcery a synové 

s rodinami.

Když umře maminka, slunéčko zajde, 
v srdci nám zůstane smutek a chlad, v tom širém světě 

sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 12. května 2014 

si připomeneme nedožité 

osmdesáté sedmé narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky               

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é   

S láskou vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Jindřiška s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 12. května 2014 

už tomu je dvacet let, co nás navždy 

opustil náš milovaný bratr                

pan  Josef  Č e r v e n ý  

S láskou stále vzpomínají 

sestry a bratři s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 15. května 2014 

vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí               

pana  Josefa  P a v l i c i  

S láskou vzpomínají manželka Zdeňka 

a synové Marek a Zbyněk s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
co je měli rádi.

Dne 7. května 2014 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

paní  Josefy  K u b á ň o v é

Tichou vzpomínku 

věnuje dcera Božena s rodinou.

Dne 22. května 2014 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

pana  Františka  F á r k a

S láskou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Dne 27. července 2014 

uplyne třicet pět smutných let 

od úmrtí 

pana  Stanislava  F á r k a

S láskou vzpomíná 

maminka Božena s rodinou.

j p

Vzpomínka
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Motto: 

„Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, 
že by již nikdy znovu nemusel začít.“

G. Hansenová
 

 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

 5.5. 7.30  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, 

synovce P. Michala Macečka a rodiče z obou stran

 6.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence 

a duše v očistci

 7.5. 7.30  za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa, 

manželku Danu, oboje rodiče a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelé Jana a Františku Juroškovy, zemřelé děti 

a duše v očistci

 9.5. 7.30  za zemřelé rodiče Klepáčovy, dva syny, dceru, zetě, 

snachu a vnuka Jiřího

 10.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran, bratra 

a duše v očistci

 11.5. 10.00  za zemřelé rodiče Smočkovy, syna Josefa, zetě Antonína, 

živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

 12.5. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

  13.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Facovu, Chudějovu, Mitášovu, 

Fárkovu a duše v očistci

 14.5. 7.30  za zemřelé rodiče Křenkovy, syny Cyrila a Miroslava, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 15.5. 7.30  za zemřelého manžela Vladimíra Martináka, 

rodiče Martinákovy, Vaňkovy a duše v očistci

 16.5. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana 

a syna Miroslava

 17.5. 7.30  za zemřelého Emila Valu, otce Leopolda, rodiče Anastázii 

a Jana Křenkovy, celou živou a zemřelou rodinu Valovu 

a Křenkovu a Stanislava Jalůvku

 18.5. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou a duše 

v očistci

 19.5. 7.30 za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče a bratra Jiřího

 20.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Facovu, Chudějovu, Mitášovu, 

Fárkovu a duše v očistci

 21.5. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava, rodiče 

z obou strana duše v očistci

 22.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, čtyři dcery 

a čtyři zetě

 23.5. 7.30 za pomoc a ochranu Boží pro celou rodinu

 24.5. 7.30  za zemřelé Marii a Bedřicha Křištofovy, Františka Adamce 

a zemřelé rodiny Liďákovu, Křištofovu a Adamcovu

 25.5. 10.00 za zemřelé rodiče Veselé a rodiče z obou stran

 26.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny 

a duše v očistci

 27.5. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, osm dětí 

a vnuka Václava

 28.5. 7.30 za zemřelé rodiče Josefa a Františku Kyšákovy

 29.5. 7.30  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

jejich dva bratry, sestru Františku, jejího manžela a rodiče

  17.00  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

 30.5. 7.30 za zemřelou Marii Vašutovou, dvě sestry a bratra Macečka

 31.5. 7.30  za zemřelé Marii a Františka Němcovy, vnuka Jendu 

a dva zetě

 1.6. 10.00  za zemřelého Pavla Baroše, rodiče z obou stran a živou 

a zemřelou rodinu

 2.6. 7.30  za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče 

z obou stran

 3.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 4.6. 7.30  za zemřelé rodiče Růženu a Emila Křížkovy a Vojtěcha 

a Františku Třetinovy

 5.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, 

Josefa Maléře a duše v očistci

 6.6. 7.30  za zemřelé Františku a Emila Randovy, rodiče z obou stran 

a sourozence

 7.6. 7.30  za zemřelého manžela Konráda Maršálka, rodiče z obou 

stran a sourozence

 8.6. 10.00 za zemřelého Františka Stavinohu, rodinu a sestry 

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

květen 2014

Informace 
obecního úřadu

Toulaví psi na Horní Bečvě
V poslední době v naší obci 

přibývá stížností na volně pobíhající psy, 

kteří obtěžují občany a ohrožují 

hlavně děti. 

