
červen

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pozvánka na výstavu 

Českého svazu 

zahrádkářů 

– ZO Horní Bečva.

Výstava se koná o pouti 

v neděli 29. 6. 2014 

od 9.00 do 16.00 hodin 
v areálu 

zahrádkářského svazu.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně Vás zve výbor 

ZO ČZS Horní Bečva.

(Více informací na str. 6.) Více informací o programu na plakátech.

Klub důchodců 

a zahrádkáři Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Klubem seniorů 

v Rožnově p/R. 

pořádají 

kulturně – sportovní 

odpoledne 

spojené se smažením 

vaječiny, 

hudbou k tanci a poslechu, 

soutěžemi v bowlingu 

a petangu, 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

Predpoutové 
sousedské setkání

Sobota 28. cervna 2014 od 15.00 hodin.
na prostranství před základní školou.

Program: 
Ziggy Zbynek Horváth - REBEL band

Pěvecký sbor Skřivani  / akordeonový orchestr - Bellowsband
Kapela Z horní, Dolní a dál na jih / Dechová muzika Josefa Blinky 
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Motto: 

„Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat.“  
Boris Polevoj

Blahopřání
V červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Oldřich  C v e r n a  

Marie  M a r š á l k o v á 

Veronika  O n d r u c h o v á   

Marta  K ř e n k o v á  

Františka  B a m b u š k o v á   

Ludmila  M a s a ř o v á 

Jan  K y š á k 

Hedvika  J a n í č k o v á 

Eliška  J i n d r o v á

Vlasta  K y š á k o v á

Dne 17. června 2014 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé  Vladimír a Vlasta O n d r u c h o v i

Všem červnovým oslavencům 
i stříbrnému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.

Společenská kronika

Motto: 

„Bude ti smutno, budeš-li sám.“
Publius Ovidius Naso

 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

 9.6. 7.30  za zemřelého otce Oldřicha, čtyři bratry 

a staříčky Kociánovy

 10.6. 7.30  za zemřelého Pavla Vašuta, manželku, syna Miroslava, 

dvě dcery a zetě

 11.6. 7.30  za zemřelou Marii Machálkovou, manžela, sestru, bratra 

a rodiče

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

červen 2014

Vím, že vykupitel náš žije 

a že v poslední den zase vstane…

Dne 3. června 2014 uplynulo dvacet let 

od úmrtí našeho syna a bratra               

pana Josefa M a c h á l k a   

S láskou stále vzpomínají maminka a 

sestry s rodinami.

V neznámý svět odešli jste spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.

Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 5. června 2014 vzpomeneme deváté smutné výročí úmrtí

pana  Jana  K ř e n k a

a dne 14. července 2014 vzpomeneme šesté smutné výročí úmrtí     

paní  Anastázie  K ř e n k o v é

S láskou a velikou úctou vzpomíná 

pět dětí s rodinami a sourozenci s rodinami.

Omluva
V předcházejícím čísle Zpravodaje 

jsme omylem uvedli u vzpomínky na paní Klanduchovou 

šesté výročí úmrtí – od jejího odchodu uplynulo osm let. 

Tímto se za chybu omlouváme.

Vše pominulo, jen vzpomínat už je nám 

přáno na roky kdysi šťastné. Jsou v našich 

srdcích ukryty, jsou hluboké a krásné.

Dne 18. června 2014 

uplyne dvacet let od tragického úmrtí                 

pana  Josefa  K y š á k a  

Vzpomínají manželka Ludmila, 

dcera Daniela s rodinou, zeť František 

a bratr Jan s rodinou.

Čas plyne a nevrátí co vzal, 

jen bolestné vzpomínky zanechal …

Dne 24. června 2014 uplynou tři roky 

ode dne kdy nás navždy opustila               

paní  Hermína  B o r d o v s k á   

S láskou vzpomíná manžel Stanislav 

a děti s rodinami.

Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, 

jen to moc uspěchal. Těžké je každé loučení, když druhý 

z očí schází, nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází.

Dne 29. června 2014 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka a dědečka                

pana  Josefa  V í t k a   

z Prostřední Bečvy – Kněhyně

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Vzpomínka
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 12.6. 7.30  za zemřelého Ondřeje Křištofa, dvě manželky, dva syny, 

dva zetě a duše v očistci 

 13.6. 7.30  za zemřelou tetu Ludmilu Solanskou, její rodiče a duše 

v očistci

 14.6. 7.30 za zemřelé Metoděje a Boženu Křenkovy a celou rodinu

 15.6. 10.00 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a zemřelou rodinu

 16.6. 7.30 za zemřelou Josefu Blinkovou a její dva manžely

 17.6. 7.30  za zemřelého Josefa Křištofa, jeho manželku a jejich 

zemřelé děti

 18.6. 7.30  za zemřelé staříčky Plucnarovy, rodinu Křenkovu 

a Petřekovu

 19.6. 8.00  za zemřelé rodiče Bernatské, zemřelé děti, čtyři zetě 

a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Josefa Machálka, jeho otce a duše v očistci, 

na které nikdo nepamatuje 

 20.6. 7.30 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

 21.6. 7.30  za zemřelého manžela Petra Ondrucha k nedožitým 

devadesátým narozeninám, zetě Pavla, sourozence 

a rodiče z obou stran

 22.6. 10.00  za zemřelého Rudolfa Kantora, zetě Františka a rodiče 

z obou stran

 23.6. 7.30 za zemřelého Jana Ondrucha, manželku a čtyři zetě

 24.6. 7.30  za zemřelého Jana Blinku, jeho otce, dědečka a duše 

v očistci

 25.6. 7.30  za zemřelé Zdenku a Tomáše Ondruchovy a Štěpánku 

Klepáčovou

 26.6. 7.30 za zemřelou Hermínu Bordovskou a rodiče z obou stran

 27.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Hrstku, otce Františka, vnuky 

Romanka a Radušku, prarodiče Hrstkovy a Šírovy a duše 

v očistci 

 28.6. 7.30  za zemřelého Stanislava Polácha, syna Stanislava, staříčky 

a celou zemřelou rodinu

 29.6. 10.00  za zemřelého Josefa Chovance, dceru Janu a rodiče 

z obou stran

 30.6. 7.30  za zemřelou Emilii Macečkovou, manžela, rodiče z obou 

stran, sourozence a duše v očistci 

 1.7. 7.30  za zemřelou Marii Tomanovou, manžela, sourozence 

a rodiče

 2.7. 7.30  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, Emila Křenka a celou 

zemřelou rodinu Křenkovu

 3.7. 7.30  za zemřelého Václava Němce, rodiče Chovancovy 

a Němcovy

 4.7. 7.30  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 5.7. 7.30 za zemřelého Jana Křenka, syna Jana a vnučku Boženu

 6.7. 10.00 za zemřelého Jana Krumpocha a celou zemřelou rodinu

Obnoven provoz 

smuteční obřadní síně

Usnesení 20/1

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Rudolfa Jedličky, trvale bytem 

Lázeňská 456, Zlín – Kostelec o umístění rodinného penzionu v neza-

stavěném území na pozemku parc.č. 3529/3 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 20/2

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závě-

rečný účet obce Horní Bečva za rok 2013 vč. zprávy o výsledku pře-

zkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad dle přiložené 

zprávy č. 238/2013/KŘ.

Zastupitelstvo obce současně ukládá jako nápravné opatření pro 

příští období účtovat průběžně o předpisech závazků v  okamžiku 

uskutečnění účetních případů.

Usnesení 20/3

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Horní Bečva 

sestavenou ke dni 31.12.2013 dle přílohy č. 1-5.

