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Pozvánky
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ BEČVA

Tel. 571 645 085, e - mail: msbecva@seznam.cz

OZNAMUJE TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Proběhne dne 9. a 10. března 2015

v době od 10.00 - 16.00 hod. v MŠ Horní Bečva.

Formulář k vypsání a potvrzení lékařem si vyzvedněte předem

v týdnu 2. – 6. března vždy do 8.00 hod. nebo od 14.00 hod.

K zápisu pak přijďte s dítětem, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Při zápisu si můžete MŠ prohlédnout a s dítětem si v ní pohrát.

Těšíme se na Vás …

Bečvánek Beskydy

 Vás srdečně zve na 

Dětský karneval, 

který se koná 

v sobotu 7. března 2015 

od 14.00 hodin 

v Penzionu Staré Časy. 

Pozvánka na str. 9.

Bečvánek Beskydy pořádá

jarní / letní

bazárek,
který se koná 

od středy 18. března

do soboty 21. března 2015

Více informací na str. 9.

Důchodci Horní Bečvy 

zvou své členy na 

výroční členskou 

schůzi, 

která se koná 

v pátek 20. března 2015 

od 14,00 hod. 

v malém sále 

Motorestu Bečvan.                                                          

Zve výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva. 

Velikonoční 

volejbalový turnaj,
který se uskuteční 

na Bílou sobotu 4. dubna 

2015 od 9 hodin.

Pozvánka na str. 10.

Zveme Vás do divadla: 

V sobotu 14. března 2015 v 17.00 hodin 
v místním kinosále na Horní Bečvě

uvádí

Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice komedii

„Tři bratři v nesnázích 
aneb... a je to v pytli“, 

Předprodej vstupenek v místní knihovně od 2. března,

rezervace na tel. čísle 571 645 249, 

e-mail: knihovna.becva@seznam.cz. Vstupné: 80,- Kč.

Je to vůbec poprvé, kdy Ray Cooney a jeho syn Michael 

napsali společně hru, která měla mimořádně úspěšnou 

premiéru v Londýně. Vlastní příběh, plný humorných zá-

měn i dramatických zvratů, se odehraje během několika 

hodin. Začíná jednoho jarního rána, kdy mladí manželé 

Tom a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají pracovni-

ci z Úřadu pro adopci dětí, která má rozhodnout o jejich 

dalším osudu. Postupně však musí čelit nečekaným pro-

blémům, počínaje pašovanými cigaretami a konče taju-

plným pytlem, který je zdrojem četných veselých i téměř 

hororových zápletek. Přitom většinu komplikací mají 

na svědomí Dick a Harry se svými „geniálními nápady“, 

jak pomoci Velkému bratru Tomovi. 

PŘEKLAD: Jiří Fisher

OSOBY A OBSAZENÍ:

TOM KERWOOD ....................  Jan Závorka            

DICK KERWOOD ....................  MUDr. Jaromír Veith

HARRY KERWOOD ................  Josef Šturma

LINDA, Tomova žena............  Ing. Jana Křesťanová

KATEŘINA .................................  Michaela Minaříková

ANDREAS, její dědeček .......  Miroslav Cáb

KONSTÁBL DOWNS ..............  Radek Štefela

PANÍ POTTEROVÁ ..................  Martina Mondříková

BORIS ........................................  Martin Machýček

Režie a návrh scény - Josef Rýdl

Hudba - Bohumil Volek

Světla a ozvučení - Martin Machýček,

Stavba scény - Milan Jurajda, Martin Machýček, Josef Rýdl

Nápověda - Ludmila Bolfová a Monika Holá
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Vzpomínka

Hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu 
přejeme do dalších let všem březnovým jubilantům.

Společenská kronika

Omluva
V únorovém zpravodaji bylo chybně uvedeno příjmení 

nejmladšího občánka roku 2014, které správně zní: 

Lara Baštincová.                                                                                                              

Tímto se rodičům dítěte i celé rodině omlouváme 

a přejeme všem pevné zdraví.

 Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat…

Dne 7. března 2015 by se dožil 94 let 

náš tatínek, dědeček, pradědeček, 

bratr, švagr a strýc               

pan  Oldřich  O n d r u c h   

z Horní Bečvy č. 602

S láskou vzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jindřiška s rodinami.

Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, 

nezhasnou však nikdy na ni v srdcích našich vzpomínky.

Dne 10. března 2015 vzpomeneme osmé smutné výročí úmrtí               

paní Boženy Minarčíkové, 

rozené Vaníčkové   

Dne 18. března by se dožila 45 let.

Za Tvou lásku s kytičkou, svíčkou 

a modlitbou k Tvému hrobu přijdou 

s láskou a úctou vzpomínat manžel, 

děti Honzík, Kubík a Vendulka, 

rodiče a sourozenci s rodinami.

Odešel jsi jak osud si to přál, 

v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 4. března 2015 připomeneme 

druhé výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka a dědečka                

pana  Vlastimila  B r a d á č e   

S láskou vzpomínají manželka, 

syn Vlastimil a synové Pavel, Milan 

a Bronislav s rodinami.

Motto: 

„Člověk jeví už v mladosti, jaký chce býti v starosti.“  

Blahopřání
V měsíci březnu oslaví svá jubilea naši spoluobčané:

Vladimír Machálek    Jindřich Škorňa

Josef Ondruch Jan Malina

Věra Pavlicová    Josef Křenek

Marie Ondruchová     Stanislav Skýpala

Zdenka Bártková       

Jiřinka Juříčková   

Františka Solanská 

Marta Vaňková  

Marta Kretková 

Věra Malinová

Helena Skalíková

Irena Švecová

Ludmila Závorková

Jenovefa Cabáková

 „Láska je jako květina: 

aby mohla rozkvést, potřebuje živnou půdu.“ 
Francisco de Xaviero

Kamennou svatbu po 65 letech společného života 

oslavili dne 14. ledna 2015 manželé Jan a Vlasta Kyšákovi.

Blahopřání
Dne 25. března 2015 se dožívá krásných 95 let 

tatínek, dědeček a pradědeček               

pan Jindřich Š k o r ň a   

Hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let 

Ti přejí syn Milan a dcery Jarka a Daniela s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. 

Dne 3. března 2015 

vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí             

pana  Aloise  O n d r u c h a   

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Vlasta, syn Vlastimil s rodinou a syn Miroslav.

Čas plyne jako voda, 

jen smutek a vzpomínky zůstávají.

Dne 3. března 2015 vzpomeneme 

dvanácté smutné výročí úmrtí              

pana  Františka  B o r d o v s k é h o   

S láskou vzpomínají manželka, syn Milan 

s rodinou a dcera Alenka s rodinou.
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 

ale láska, úcta a vzpomínky 

v srdcích žijí dál.

Dne 22. března 2015 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí               

paní  Marie  K ř e n k o v é   

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Ludmila s rodinou, 

dcera Marie a syn Jiří s rodinou.

Odešel jak osud si přál, však 

v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 18. března 2015 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí              

pana  Oldřicha  K y s u č a n a   

S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je 

bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, 

v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 21. března 2015 

vzpomeneme deváté výročí úmrtí               

pana  Jiřího  D i a t k y   

S láskou vzpomíná manželka, děti, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 

ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 20. března 2015 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil                

pan  Josef  K r e t e k   

S láskou na něho vzpomínají manželka Marie s rodinou.

Dne 10. března 2015 vzpomeneme desáté smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila

paní  Johanka  B á r t k o v á   

S láskou na ni vzpomínají 

dcera Marie a syn Miroslav s rodinami.

Čas neúprosně letí, v srdci bolest 

zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 

domov prázdný zůstává.

Dne 25. března 2015 vzpomeneme 

páté smutné výročí úmrtí               

pana  Vladimíra  C a b á k a   

S láskou vzpomínají manželka, 

synové Vladimír a Petr s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Jsme jak ta mlha, která bývá z jara 

a za chvíli se ztratí zemi v klín…

Dne 11. března 2015 by se dožil 95 let 

náš tatínek              

pan  Josef  M a l i n a   

Zemřel 3. března 1988 

ve věku nedožitých šedesáti osmi let. 

Ve vzpomínkách jsi stále s námi. 