Žádáme tímto občany, všechny majitele 

psů, aby si své psy hlídali a zajišťovali 

a také řádně označovali známkou 

přidělenou obecním úřadem.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná: 

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov 

ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 

30. listopadu zdaňovacího období, 

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to 

nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je 

splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. 

Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při 

vyšší částce. 

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňo-

vým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona 

o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splat-

nosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je 

rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hro-

madného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná 

i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti 

daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.
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Informace k zasílání složenek 

pro platby daně z nemovitých věcí 

v roce 2014

Informace pro občany České republiky 

o podmínkách hlasování ve volbách 

do Evropského parlamentu 

na území České republikySloženky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině přípa-

dů zpracovávány a rozesílány daňovým subjektům centrálně. Zasílána 

je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku pod-

le platného ceníku České pošty. 

Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 fi nančních 

úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě 

Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území přísluš-

ného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj„) prostřed-

nictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy 

poplatníků. 

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny ne-

movité věci poplatníka na území příslušného kraje. 

Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí 

v obvodech místní působnosti dvou nebo více fi nančních úřadů, 

tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo 

více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto 

fi nanční úřady. 

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených fi nanč-

ních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho 

daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě slo-

ženky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou 

splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou 

složenkou, a to v termínu první splátky daně. 

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně 

příslušného fi nančního úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvo-

du místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná 

platba určena. 

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny 

tyto důležité údaje: 

• celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, 

• výše a termíny splatnosti splátek, 

•  stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo ne-

doplatek na dani z nemovitých věcí, 

•  spravující územní pracoviště fi nančního úřadu, kde má poplatník 

uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednic-

tvím komunikuje s fi nančním úřadem. 

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách 

fi nančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na 

místní působnosti fi nančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že 

v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky součas-

ně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci 

obdrželi nejpozději do 25. května 2014. 

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího 

období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na slo-

žence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve 

výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromad-

ným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovi-

tostí na rok 2014 již před obdržením složenky, použije složenku pro 

kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu. 

Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány 

či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými fi -

nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé fi nanční úřady zvolit 

podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného 

a efektivního doručení složenek poplatníkům. 

Důležité upozornění: Adresa P. O. Boxu, uvedená v levém horním 

rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitel-

ných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence 

fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně 

příslušný fi nanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. pro-

to zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného 

fi nančního úřadu, uvedeného na složence.

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upra-

vuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do Evropského parlamentu 

se budou na území České republiky konat 

ve dnech 23. a 24. května 2014. 

Dne 23. května 2014 (pátek)

se bude hlasovat 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 24. května 2014 (sobota) 

se bude hlasovat 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropské-

ho parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

-  je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obec-

ního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského par-

lamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje 

volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa 

svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede 

dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem v místě obvyklým, které 

části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy 

volebních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-

lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-

kovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky 

a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla 

zachována tajnost hlasování.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České 

republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obec-

ního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského par-

lamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro 

který je tento seznam veden. 

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny pře-

de dnem voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič 

prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní ob-

čanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 

anebo cestovním průkazem. 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstou-

pí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 

prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasova-

cím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 

u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-

mu z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají 

na jeho posuzování vliv.
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Očkování psů proti vzteklině

Upozorňujeme občany, 

že v sobotu 17. května 2013 

bude provedeno v obci Horní Bečva 

povinné očkování psů proti vzteklině 

a to na těchto místech:

   8.00 hod u hasičského domu

   9.45 hod u Valašky – parkoviště pod Valaškou

10.30 hod přehrada u obchodu

11.00 hod parkoviště na Bečvici

12.00 hod Kněhyně „u Skokana“

Poplatek za očkování je 120,- Kč za jednoho psa, 

očkovací průkaz doneste sebou! 

Možnost vystavení nového průkazu.                                                

MVDr. Dana Korbášová

Svoz odpadů v obci 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. 

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části 

motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

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 tříděného odpadu:     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

Inzerce

Koupím chatu, chalupu na Horní Bečvě 

či okolí. Platím hotově.