Usnesení 20/4  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horní Bečva na rok 

2014 dle přílohy.

Usnesení 20/5 

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý výhled obce Horní Beč-

va na období 2014 – 2016 dle přílohy. 

Usnesení 20/6

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku 

Základní školy T. G. Masaryka a mateřské školy Horní Bečva za rok 2013 

s tím, že z celkového zisku 132 763,03 Kč se převede do fondu odměn 

30 000,- Kč a do rezervního fondu 102 763,03 Kč.

Usnesení 20/7

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organi-

zace Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva sesta-

venou ke dni 31.12.2013.

Usnesení 20/8

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce dohodnout a kontrolovat 

pravidelné placení rekreačních poplatků a poplatků z ubytovací kapa-

city u vybraných ubytovacích zařízení. V případě nespolupráce těchto 

ubytovacích zařízení využít platebního výměru.

Poplatky za rok 2013 budou zaplaceny do 30. 07. 2014, jinak bude 

vydán platební výměr.

Usnesení 20/10

Zastupitelstvo obce Horní Bečva bere na vědomí výsledek veřejné 

zakázky „Dostavba splaškové kanalizace – Prostřední a Horní Bečva, 

zhotovitel“, kdy za nejvhodnější nabídku byla vybrána nabídka ucha-

zeče „Společnost Bečva – První KEY STAV“ a pověřuje tímto starostu 

obce Prostřední Bečva Ing. Radima Gálika, aby na jednání Dobrovolné-

ho svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva navrhl schválení podpi-

su smlouvy s výše uvedeným vybraným uchazečem.

Usnesení 20/11

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Radmily Šmidákové, tr-

vale bytem V Zahradách 2321/175, Ostrava o umístění stavby rodin-

ného domu v nezastavěném území na pozemku parc.č. 4516/4 v k .ú. 

a obci Horní Bečva.

Souhrn přijatých usnesení 20. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 26. 03. 2014

V  minulém roce byla provedena rekonstrukce budovy smuteční 

obřadní síně na místním hřbitově Horní Bečva. Od letošního roku je 

provoz smuteční obřadní síně opět obnoven.

Smuteční obřad je možno objednat na obecním úřadě v kance-

láři „matrika a evidence obyvatel“.

Informace 
obecního úřadu
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Informace starosty 

o investičních akcích obce v roce 2014

Upozornění!
V pondělí 9. června 2014 

bude uzavřen Městský úřad 

v Rožnově pod Radhoštěm 

z důvodu přerušení dodávky el. energie.

Děkujeme za pochopení.

1. Varovný protipovodňový systém  (VPS) – bezdrátový rozhlas

V průběhu března a dubna letošního roku byl dokončen nový VPS 

obce – bezdrátový rozhlas. Jeho součástí je 58 bezdrátových hlásičů 

rozmístěných po území celé obce vč. Kněhyň, srážkoměr na budově 

OÚ a hladinoměry na řece Bečvě a na potoku v Kobylské. Součástí to-

hoto VPS je i nový digitální Povodňový plán obce obsahující soubor 

dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o vývoji povodně, organizaci a přípravu zabezpečovacích 

prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabez-

pečení hlásné a hlídkové služby, přípravy a organizaci záchranných 

prací apod.

Bezdrátový rozhlas je samozřejmě možno využít i ke komerčním 

a jiným hlášením.

Celkové náklady projektu VPS představují částku ve výši 2,4 mil. Kč, 

přičemž 90 % způsobilých výdajů obec získala z  dotace ze Státního 

fondu životního prostředí ČR.

2. Oprava chodníků

Již koncem roku 2013 byla dokončena oprava chodníku v  úseku 

od mostu u kostela k autobusové zastávce do Kobylské. Hodnota této 

opravy dosáhla částky 1,7 mil. Kč. Ihned po ukončení zimy byla v le-

tošním roce zahájena 2. etapa opravy chodníku od prodejny Davidova 

k odbočce na komunikaci Na Lukách. Tato oprava je v současné době 

před dokončením a náklady představují částku 1,1 mil. Kč. 