S láskou dcery a syn s rodinami.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít. 

Vzpomínky živé na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

V březnu vzpomeneme třinácté výročí, 

kdy nás navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka, babička, 

sestra a teta               

paní  Anna  Š k o r ň o v á   

Zemřela 10. března 2002 ve věku 

nedožitých sedmdesáti tří let. 

Stále vzpomínají manžel a děti.

  Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád měl život, práci a nás. 

Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje, už se k nám nevrátíš, 

už není naděje. Čas ubíhá a nevrací co vzal, 

ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 19. března 2015 vzpomeneme 

druhé smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 

bratr, děda a praděda               

pan  Miroslav  J u r o š k a   

S láskou vzpomíná manželka Marie, Péťa, 

Pavel, Sonička s rodinami a syn Vašek.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je 

bez Tebe žít, prázdné Tvé místo zůstalo, 

už se k nám Radku, nevrátíš.

Dne 17. března 2015 vzpomeneme 

bolestné a smutné čtvrté výročí úmrtí               

pana  Radka  Š v e c e   

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

maminka a sourozenci Vlasta a Josef 

s rodinami.
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 4.3. 7.30  za zemřelé rodiče  Josefa a Karolínu Smočkovy, 

syna Josefa, zetě Antonína a zemřelou rodinu

 5.3. 7.30  za zemřelé rodiče Liďákovy, syna Františka a rodiče 

z obou stran

 6.3. 7.30 za zemřelého otce a čtyři bratry Kociánovy

 7.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 8.3. 8.00 za farníky

  10.00 za zemřelého Jindřicha a Františku Veselé

 9.3. 7.30  za zemřelého Tomáše a Františku Ondruchovy 

od Zvoničky

 10.3. 7.30  za zemřelou Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

 11.3. 7.30 za zdraví, štěstí a Boží požehnání pro celou rodinu

 12.3. 7.30  za zemřelou Annu Škorňovou k třináctému výročí 

úmrtí, rodiče Škorňovy a sourozence

 13.3. 7.30  za zemřelého Josefa Koláčka, dceru Dagmar a rodiče 

z obou stran

 14.3. 7.30 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syny a dceru

 15.3. 8.00 za farníky

  10.00 za zemřelou Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

16.3. 7.30  za zemřelého Bohumíra a Aloisii Vaníčkovy, dva syny, 

dceru Annu, vnučku Boženu a duše v očistci

17.3. 7.30  za zemřelého Františka, Jana a Josefa Macečkovy, 

jejich manželky, rodiče z obou stran a dva syny

18.3. 7.30 za zemřelé rodiče Kyšákovy

19.3. 8.00  za zemřelého Josefa Macečka a manželku Marii, syna 

Josefa a manželku Danielu, za zetě Julia Solanského, 

Rudolfa Fárka, oboje rodiče a sourozence

  17.00  za zemřelého Josefa Bártka, manželku Františku, 

Josefa Machálka a syna Josefa

20.3. 7.30  za zemřelého Josefa Vančuru, manželku Anastázii 

a syna Josefa

21.3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

22.3. 8.00 za farníky

  10.00  za zemřelého Josefa Zetochu k nedožitým 

osmdesátým narozeninám,  dceru Janu a živou rodinu

23.3. 7.30  za zemřelé rodiče Emilii a Cyrila Solanské, jejich rodiče

 a sourozence

24.3. 7.30  za zemřelou matku Růženu Šebestyenovou, 

její zemřelou rodinu a duše v očistci

25.3. 7.30 za zemřelou Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

26.3. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence a duše 

v očistci

27.3. 7.30  za zemřelého Rudolfa Závorku, pět bratrů, synovce, 

švagra, celou zemřelou rodinu a duše v očistci

28.3. 7.30  za zemřelého Josefa a Josefu Malinovy, syna, snachu, 

vnuka a celou zemřelou rodinu

29.3. 8.00 za farníky

  10.00  za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské, 

syny a zemřelou rodinu

30.3. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití 90 let 

a ochranu P. Marie

31.3. 7.30 za zemřelého Jana a Františku Ondryášovy

 1.4. 7.30 za zemřelou Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

 2.4. 17.00  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, syna 

Oldřicha a jeho manželku Martu a duše v očistci

 3.4. 15.00 Velký pátek

 4.4. 19.00  za zemřelého syna René Vaňka, staříčka Františka 

Kysučana k nedožitým 95. narozeninám a duše v očistci

 5.4. 8.00 za farníky

  10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy, 

sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci

„Až doputujem určenou nám cestu, 

před Bohem naším Všemohoucím stanem. Před zdrojem lásky, 

života a tepla – pokorně, s bázní i s radostí – amen.“

Juliana Klasová
Obětovány budou:

 1.3. 8.00 za farníky

  10.00  za zemřelou Marii Solanskou, manžela, dva syny,  

dva zetě a duše v očistci

 2.3. 7.30  za zemřelé rodiče Kocourkovy, tři děti, 

vnuka Vlastimila, živou a zemřelou rodinu

 3.3. 7.30  za zemřelou Anežku Solanskou, manžela, sedm dětí 

a rodinu

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

březen 2015

Už ho neprobudí ranní sluníčko 

ani krásný den, na bečvanském hřbitově 

spí svůj věčný sen.

Dne 3. dubna 2015 vzpomeneme 

sedmé výročí úmrtí               

pana  Ondřeje  M a r t i n á k a   

S láskou a vděkem vzpomíná manželka 

Božena, dcera Věra, syn Ondřej a vnuci.

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

Dne 29. března 2015 by se dožil 

osmdesáti let náš manžel a tatínek                

pan  Josef  Z e t o ch a  

a zároveň dne 2. března 2015 

vzpomeneme jedenácté výročí 

jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka,  

syn Josef a celá rodina.

Tento den chodili jsme Ti přát, 

dnes můžeme jen kytičku na hrob Ti dát, 

rožnout svíčku, pomodlit se Otčenáš 

a v duchu na Tě tiše vzpomínat.

Dne 29. března 2015 

by se dožil 95 let náš tatínek a staříček               

pan  František  K y s u č a n   

Za vzpomínku všem děkuje dcera Fanda.

Čas plyne, vzpomínky a smutek 

zůstávají. Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten žije v našich srdcích dál.

Dne 26. března 2015 vzpomeneme 

smutné páté výročí úmrtí               

paní  Cecilie  O n d r u c h o v é   

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jindřiška a syn Zdeněk s rodinami.



5

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm 

bude přijímat vyplněná daňová přiznání za rok 2014 

v zasedací místnosti Obecního úřadu:

 v pondělí 23. března 2015

    8:00   –  11:00 hod.

12:00   –  16:00 hod.

Informace obecního úřadu

Na základě požadavků občanů podala Obec Horní Bečva žádost 

o prodloužení vybraných autobusových spojů na Koordinátora veřej-

né dopravy ZK s tímto výsledkem:

Spoj 940079/5 (z Rožnova ve 12:15)  bude prodloužen 

do zastávky Horní Bečva, rest. na Bečvici, a to s platností 

od 01. 03. 2015.

Ostatní požadavky zatím nebyly akceptovány a bude se o nich dále 

jednat.

Prodloužení autobusových spojů

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

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. 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    27.3., 30.4., 29.5., 26.6.  2015

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. 

oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí 

bude přerušena dodávka elektrické energie pro: 

část obce Horní Bečva 

(Na Jurajdě, okolí hotelu Kahan)  

vše z trafostanice VS_5275 Hotel Kahan 

Vypínání el. energie dne 31. 3. 2015 

od 8:00 do 13:30 hod. 

Voda v  Bečvě plyne dál a proti proudu z  Rožnova se k  nám vydala 

psycholožka Mgr. Šalomová z  pedagogicko-psychologické poradny 

udělat přednášku pro rodiče o ,,Školní zralosti dětí předškolního věku“. 

Rodiče dostali po přednášce prostor k diskuzi. 

V  lednu si naši předškoláci natěšeně vzali lyže a helmy a vyrazili 

se učit lyžovat na svah u Sachovy studánky. Instruktoři Jirka a Ondra 

měli především se začátečníky svatou trpělivost. Před obědem se vra-

celi do MŠ a všechny zážitky na nás jeden přes druhého začali chrlit. 

