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www.hornibecva.cz

Pozvánky

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Informace o plánovaném

V neděli 12. dubna 2015
v 16.00 hodin

vypínání

v místním kinosále na Horní Bečvě

elektrické energie

uvádí Karlovičtí ochotníci

20. a 27. dubna

veselohru o třech dějstvích
podle F. X. Svobody

Více informací na str. 5.

V měsíci dubnu probíhá

výběr a zápis dětí
do Základní
umělecké školy.
Více informací na str. 5.

Klub důchdoců Horní Bečva
a Diakonie Broumov

vyhlašuje sbírku

použitého
ošacení
Sbírka se uskuteční:

7. až 10. dubna 2015
čas: 8:30 – 11:00,
14:00 – 16:00 hodin
v knihovně Horní Bečva
Více informací na str. 5.

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.
Od 1. dubna
do 30. dubna 2015

Občerstvení zajištěno

výprodejní akce

Těšíme se na Vás

v textilu EVA
Více informací na str. 12.

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.
Hrají: Josef Janota, Marek Drozd
Jiří Minarčik, Jiří Švec, Alena Janotová
Věra Němcová, Jana Kozoková
Ludmila Uherková, Rostislav Dvořák Hanka
Šturalová, Jitka Petřeková, Iveta Podešvová
zvuk a světla - Jiří Podešva
kulisy - Radek Janota, režie - Iva Foralová
nápověda - Alena Janotová
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.
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„Jak jsme prožili
osvobození Horní Bečvy?“
Lubo Jiří KUČERA (výběr z deníkových zápisků)
U příležitosti letošního 70. výročí osvobození Horní Bečvy je nejpříhodnější a bude jistě zajímavé nechat se do jeho průběhu a jemu předcházejících událostí uvést autentickými záznamy z osobního deníku
jednoho z hornobečvanských obyvatel. Lubo J. Kučera tehdy bydlel se
svou rodinou v bezprostřední blízkosti samotného středu obce. Jeho
deník samozřejmě neskýtá úplnou kroniku posledních dnů Protektorátu a prvních dnů svobody na Horní Bečvě. Přesto představuje pro
naši obec, v jejíž pamětní knize k té době zpětně zanesené kronikářské
zápisy jsou citelně útržkovité a nedostačující, velice přínosný, výrazný
a dosud zcela neznámý a nezveřejněný dokument oné doby.
Je více než jen šťastnou náhodou, že se deník L. J. Kučery k nám na
Horní Bečvu dostává a současně i symbolicky po tolika letech znovu
vrací právě před tímto významným výročím. Stalo se tak díky neobyčejné vstřícnosti a ochotě paní Kateřiny Krausové z Lince v Rakousku, která
ho po svém dědečkovi uchovává.
Zajímavý je však nejen tento deník, ale i osoba samotného autora.
Jeho život společně i s osobou jeho otce je třeba alespoň krátce připomenout a někdy v budoucnu pro hornobečvanské současníky a také
žijící pamětníky více přiblížit.
LUBO J. KUČERA – žurnalista, novinový sportovní reportér, spisovatel, ilustrátor
a karikaturista, se narodil 11. 6. 1922 v Moravské Ostravě – Mariánských Horách. Jeho
otec Felix Kučera (1892-1980) byl majitelem
druhého největšího pohřebního ústavu na
Ostravsku při Městském krematoriu v Ostravě.
Působil současně ve veřejném politickém životě jako jeden z předních ostravských funkcionářů Čsl. sociálně demokratické strany a byl
jejím zvoleným poslancem Národního shromáždění. Felix Kučera zakoupil v r. 1936 na
Horní Bečvě nedaleko ústí Kobylského potoka
do Bečvy podél jeho pravého břehu pozemek. Společně s manžely Dvořákovými z Ostravy, kteří byli majiteli druhé poloviny pozemku, pak společně do
r. 1940 postavili dvoudílnou vilu k letním pobytům.
Lubo J. Kučera v r. 1938 přerušil ze zdravotních důvodů studium na klasickém gymnáziu v Ostravě a kvůli nejistým poměrům po Mnichovu ve studiu
nepokračoval. Přijal zaměstnání výpomocné kancelářské síly v krematoriu
a od r. 1939 zahájil studium na obchodní akademii v Ostravě, odkud v r. 1941
přešel na Obchodní akademii v Praze. Už tehdy začal být literárně činným
a publikoval své první příspěvky v tisku.
Jako zakládající člen a vedoucí reprezentant mužstva Studentského
tabletenisového svazu v M. Ostravě se od r. 1937 věnoval i aktivnímu sportu.
Jeho sportovní kariéra vyvrcholila v Praze v r. 1941 vítězstvím na mistrovství
juniorů ve stolním tenise, kde získal titul mistra Protektorátu a probojoval se
i k titulu Čech, Podřipska a Prahy.
Kvůli stálému zhoršování vyživovací situace ve městech nechal ho otec přeřadit na obchodní akademii ve Frýdku, kde však krátce nato německá policie
provedla razii a zatkla profesorský sbor a většinu studentů. Lubo Kučera tehdy
před zatčením šťastně unikl. Školu však uzavřeli a odsuzující klauzule na vydaném vysvědčení mu znemožnila studium na kterékoliv škole v celém Protektorátě. Ani úřad práce mu nepovolil nastoupit do vhodného zaměstnání a proto
začátkem r. 1942 odešel za prací do Rakouska. Kvůli onemocnění svého otce
se musel vrátit a přijal práci u něho v kanceláři jako účetní a později i jako šofér
jejich pohřebního ústavu. Rodiče od r. 1941 pobývali převážně na Horní Bečvě, kde se jeho otec stáhl z veřejnosti, aby nezavdal příčinu ke svému zatčení,
protože řada jeho kolegů už byla odvedena do zajišťovací vazby. V záři 1942
byl i Felix Kučera ve své vile na Horní Bečvě zatčen gestapem. Lubo Kučera v listopadu 1942 nastoupil při všeobecném nasazení ročníků 21 a 22 na povinnou