Současně s probíhající 2.etapou opravy tohoto chodníku je prová-

děna i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení vč. nových stožá-

rů, kabeláže a nového odběrného místa. Hodnota této rekonstrukce 

je cca 0,6 mil. Kč.

3. Oprava místních komunikací  (MK)

Na podzim roku 2013 byla provedena oprava povrchů MK na Čer-

venec, U Adamů, v  Hlubokém k  Holčákům a Fojtáškům, v  Lištím ke 

Koňaříkům a u Pasecké školy k Vašutům v celkové hodnotě 2,5 mil. Kč.

Práce pokračují i v  současné době, kdy je už dokončena oprava 

MK na Grapě 2 k  Martinákům, v  Mečůvce k  Francovi, v  Mečůvce na 

rekreační středisko DM servis a k Macečkům. Nyní probíhá oprava MK 

v Lištím k Chovancům, opravena bude i MK v Hlubokém k Solanským 

a Matušíkům a MK za Jednotou.

V nejbližší době budou opravovány i lokální výtluky a praskliny na 

dalších MK v obci technologií turbo.

4. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově obecního úřadu

V těchto dnech probíhá i celková rekonstrukce soc. zařízení v budo-

vě OÚ v 1. a 2. patře. Na tuto investici obec získala od Státního země-

dělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR dotaci 

ve výši 0,4 mil. Kč, celkové výdaje rekonstrukce pak činí 0,7 mil. Kč.

5. Výměna oken a dveří v kulturním domě

V měsících červenci a srpnu letošního roku bude provedena kom-

pletní výměna všech oken a dveří na kulturním domě v centru obce. 

Proběhlo výběrové řízení, je již podepsána smlouva se zhotovitelem 

a cena za dílo představuje částku 1,4 mil. Kč.

6. Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole

V době výluky provozu v MŠ o letních prázdninách bude provede-

na rekonstrukce soc. zařízení a schodiště v budově MŠ. V těchto dnech 

se  dokončuje  projektová dokumentace pro výběrové řízení, ze které-

ho bude známa i cena díla a zhotovitel akce. 

7. Zateplení mateřské školy

V tomto záměru obce na kompletní zateplení budovy MŠ využije 

obec dotace SFŽP ČR. Již v listopadu 2013 obec podala žádost o dotaci 

a v květnu 2014 byla naše žádost akceptována, takže čekáme jen na 

doručení rozhodnutí o dotaci, která může činit až 90 % způsobilých vý-

dajů. Po jeho obdržení bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele 

této akce, jejíž hodnota je předběžně vyčíslena na 4 mil. Kč.

Usnesení 20/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Borislavy Ryglové, trvale 

bytem Sladské 2264, Rožnov p.R. o umístění stavby jednoho rodinné-

ho domu v nezastavěném území na pozemku parc.č. 2183/1  v k .ú. 

a obci Horní Bečva.

Usnesení 20/13

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o vybudování kanalizačního 

řadu pro objekty čp. 735, čp. 680, čp. 414, čp. 900, č.ev. 0578 v obci Hor-

ní Bečva. Tato investiční akce bude zařazena do plánu investičních akcí 

na rok 2015 s podmínkou, že všichni vlastníci výše uvedených nemo-

vitostí uzavřou s obcí Horní Bečva do 30.06.2014 smlouvu o budoucí 

smlouvě o připojení na tuto kanalizaci.

Usnesení 20/14

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje části pozemku ve 

vlastnictví obce Horní Bečva  parc.č. 3314/4 o výměře cca 600 m2 v k.ú. 

a obci Horní Bečva.

Usnesení 20/15

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemku parc. 