Proto jsme si po odpoledním odpočinku udělali besedu, kde nám děti 

postupně i s dramatizací předvedly a popsaly, co na lyžařském kurzu 

zažili.

Od února děti dojíždí společně se 3. a 4. tř. ZŠ na plavecký výcvik. 

Zkoušejí chůzi i běh ve vodě, k rychlejšímu běhu si pomáhají správným 

záběrem rukou, skáčou z okraje bazénu, ponořují si obličeje do vody, 

foukají do ní, pomalu již začínají splývat. Instruktorka seznámila děti 

s  vlastnostmi plovací desky. Názorně ukázala, že chce vždy vyplavat 

nad vodu, aby děti získaly jistotu. Po povinném „učení“ dostanou pro-

stor na vodní hrátky. 

 Děti se byly také podívat v naší ZŠ, aby si omrkly, kam půjdou k zá-

pisu. Do školy odejde po prázdninách z naší MŠ patnáct dětí a tři bu-

dou mít odklad. 

A protože byla pořád zima, sníh se držel všude v lesích i na loukách, 

rozhodli jsme se, že společně s dětmi půjdeme dát lesní zvěři něco na 

přilepšenou do krmelce. Ale také jsme si užili bobování, jízdy na lopa-

tách, stavění sněhuláků i koulovaček.

Za kolektiv učitelek Jana Kurková

Nové zprávičky z naší školičky
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Nedávno začal nový školní rok a už máme za sebou první pololetí škol-

ního roku 2014/2015. Rádi bychom Vás opět seznámili s výsledky na-

šich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 118 žáků, všichni prospěli, výborný pro-

spěch měli tito žáci:

I. A třída

Max Fárek, Lukáš Farník, Tobiáš Chovančík, Tomáš Ondruch, Michal 

Randus, Ivan Redaj, Filip Vaněk, Jan Vašut, Barbora Diatková, Laura 

Krumpochová, Adéla Malinová, Julie Malinová, Natálie Mikudová, 

Karolína Nýtrová

I. B třída

Lukáš Hykel, Martin Malina, David Solanský, Daniel Švec, Erik Svatopluk 

Tkadlec, Tomáš Trampota, Pavel Vašut, Jan Zámečník, Jindřich Závor-

ka, Tina Miranová, Barbora Tkačíková, Eliška Vašutová, Ema Vavříková, 

Renata Vítková, Adéla Závorková

II. třída

Václav Holčák, Ondřej Husička, Filip Kubáň, Jakub Kubeša, Martin 

Mikuda, Zdeněk Ondruch, Tomáš Riegel, Ondřej Švardala, Emilly 

Davidson, Barbora Jalůvková, Tereza Kočajnarová, Anna Komnacká, 

Nikol Křenková, Barbora Ondruchová, Linda Pavelková, Erika Strachoto-

vá, Kateřina Vaníčková

III. třída

Dominik Chrbját, Adam Lejska, Daniel Tovaryš, Angela Davidson, Ema 

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

Mazůrková, Adéla Minarčíková, Kristýna Otepková, Radka Vašutová

IV. třída

Tomáš Kubáň, Kateřina Blinková, Lucie Hyklová, Zuzana Podešvová, 

Daniela Vaníčková, Lucie Závorková

V. třída

Martin Holzer, Václav Křenek, Josef Vahalík

Na druhém stupni studuje 120 žáků, prospěli všichni. Vyznamenání 

získalo 50 žáků, samé výborné měli tito žáci:

VI. třída

Daniel Němec, Terezie Blinková, Monika Botková, Markéta Vašutová

VII. A třída

Sára Bílková

VIII. třída

Roman Maléř, Jakub Němec, Michaela Fárková, Eliška Skramuská

IX. A třída

Ondřej Holčák

IX. B třída

Kristýna Kubešová, Veronika Pařenicová

Ve škole musíme také hodnotit chování žáků. V prvním pololetí bylo 

celkem uděleno 12 napomenutí třídního učitele a 3 důtky třídního 

učitele.