Tel.: 732 210 288.
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Přesně měsíc po Skřivánkovi (pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně 

Základní školy v Horní Bečvě) se uskutečnila obdobná soutěž pro žáky 

2. stupně Skřivan. Byl to již jeho 12. ročník. V pátek 21. 3. v podvečer se 

zaplnil kinosál v Horní Bečvě do posledního místa a moderátoři Ivana 

Růčková a Adam Solanský zahájili tuto velmi oblíbenou soutěž, kterou 

připravila s žáky p. učitelka Dita Gužíková. Diváci vyslechli krásné pís-

ničky nejen české, ale i slovenské, francouzské a anglické. Porota v čele 

s  protest – songovým písničkářem, textařem a moderátorem Ziggy 

Horváthem (ostatní členové poroty: Marie Hruškovská, Jiří Blinka, Ol-

dřich Ondryáš, Radim Gálik a Jan Děcký) měla nelehkou úlohu vybrat 

nejlepšího zpěváka nebo zpěvačku. Vítězkou se stala Monika Ondru-

chová (zpívala francouzskou písničku Je t´aime), 2. místo obsadila Ve-

ronika Pařenicová (Vyznanie) a 3. místo si vyzpívala Sára Bílková (Jabĺč-

ko). Ceny poroty získali Patrik Bouchal, Simona Fiurášková a Karolína 

Matušíková. Vítězové si odnesli pěkné ceny, na které přispěli: Ski areál 

Sachova studánka, Obecní úřady Horní a Prostřední Bečvy, pan Petr 

Juřík z Prostřední Bečvy, pan Radomír Malina z místní elektroprodejny, 

paní Marie Bartošková  z květinářství a pan Aleš Stromšík (uzenářství).

Nejen zpěv byl slyšet v tento podvečer. Výbornou náladu umocnila 

i taneční vystoupení 6.- 8. tříd. Vystoupily i obě deváté třídy se zpěvem, 

kterým se loučily se základní školou. Hosty Skřivana byli i akordeonový 

orchestr Bellowsband ze ZUŠ z Rožnova p/R. pod vedením p. učitelky 

Martiny Šrámkové, Street dance nacvičila Iva Huňařová a pěvecký sbor 

Skřivani vedla p. učitelka Dita Gužíková.

Diváci byli tímto programem velmi nadšeni, každé vystoupení od-

měnili dlouhotrvajícím potleskem. Skončil 12. ročník Skřivana, bude-

me se těšit na jeho 13. pokračování.

Marie Němcová, foto: Andrea Hanasová

Hornobečvanský  Skřivan

V sobotu 12. dubna 2014 jsme měli možnost vyslechnout si přehlíd-
ku nejen fi lmových melodií v  podání Beskydského orchestru složeného 
ze studentů a učitelů Základní umělecké školy pod vedením pana Zdeňka 
Valy, který uváděla Lenka Koryčanská. Druhou část koncertu vyplnila De-
chová hudba pana Josefa Blinky se svými sólisty a směsí lidových písní. 
Tuto část koncertu uvedla Veronika Podešvová.

Koncert potěšil všechny přítomné posluchače a už se těšíme na další 
vystoupení.

Jarek z Liščí

Ohlédnutí za koncertem 

 orchestru a Dechové hudby 

Josefa Blinky

1. místo: Monika Ondruchová Vítězná Monika Ondruchová 

s předsedou poroty Ziggy Horváthem.

2. místo:  Veronika Pařenicová

Taneční vystoupení 7. třídy.

Taneční vystoupení 8. třídy.

3. místo:  Sára Bílková

Koupím les nad 1ha, platba v hotovosti, 

náklady na smlouvy, 

odhad apod. uhradím. Solidní jednání. 

Tel.: 739 853 295

Inzerce

Prodej KOZÍHO MLÉKA 

ze dvora. 

Tel.: 739 227 878, 

 734 353 634.
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Na Bílou sobotu 19. dubna se sešlo 13 smíšených družstev na tra-

dičním Velikonočním volejbalovém turnaji v hale Základní školy v Hor-

ní Bečvě. Turnaje se zúčastnili nejen volejbalisté z  Horní, Prostřední 

a Dolní Bečvy, ale přijeli i vyznavači tohoto pěkného sportu z Hutis-

ka – Solance, Rožnova p/R., Valašského Meziříčí, Vsetína, Horní Lidče, 

Frýdku – Místku a Ostravy.