č. 3338/5 o výměře 52 m2 a parc.č.st. 2769/2 o výměře 4 m2 v  k.ú. 

a obci Horní Bečva dle geometrického plánu č. 2450-59/2010 ze dne 

18.05.2010.

Usnesení 20/16

Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Josefa Bambuška, Horní Beč-

va 536 o odprodej části pozemku parc.č. 70/3 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 20/17

Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Miroslava Macečka, Horní 

Bečva 199 o odprodej části pozemku parc.č. 70/3 v k.ú. a obci Horní 

Bečva.

Usnesení 20/18

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne pro stavbu zemní přípojky NN v k.ú. Horní Bečva, č. smlouvy IP-12-

8013059, Horní Bečva, Jakubek. Jedná se podzemní vedení kabelu 

NN přes pozemek parc.č. 5831/1 ve vlastnictví Obce Horní Bečva  ve 

prospěch oprávněného – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rozsahu dle ge-

ometrického plánu č. 2721-95/2013 za jednorázovou úplatu 1 210,- Kč 

vč. DPH.

Usnesení 20/19

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 

Horní Bečva č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č. 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi nancí 

podle jiného právního předpisu.

Usnesení 20/21

Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Josefa Solanského, bytem Horní 

Bečva 699 do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně.

Usnesení 20/22

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. 

č. 5822/10, parc.č. 5822/7 a parc.č. 5821/6 v k.ú. a obci Horní Bečva ve 

vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Horní Bečva.

                           Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  
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8. Přírodní dětské hřiště u mateřské školy

V návaznosti na zateplení MŠ podala obec v únoru 2014 na SFŽP ČR 

žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při 

MŠ. Naše žádost byla rovněž akceptována a čekáme již na rozhodnutí 

o dotaci, po které můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Tato dotace je poskytována pevnou částkou, a to  90 % z celkových 

nákladů investice, které představují cca 1 mil. Kč.

9. Dostavba kanalizace v Kněhyních a Kobylské

Dostavba splaškové kanalizace v  Kněhyních a Kobylské bude 

probíhat v rámci sdružení „Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva 

a Horní Bečva“. Už dříve jsme obdrželi akceptaci naší žádosti o dotaci 

ze SFŽP ČR a v nejbližší době očekáváme rozhodnutí o přidělení do-

tace.

Celkové náklady tohoto projektu představují pro obec Horní Bečva 

částku ve výši 7,7 mil. Kč, z toho dotace ze SFŽP ČR činí 4,8 mil. Kč a 2,9 

mil. Kč bude fi nanční spoluúčast obce z vlastních zdrojů.

Poznámka: 

- všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH a zaokrouhleny 

-  u projektů, kde dosud neproběhlo výběrové řízení na zhotovitele 

akce, může být jejich cena značně odlišná. 

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce 

V Horní Bečvě dne 23. 05. 2014

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Výsledky voleb 

do Evropského parlamentu

Sběrný dvůr Horní Bečva

 Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané 

odvézt do sběrného dvora.

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

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

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!!! 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     27.6., 1.8., 26.8., 29.8., 26.9., 

31.10., 28.11., 19.12. 2014 

a 30.1. 2015
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.

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.

Horní Bečva měla volební účast 15,61 %

Voleb se zúčastnilo 323 voličů.

Výsledky:

Česká str. sociálně demokrat.  .............................................................  78 hlasů

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.  .........................................................  52 hlasů

ANO 2011 ...................................................................................................  49 hlasů

Komunistická str. Čech a Moravy .......................................................  29 hlasů

Koalice TOP 09 a STAN  ..........................................................................  25 hlasů

Občanská demokratická strana  .........................................................  21 hlasů

Úsvit přímé demokr. T. Okamury  ......................................................  18 hlasů

Strana svobodných občanů  ................................................................  11 hlasů

Více na: http://www.hornibecva.cz
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Inzerce

Pozvánka na výstavu 
Českého svazu zahrádkářů 

– ZO Horní Bečva

Nově otevřený penzion na Horní Bečvě 

hledá na dohodu o provedení práce 

(brigáda dle dohody):

� servírku (zkušenosti v oboru jsou výhodou)

� pomocnou sílu do kuchyně

� uklízečku

� kuchaře / kuchařku

Vhodné zvláště pro studenty, 

důchodce, ženy na MD 

a všechny, kteří si potřebují  přivydělat.