práci v Německu, kde snášel příšerné ubytovací a pracovní podmínky po boku
ruských zajatců. Následkem toho se vážně zhoršil jeho zdravotní stav a v únoru 1943 se mohl vrátit k rodičům na Horní Bečvu. Složitým řízením, kdy byl
i krátce uvězněn, byl nakonec zproštěn trvající pracovní povinnosti v Německu
a mohl opět nastoupit do zaměstnání v kanceláři ostravského krematoria.
Částečně se opět zabýval literární a novinářskou činností. Jeho otec už byl
koncem r. 1942 ze zdravotních důvodů z vězení propuštěn, ale v srpnu 1944
byl na Horní Bečvě gestapem znovu zatčen a uvězněn v Terezíně, kde jen šťastnou shodou okolností přežil až do osvobození.
L. J. Kučera v červnu 1944 uzavřel sňatek s Dagmar Albrechtovou. Protože tehdy v Ostravě už přímo hrozilo neustále narůstající nebezpečí ničivých
a smrtících bombardovacích náletů, zvolili za místo svého stálého pobytu
Horní Bečvu.

Lubo J. Kučera s chotí Dagmar před domem na Horní Bečvě

Od počátku r. 1945 L. J. Kučera pobýval ve vile na Horní Bečvě zcela nepřetržitě nejen s manželkou a matkou, ale i s nejbližší rodinou své ženy. V té době,
která mu skýtala více volného času, píše na Horní Bečvě svou autobiografii, na
kterou ve stejném svazku pak plynule navazuje jeho deník. Krátce před osvobozením se mladým manželům Kučerovým narodila dcera Jana. Po přechodu
fronty se L. J. Kučera jako řidič se svým vlastním autem dává k dispozici hornobečvanskému Národnímu výboru a stejně tak i štábu II. slovenské partyzánské
brigády majora Popova na Pustevnách.
Po skončení války v květnu 1945 přijal místo v redakci ostravských novin
Československá demokracie. Při svém žurnalistickém povolání se nadále
věnoval literárně-umělecké tvorbě; působil jako tajemník ve Spolku přátel
žehu…
Nadějně se rozvíjející život mladého nadaného člověka byl však náhle
ukončen jeho tragickou smrtí v r. 1951. Zahynul při letecké nehodě, když se
spolu se dvěma kolegy přepravovali malým letadlem do Prahy na sjezd novinářů. Ještě za svého života podnítil zřízení urnového háje na hornobečvanském hřbitově. Jako jeden z prvních byl na něm pohřben.
Připravil Karel Jan Malina