Úderem deváté hodiny se začalo hrát na 2 hřištích ve 2 skupinách 

systémem každý s každým do 20 bodů na 2 sety. První 3 týmy z kaž-

dé skupiny postoupily do dalších bojů o umístění. O 5. – 6. místo bo-

jovaly týmy Lidečko a Mišmaš, druhý jmenovaný tým byl úspěšnější 

a obsadil 5. místo, Lidečko skončilo šesté. O 3. – 4. místo nastoupila 

družstva Do počtu a Výkřiky do tmy. O jeden míč byli lepší Do počtu 

a obsadili bronzovou příčku, ze které měli obrovskou radost, nepopu-

lární 4. místo zůstalo na tým Výkřiky do tmy. A potom už nastoupili 

Besťáci a Beskyďáčci k  fi nálovému klání, ve kterém se z  vítězství ra-

dovali Besťáci. Nové družstvo Beskyďáčci jim bylo rovnocenným sou-

peřem a po vyrovnaném boji musel rozhodnout až třetí set. A tady je 

celkové pořadí turnaje:

1. Besťáci   8. Sardinky v kómatu

2. Beskyďáčci   9. Pomlčky

3. Do počtu 10. Mimoni

4. Výkřiky do tmy 11. Osmáci 

5. Mišmaš 12. Kladrubáři

6. Lidečko 13. Sweet six

7. Vlčáci

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni Jana Mikulajová z družstva 

Do počtu a Petr Pospíšil z Beskyďáčků. Na turnaji jsme viděli hodnotná 

utkání a i divácká kulisa byla dobrá. Všechny zápasy odpískala volejba-

lová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu se sudími z řad hráčů. V podvečer 

bylo dobojováno. Všechny týmy obdržely dárkové velikonoční balíčky, 

první tři družstva dostala i medaile a diplomy, na které přispěli Obecní 

úřad, Tělovýchovná jednota a Sbor dobrovolných hasičů z Horní Bečvy.                                                        

Marie Němcová

Dne 17. 4. 2014 pořádal klub stolního tenisu TJ Sokol Horní Bečva 

velikonoční turnaj žáků ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 36 hrá-

čů z oddílů ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Zubří,Rožnova p.R, Frenštá-

tu p.R, Horní Bečvy a slovenské Lietavské Lúčky. V kategorii mladších 

žáků zvítězil Tomáš Fojtík, na druhém místě Jindřich Kostka a na třetím 

místě Tomáš Černohorský, všichni Sokol Vsetín. V  kategorii starších 

žáků zvítězil Ondřej Skalský ze Vsetína, na druhém místě Tom Fešar 

z Frenštátu p. R a na třetím místě Pavel Černota z Rožnova p. R.

Velikonoční volejbalový turnaj Velikonoční turnaj žáků 

ve stolním tenisu Horní Bečva 2014

Zleva:  Tomáš Fojtík, Tomáš Černohorský, Jindřich Kostka, Tom Fešar, 

Ondřej Skalský, Pavel Černota

Inzerce

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
KLASICKÁ, ČÍNSKÁ TLAKOVÁ, MOXA

I kompenzace bolesti zad

I příčiny bolesti zad

I prevence bolesti zad

Permanentky. Dárkové poukazy. 

Pracovní doba a objednávky 

na mobil: 606 303 143
Iveta Rybárová, Horní Bečva 0360

Inzerce

Zveme vás do nově ot evřeného 
květ inářství.

5. května otevíráme novou prodejnu květin 

(v budově bývalého „Hospodáře“). 

Nabízíme vázání kytic, vití věnců, 

prodej hrnkových rostlin a květinovou výzdobu. 

Zve vás Petra Bělunková.
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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

Inzerce
Klub důchodců Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 

– neziskovou organizací, která poskytuje 

sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, 

azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU POUŽITÉHO 

OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení 

/dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, 

polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
ve dnech 

2., 3., 4. a 5. června 2014 
v čase 8:30 – 11:00, 
14:00 – 16:00 hodin 

v prostorách 
u Místní knihovny 

v Horní Bečvě.
Věci prosíme zabalené 

do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.                                                                                  

Děkujeme za Vaši pomoc.

Firma Vakuum servis 

hledá elektronika pro servis i vývoj zařízení. 

Bližší informace 
Vakuum servis s.r.o., 

Hasičská 2643, 756 61 Rožnov pod R. 
Tel:  571 115 650, , Fax: 571 843 166, 

www.vakuum-servis.cz 