V případě zájmu a další informace 

získáte na tel. čísle: 777 026 464

Zahrádkáři Horní Bečvy 

zvou na výstavu květin a výrobků 

našich mladých spoluobčanů 

– uměleckého kováře Tomáše Martináka 

a řezbáře Tomáše Michlíka. 

Můžete si prohlédnout 

a zakoupit bižuterii z perliček. 

Další atraktivitou bude výstava 

a prodej okrasných svíček 

paní Fiuráškové z Dolní Bečvy.

Výstava se koná o pouti 

v neděli 29. června 2014 

od 9.00 do 16.00 hodin 

v areálu zahrádkářského svazu.
Občerstvení zajištěno: 

I skopový a hovězí guláš I

I teplé a studené nápoje I

I jablečný závin s kávou I

Srdečně Vás zve výbor ZO ČZS Horní Bečva

Klub důchodců z Horní Bečvy uspořádal 14. května pro své členy 

zajímavou exkurzi do rodinné fi rmy UNIPAR (výroba svíček) v Rožnově 

p/R. Dcera majitele nás pěkně přivítala a potom jsme si prohlédli velmi 

zajímavou výrobu svíček ze špičkových materiálů s  využitím nových 

technologií, určených pro tradiční i moderní interiéry. Letos i pro příští 

rok je moderním trendem puntík. Na závěr exkurze jsme si zakoupili 

různé druhy svíček a jako milou pozornost podniku jsme každý ob-

drželi vonnou svíčku. Po prohlídce jsme ještě navštívili BIO prodejnu, 

která se nachází za fi rmou UNIPAR. Tam jsme si nakoupili různé druhy 

mléčných výrobků. Potom následovala návštěva pěkné a útulné re-

staurace Na Kamenci. Po velmi dobrém obědě jsme se vraceli domů. 

Špatné počasí tentokrát nemělo žádný vliv na pěkně strávené dopo-

ledne a ti, kteří nepřišli, mohou jenom litovat. 

Další akcí, kterou uspořádal Klub důchodců v Horní Bečvě, byl Den 

matek. V pátek 16. května odpoledne se zaplnil Motorest Bečvan do 

posledního místa. Celou akcí provázela předsedkyně Klubu důchod-

ců Jana Pospíšilová, setkání se zúčastnil i starosta Horní Bečvy Oldřich 

Ondryáš, který vystoupil s krátkým projevem. Milým zpestřením pro 

všechny přítomné bylo pěkné kulturní vystoupení dětí z  hornobeč-

vanské mateřské školy pod vedením p. učitelky Radky Bolckové. ČSSD 

věnovala každé matce růži, potom následovalo chutné pohoštění 

a k tanci i poslechu zahrál pan Jan Závorka z Dolní Bečvy. Plný sál Mo-

torestu Bečvan svědčí o tom, že se tato akce velmi vydařila a všichni 

byli spokojeni.                         
Marta Svobodová a Marie Němcová

8. května se vypravili členové turistického kroužku při Klubu dů-

chodců v Horní Bečvě k pomníku obětem 2. světové války na Kladnaté. 

Vyšli jsme od Valašky, pokračovali přes Živnost na Kudlačenu k pomní-

ku, kde jsme si připomněli historické události. 17. 11. 1944 zde byla 

zatčena Kamila Tkáčová, která později zahynula ve vězení. K pomníku 

jsme položili květiny. Před rokem jsme uskutečnili stejný pochod na 

tato místa. Ušli jsme asi 12 km, i počasí nám přálo, měli jsme krásné 

výhledy na vrcholky Beskyd.