Ve škole se nejen učí, ale také probíhají různé soutěže a vzdělávací 

akce. O nich Vás informujeme v průběhu školního roku. 
Mgr. Silva Vašková

Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali lyžařský výcvik pro žáky 

5. a 7. tříd ze ZŠ Horní Bečva v lyžařském areálu „U Sachovy studánky“ 

na Horní Bečvě. Výcvik probíhal v období od 2. 2. do 6. 2. 2015. Řekl 

bych, že jsme zvolili ten nejlepší termín, jaký jsme letos mohli zvolit. 

Celý týden bylo nádherné počasí, teploty se držely lehce pod bodem 

mrazu, a to znamená, že podmínky pro výuku byly přímo luxusní. Vý-

borně upravené sjezdovky, obětavý a vstřícný personál Tondy Tovary-

še, ale také usměvavý personál v restauraci, tento pocit jenom utvrdil.                                                                                                                           

Lyžařského výcviku se letos zúčastnilo 41 žáků, o jejichž výuku se sta-

rali čtyři instruktoři. První skupinu měl na starost Mgr. Zbyněk Kocurek, 

druhou Mgr. Drahomíra Vojkůvková a třetí Mgr. Daniela Křištofová. 

Snowboardistům se věnoval, jako každý rok, Aleš Závorka, kterému 

perfektně sekundovala jeho manželka Lucka. Ve skupinách jsme se 

učili, jak úplným základům lyžování, tak i carvingovému stylu lyžování. 

K tomu nám sloužily pomůcky, které každoročně používáme, a které 

tuto výuku zpestřují. Ať už jde o „volanty“ nebo třeba švihadla. Dou-

fám, že formou různých her jsme naše svěřence vtáhli do krás lyžování 

a věřím, že většina bude v lyžování pokračovat a rodiče je v tom budou 

podporovat.                    

Poslední den jsme pro děti uspořádali závod v obřím slalomu. Trať 

nám, jako každý rok, postavil Aleš Závorka, který má veškeré potřebné 

vybavení, včetně časomíry. Měli jsme celkem pět kategorií. Čtyři lyžař-

ské a jednu pro snowboardisty, které si Aleš ještě rozčlenil na „amatéry 

a profesionály“. Z časových důvodů se jelo pouze jedno kolo, přesto si 

myslím, že si závod všichni užili. Jsem velice rád, že děti přišli podpořit 

i rodiče. Každý účastník závodu dostal sladkou odměnu, vítězové navíc 

diplomy a drobné ceny.                                                           

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mají podíl na tom, že 

máme všichni dobrý pocit z toho, že se nám lyžařský výcvik líbil, a že 

jsme si ho náramně užili. Ať už jde o instruktory, žáky, kteří byli po ce-

lou dobu skvělí, ale právě i majitelé a personál SACHOVKY se kterými 

jsme vždy dobře vycházeli a doufám, že tomu tak bude i nadále.                                            

Zbyněk Kocurek 

Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva děkuje všem sponzorům, ostat-

ním subjektům a občanům, kteří přispěli na tradiční hasičský Končino-

vý ples, který se uskutečnil v sobotu 14. února 2015. K tanci i poslechu 

hrála skupina UNIVERZAL.

Výbor chce touto formou poděkovat i všem návštěvníkům plesu, 

kteří dorazili v  hojném počtu. Taneční parket byl neustále plný a všich-

ni se náramně bavili.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje sponzorům hasičského Končino-

vého plesu za podporu a příspěvek do tomboly. Ať to byli podnikatelé, 

obecní úřad, doktoři, lékárníci, malí i velcí živnostníci, ale i občané Hor-

ní a Prostřední Bečvy.

Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na další společné akce.

Základní škola informuje Hornobečvanské děti 

si perfektně zalyžovaly

Hasičský Končinový ples

Ú Č E T N I C T V Í
Bc. Anna Žáčko

vedení účetnictví  /  poradenství  /  daně

tel. 603 269 037

Inzerce
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Nevím, jestli zavrzal skřivan na Hromnice, ale v pátek 13. 2. 2015 

v Horní Bečvě zavrzalo hned 26 skřivánků. Uskutečnil se již 17. ročník 

pěvecké soutěže „Bečvanský skřivánek“. Kulturní odpoledne začalo netra-

dičně – tancem. Představil se nám valašský krůžek pod vedením Terezy 

Šrámkové a Aničky Ondruchové, po nich vystoupil pěvecký sbor Skřivani 

pod vedením Dity Gužíkové a mohlo se začít soutěžit.