20. dubna 1945
V horách se opět objevují partyzáné. Hned tři, čtyři příhody v nejbližším
okolí potvrzují zvěsti. U nás na Horní Bečvě vybrala skupina (od Karlovic?)
obchodníka A. Vaníčka o cukr a margarin a 80.000 hotovosti (dle udání postiženého). Dnes ráno pak obchodníka Vašuta, četnickou stanici na H. Bečvě včera večer atp. Jako pohrůžka, neb jinak si to nedovedeme vysvětlit.
Byla zde „dodána“ posádka osmi Maďarů ke Dvořáčkovi. Na Pustevnách,
které mají být ozbrojenými oddíly zamořeny, měl být demolován hotel
Tanečnica…

21. dubna 1945
Partyzánská historie pokračuje podivnými, na humor bohatými výstřednostmi. Především. Vedlejší obrázek jsem nedokreslil, neboť přiběhla paní
ředitelka Dvořáková, vstrčila nervosně hlavu mezi dvéře a volá: Zle je! Už
drancují… Na pasekách skutečně došlo k loupežím, neboť jinak se to nedá
popsat. Vojsko smutně proslulého generála Vlasova, jež přešel od Sovětů
k Němcům, vybralo několik domků. Na četnické stanici jsme zjistili, že se nejedná ani o normální drancování, ale loupež zběhů, kteří se snad do dědiny
nedostanou. Deníček nedokreslený putoval narychlo do podzemní skrýše
s ostatními věcmi. O 16. hod. nedošly žádné zprávy a proto pokračuji.
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Včera došlo k tragikomické události mezi Bernkopem a pekařem Lehkoživem. Jeli na kolech dva němečtí vojáci a vezli nějaký chléb a likéry. Partyzáné je o 2. hod. polední na veřejné cestě zastavili, zbili (prý dostali několik
kopanců do zadků) a pak milí a nemile překvapení vojáci musili jako zajatci
pochodovat s partyzány do lesa a odnést jim zásoby na zádech…

Partyzánské pele – mele neděle 22. dubna 1945
Již asi půl roku bydlí na
Bečvě žena německého
tajného policisty Sládečka,
bývalého Čecha a sportovce! Působí pohoršení,
neboť hraje zde karty
o desetitisícové částky a pije
hodně alkoholu. Dnešního
večera asi o 22. hod. přišli
ozbrojení civilisté, zda se
jednalo skutečně o partyzány neví se, a nechali
se k ní dovést restauratérem Míčkem, u něhož
v hotelu Maceček bydlí se svými dvěma dětmi a služkou. Sládečková je
Ostravačka a nosí hodně šperků. O ty ji právě civilisté obrali se sdělením,
že je ukradla židům. Ptali se po jejím muži a vzkázali mu, že … i on jim neujde? Když byla donucena odnést jim věci do lesa, propustili ji.
Téhož večera přišli partyzáné do kina v hotelu Dvořáček. Pobavili se
s lidmi. Byli ozbrojeni a jeden měl prý československou uniformu. Ptali
se: Nemáte zde šváby? – totiž Němce. Nakonec uniformovaný záškodník
prohlásil okolostojícím lidem: „Lidičky, jděte domů, může se něco stát
a já nevím, do koho pak mám střílet“… Je hodně očitých svědků, kteří byli
udiveni vzorným chováním zbrojnošů a jejich laskavostí. Nejednalo se
o lupiče z Kněhyň. Dle odhadu, ovšem s reservou, je jich zde asi 1 200…