Turistický kroužek chodívá pravidelně ve čtvrtek za dobrého počasí 

na výšlapy po zajímavých  místech Beskyd.                                                                        
Marie Němcová

Co se děje v hornobečvanském 

Klubu důchodců?
Vycházka na Kladnatou
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Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se uskutečnilo třetí setkání žáků naší školy 

a žáků z Lietavskej Lúčky. V programu bylo prověření znalostí z mate-

matiky a pohybová gramotnost. Slavnostní zahájení proběhlo v tělo-

cvičně, kde všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Jan Děcký. 

V krátkém kulturním programu zazpívala Monika Ondruchová fran-

couzskou píseň, Sára Bílková zazpívala slovenskou píseň Jabĺčko a žáci 

osmých tříd vystoupili se svým tanečním vystoupením. Po kulturním 

programu se žáci přesunuli na testy z matematiky do odborné učebny 

fyziky a přírodopisu. V rámci pohybové gramotnosti se žáci zúčastnili 

olympijského pětiboje, který proběhl v tělocvičně. Testy z matematiky 

psalo 40 žáků (z každé školy 20).

V pětiboji soutěžilo celkem 60 žáků (z každé školy 30) v kategoriích: 

žáci 3. - 5. třídy, žáci 6. - 7. třídy, žáci 8. - 9. třídy. Dívky a chlapci se 

hodnotili zvlášť.

Jako první disciplína byl trojskok, kde měli všichni 3 pokusy a 

hodnotil se nejdelší skok. Ve druhé disciplíně: lehy – sedy se hodnotil 

počet za 2 minuty. U třetí disciplíny přeskoky přes švihadlo 2 minuty 

se hodnotil počet přeskoků. Čtvrtou disciplínou byl driblink s basket-

balovým balónem kolem met vzdálených od sebe 10 metrů po dobu 

2 minut, hodnotily se uběhnuté metry. Poslední pátou disciplínou byl 

hod medicimbálem vzad. Hodnotil se nejdelší pokus ze 3. Za každou 

disciplínu dostali žáci body, které se sečetly a určilo se pořadí v jednot-

livých kategoriích.

Výsledky pětiboje:

Kategorie 3. – 5. třída:

chlapci:   dívky:

Daniel Němec HB 1 868 b. 1. Radka Žitníková HB 2 118 b.
Samuel Rybár HB 1 831 b. 2. Monika Botková HB 1 977 b.
Emanuel Vala HB 1 430 b. 3. Klára Kohlerová LL 1 524 b.

Kategorie 6. – 7. třída:

chlapci:   dívky:

Jan Juroška HB 3 956 b. 1. Adriána Makuková LL 2 621 b.
Michal Fojtášek HB 3 143 b. 2. Patrícia Vojtasová LL 2 580 b.
Filip Andrejka  LL 2 921 b. 3. Tereza Barabášová HB 2 353 b.

Kategorie 8. – 9. třída:

chlapci:   dívky:

David Bartáky  LL 4 414 b. 1. Kristýna Kubešová HB 3 318 b.
Vojtěch Bambušek HB 4 056 b. 2. Veronika Kohoutová HB 3 008 b.
Adam Líška LL 3 617 b. 3. Pavla Křištofová HB 2 704 b.

Pětiboj připravil náš učitel tělesné výchovy Mgr. Zbyněk Kocurek, 

po konzultaci s PaeDr. Jurajem Kováčem, za vydatné pomoci rozhod-

čích – žáků 9. tříd a Mgr. Daniely Křištofové. Výsledky vyhlásil ve 13,00 

hod. ředitel školy Mgr. Jan Děcký. Vítězové obdrželi ceny a medaile. 

Všichni účastníci dostali účastnický list.