V kategorii „Pískle“ (žáci 1. a 2. třídy) obsadila 1. místo Linda Pavelková, 

druhá byla Barbora Ondruchová a na třetím místě se umístil Filip Kubáň. 

V této kategorii udělila porota ještě tři ceny, a to Emě Vavříkové, Adélce 

Malinové a Václavu Holčákovi.

Žáci 3. – 5. třídy soutěžili v kategorii „Skřivánek 2015“. Z chlapců vyhrál 

Josef Němec z 5. třídy a z dívek získala titul Zuzana Podešvová ze 4. třídy. 

V této kategorii udělila porota také tři ceny, a to Kateřině Blinkové, Patricii 

Stromšíkové a Emě Fárkové.

Ceny do soutěže věnovali: Obec Horní Bečva, paní Bartošková z kvě-

tinářství, paní Malinová z papírnictví a pan Stromšík z uzenářství. Všem 

děkujeme.

V rámci večera vystoupily třídy se svým tanečním programem. Prvňáci 

si zahráli na večerníčka, druháky strašil Jožin z bažin, třeťáci našli zvířata 

a věnovali je zpět panu hajnému.

Čtvrtá a pátá třída si vybrala moderní tanec, na závěr vystoupila sku-

pina Dance Rebels.

Chtěla bych poděkovat všem učitelkám za nácvik tanečků, a to paní 

Zuzaně Valové, Marii Děcké, Petře Farníkové, Daně Poláškové, Petře Blin-

kové, Drahomíře Vojkůvkové. Dále chci poděkovat Ivě Huňařové a Soni 

Stromšíkové za přípravu programu Dance Rebels, Terezce Šrámkové 

a Aničce Ondruchové za přípravu valašského pásma a Ditě Gužíkové 

a pěveckému sboru za krásné uvedení pěvecké soutěže.

Daniela Křištofová

foto Zuzana Podešvová a Josef Němec

3. místo v kategorii „Pískle“  - Filip Kubáň

„Skřivánek 2015“ 

               Josef Němec

1. místo v kategorii „Pískle“ 

Linda Pavelková

„Skřivánek 2015“ 

            Zuzana Podešvová

2. místo v kategorii „Pískle“

Barbora Ondruchová

Na Hromnice musíNa Hromnice musí 

skřivanskřivan vrznout,vrznout, 
i kdyby měl zmrznouti kdyby měl zmrznout
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PŘIPRAVUJEME

Další divadelní představení je pro vás připraveno 

na neděli 12. dubna 2015, 

začátek v 16.00 hodin. 

Karlovičtí ochotníci Vás zvou 

na veselohru o třech dějstvích podle F. X. Svobody 

Poslední muž
Otec rodiny je přesvědčen, že bez jeho pevného vedení 

a jeho vlivu na veškeré dění nemohou členové rodiny 

- manželka a čtyři už velké děti - správně žít. 

Rodinu tak doslova terorizuje, myslí si, že pro její dobro.

Všichni se podřizují, aby byl doma klid. 

A tak vlastně všichni žijí v přetvářce. 

Pak se ale objeví iniciativní nápadník nejstarší z dcer, 

který se rozhodne poměry v rodině změnit. 

A otec se zachová jako skutečný muž.     

Předprodej vstupenek 

v Místní knihovně od 1. dubna 2015, 

vstupné 50,- Kč. 

Rezervace na tel. čísle 571 645 249 

nebo e-mail: knihovna.becva@seznam.cz.

V  sobotu 31. ledna se uskutečnil v  hale Základní školy TGM v  Horní 

Bečvě tradiční turnaj bečvanských údolí v  malé kopané - Želva cup. 

Šlo již o sedmé pokračování vydařené sportovní akce, která každoroč-

ně připomíná vynikajícího člověka a fotbalistu místního klubu Michala 

Romana, který tragicky zahynul v roce 2008. 7 družstev si to rozdalo 

systémem každý s  každým, celkem bylo odehráno 21 zápasů, divá-

ci viděli velmi dramatické a neúprosné boje. Hlavní pořadatel bratr 

Michala Pavel Roman po skončení turnaje uvedl: „Letos to byl nejvy-

rovnanější turnaj, o pořadí na 4.-7. místě musela rozhodnout minita-

bulka a o 1. místě rozhodly až poslední zápasy.“ Vítězem Želva cupu 

se stalo údolí Hluboké (14 bodů), druhý skončil Dolní konec – Kobyl-

ská(13 bodů) a bronzovou příčku obsadili Kostelani (10 bodů), čtvrtí 

byli fotbalisté z údolí Bečvice – Přehrada, pátá byla Mečůvka – Valaška 

– Lúky, šesté skončilo údolí Bučkové a na 7. místě byl Inter Liščí.

Nejstarším hráčem byl Mirek Křištof, nejlepším gólmanem Kryštof 

Jalůvka, nejvíc branek nastřílel Martin Ondruch a cenu pro nejlepšího 

hráče si odnesl Filip Zetocha z vítězného týmu.

Vše na turnaji bylo dokonale připraveno – ceny, občerstvení. Ocho-

zy haly byly plné diváků, celý turnaj se určitě vydařil a všichni proži-

li pěkný fotbalový den. A za rok se budeme opět těšit na dalším již 

osmém ročníku Želva cupu.
Marie Němcová

Sedmý ročník Želva cupu 

ovládli Hlubočané

Vítězný tým údolí Hluboké. Na počátku všeho byla vcelku nevinná zpráva přes faceboo-

kový messenger: „Hele a nešli byste zítra odpoledne bobovat?“

No jo, šli, boby milujem! A Bobcross se blíží! A proč z toho 

neudělat měřený závod pro děti? :)

A bylo to. Bobcross Kids Warm-Up byl na světě. :)

Vyhlásit událost, pozvat lidi, vytáhnout boby, postavit trať, 

seřídit časomíru, obléct děti a hurá na kopec.

Ve Skiareálu U Sachovy studánky se navzdory superrych-

lé akci registrovalo do závodu 16 dětí, nejmladší závodnici 

byly dva roky. Všechny děti poctivě trénovaly na měřené jízdy 

a s radostí běhaly nahoru s bobama v závěsu. Napětí stoupalo, 

a když se spustilo první kolo měřeného závodu, ukázalo se, jakou 

taktiku každé dítko zvolilo. Byly vidět parádní jízdy, drifty, smyky 

i karamboly, důležité bylo projet cílovou čarou za každou cenu. 

Nutno dodat, že trati a možnosti vrátit se na chviličku do dětství 

neodolal nejeden rodič. :) www.swah.info
www.bobcross.cz
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Pozvánky
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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

V případě, 
že si nevíte rady s Vašim PC, 
neváhejte a zavolejte nám

704 798 621 

Provádíme:
Opravy a servis počítačů

Opravy a servis notebooků

Modernizace, repase, upgrade počítačů

Instalace a správa operačních systémů

Antivirová ochrana, zajištění bezpečnosti dat

Údržba, čištění HW, garanční prohlídky

Opravy a servis tabletů

Opravy a servis smartphonů

Více informací naleznete na našem webu 

www.pocitacehornibecva.cz
Naši prodejnu naleznete v kulturním domě na Horní Bečvě 655.

  Tel: 704 798 621

Info@pocitacehornibecva.cz

www.pocitacehornibecva.cz

Velikonoční 
volejbalový 

turnaj
Zveme Vás na tradiční 

Velikonoční 

volejbalový turnaj 

smíšených družstev 

(3 muži a 3 ženy), 

který se uskuteční 

na Bílou sobotu 

4. dubna 2015 
od 9 hodin

v hale Základní školy TGM 

v Horní Bečvě.

Přihlášky zasílejte 

na e-mail: 
nemcova.marie@seznam.cz 

do 22. 3. 2015.

 Občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vás

Pozvánka

Inzerce