Třetí setkání žáků 

v rámci příhraničního projektu 

VedoMOSTY 

– ukažme, co víme

V matematice byly výsledky následovné:

                         ZŠ Lietavská Lúčka        ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva

6. ročník 23 bodů 22 bodů

7. ročník 21 bodů 22 bodů

8. ročník 28 bodů 25 bodů

9. ročník 18 bodů 24 bodů

Během dopoledne dostali všichni účastníci občerstvení – minerál-

ku a oplatek, v poledne měli připravený oběd ve školní jídelně.

Pro žáky, kteří psali matematiku, byl v době, než byl vyhodnocen 

pětiboj, připraven program – prezentace o psím útulku a potom vy-

stoupily Sandra Hanasová a Kateřina Jalůvková se svými psy. Program 

se všem líbil. Po programu proběhlo vyhodnocení testů z matematiky, 

které připravily paní učitelky Mgr. Andrea Hanasová a Mgr. Marcela 

Hodaňová po konzultaci s Mgr. Janou Hvolkovou v učebně fyziky.

V Horní Bečvě 3. 4. 2014

Mgr. Jan Děcký, ředitel školy
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Inzerce

Za pěkného slunečného počasí uspořádala Základní škola v Horní 

Bečvě závod v přespolním běhu Macurův memoriál, který se uskuteč-

nil v  pondělí 5. května u příležitosti osvobození obce. 93 účastníků 

(18 z Prostřední Bečvy) absolvovalo různě dlouhé tratě. Soutěžilo se 

v 11 kategoriích. Jako tradičně měli větší zájem o závod mladší děti.

I divácká kulisa byla dobrá, závodníky přišli povzbudit rodinní přísluš-

níci a spolužáci. A tady jsou výsledky.

 1.- 2.třída děvčata 1. – 2 třída chlapci

 1. Viktorie Mazurková 1. Adam Lejska
 2. Natálie Pineckerová 2. Patrik Barabáš
 3. Alena Křenková 3. Pavel Holzer

 3.- 4.třída děvčata 3.- 4.třída chlapci

 1. Michaela Mikulová 1.Pavel Kubáň
 2. Barbora Vaňková 2. Emanuel Vala
 3. Zuzana Podešvová 3. Vojtěch Lejska 

 5.-6.třída děvčata 5.- 6. třída chlapci

 1. Tereza Barabášová 1. Tomáš Křenek
 2. Radka Žitníková 2. David Křenek
 3. Veronika Pernicová 3. Samuel Rybár

 7.-8.třída děvčata 7. – 8. třída chlapci

 1. Karolína Kubáňová 1. Richard Žitník
 2. Šárka Otepková 2. Jan Macura
 3. Kristýna Kubešová 3. Tomáš Měrka

 9.třída děvčata 9. třída chlapci

 1. Natálie Hajdušková 1. Tomáš Mikel
 2. Pavla Křištofová 2. Lukáš Mužátko
 3. Veronika Kohoutová 3. Daniel Zbránek

Macurův memoriál

Vážený sousede,
Podařilo se Vám podepsat nevýhodnou smlouvu 

na elektřinu, nebo plyn s  podomním obchodníkem? 
Máte smluvně dohodnuté nesmyslně dlouhé závaz-
ky 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 od-
povědět 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

Veterinární doktorka Lyubov Shvets
Od 1. června 2014 zahajuji veterinární praxi - služby poskytuji u Vás doma.     
� základní vyšetření a diagnostika
� vakcinace, odčervování
� konzultace
� eutanazie
Nestresujete své zvířátko převozem a pobytem v čekárně/ordinaci.
Nevystavujete svého miláčka riziku infekce.
Neztrácíte čas čekáním, přijedu v dohodnutý termín, a to i večer nebo o víkendech a svátcích.
V případě nutnosti eutanazie dopřejete svému čtyřnohému příteli klidný odchod v prostědí domova.

Mob. 608 631 398