Divoká noc 29. – 30. dubna…
“Slavili“ jsme křtiny… Maličká Jana prospala svůj slavnostní den a nejevila zájem o krásné a milé dárečky, kterých se jí dostalo. Jak jsme ji byli
vděčni, že zaspala i noc, kdy se odehrálo před našimi okny v dědině peklo.
Máme zde totiž maďarskou posádku v měšťanské škole. Ta byla přepadena
dnešní noci 1.50 partyzány a parašutisty. Spali jsme spokojeně, neboť Janinka nám to „dovolila“. O 2. hod. přiběhla však do pokoje vítkovická máti
a oznámila, že bude asi záhodno, abychom se oblékli, že se něco děje. To již
jsme slyšeli štěkot kulometů a dělové rány. Nad dědinou zasyčely a zapraskaly rakety – bílé, zelené, červené a strojní pušky střílely údolím. Podařilo
se nám s vítkovickým tatínkem a všemi ostatními, dík optimismu, namluviti si, že to peklo tam, několik desítek metrů pod okny je cvičení. Palba
a hrozné detonace po výstřelech „panzerfastu“ otřásaly okny. O 4. hod.
jsme se svlékli a ulehli. Celý děj předtím jsme pozorovali se střechy jedním
oknem. A ráno? Nu, teprve jsme zjistili, že se zde odehrála skutečná bitva.
Partyzáné obstavili údolí kulomety a pálili do měšťanky. Maďaři zas stříleli
z oken a demolovali radnici, jejíž levá část střechy je rozmetána a okna vybita. Byly zde i plné zásahy do bytů. Vilky kolem nesou stopy po výstřelech.
Nasbírali jsme se Zdenou náboje (vystřelené) a střepy z oken na upomínku.
U radnice je živo jako o trhu. Lidé tvoří hloučky a šeptají vzrušně. Cestou
táhne bez ustání ustupující německé a maďarské vojsko ze Slovenska. Tvrdí se, že prý Rusové dobyli Žiliny a Turzovky a do dvou dnů jsou zde. Včera
byla slyšet střelba od Uh. Brodu. Ráno jezdí jen koňské potahy, asi o 11. hod.
pak již tanky a motorová vozidla. Je to skutečně již tak vážné? Máti byla
čváchat pleny na potoku. Když se však na nebi objevilo hrozivě hučící letadlo, vrátila se pod střechu. Ohlížíme místa ve sklepě, kde by byl nejlepší
úkryt a klademe si stále otázku – Co bude v noci? Co se stane? Situace je
silně napjatá a vypsat stav nervů nelze. Jsme beze světla, neboť při boji
byly rozstříleny dráty. S obavou ohlížíme se za jedoucím vojskem, budou
drancovat jeho poslední voje? … Mimo jiné jsme se dověděli, že prý dnes
v noci vtrhli Rusové do Ostravy a v sobotu zažila Ostrava šestnáct náletů…
Občas se ozve rána. Podrobnosti schází. Dostal jsem gratulaci od spisovatelky Glazarové J. Píše, že její švagr min. práce a sekční šéf Dvořák setkal
se ve vězení s taťkou a byli shledáním dojati! Dej Bůh, že se již brzy vrátí.
Glazarová píše na konci dopisu: „Lubko, kéž jenom šťastně všechno přeži-

jeme! Tvoje Jarmila Glazarová“… Vzácná žena, neubrání se rovněž dojmů
událostí, vždyť také píše: … „A my se chystáme na nejkrušnější dny, Praha se
připravuje k boji“…
…Došly dnes 30. IV. k večeru podrobnosti o přepadu maďarské posádky
v měšťance. Boj začal 10 min. před druhou hodinou noční. Dva parašutisté v uniformách přivlekli před školu, u které stála stráž, civilistu, tvrdíce,
že přivedli partyzána. Maďar je však nepustil dovnitř, neboť tušil úskok.
Zastřelili jej a hned počaly kulomety střílet do školy. Když pak vtrhli obléhatelé konečně do budovy a zdálo se jisté, že ji i s posádkou dobudou,
přišla jim zpráva, že od slovenských hranic přitáhl vojenský transport a tu
se dali před přesilou na ústup. – Tolik o zprávách od svědků, kteří bydlí
v bezprostřední blízkosti boje.-

Boj s nervy!
…Od včerejšího posledního dubna zažili jsme příliš mnoho najednou.
Z 29.-30. došlo k onomu přepadení měšťanky partyzány, celý den nešel
proud, a my očekávali nedočkavě zprávy o dalším jednání mezi Německem a Švédskem (jako zprostředkovatelem) o kapitulaci. Rozstřílené dráty byly spraveny k večeru, ale asi o 8. hod. večerní zhaslo opět. Šli jsme
spát s očekáváním a otráveni, že nemůžeme poslouchat zprávy z rádia.
O hod.10. večer však se rozsvítila opět světla a současně nad střechou
hřměla ruská letadla. Zapnul jsem rádio a Moskva právě hlásila dobytí
Ostravy. Vyběhl jsem s pokřikem na chodbu a zburcoval ostatní… Pak
jsem se šel podívat do tmy na letadla. S hrůzou jsem zjistil, že nám svítí
světla ve sklepě. Hergot, to byl spěch, abych je zhasil, ani jsem nemohl
v tom rozčilení odemknout. Nu a pak ještě přišla zpráva o dobytí Žiliny.
Byli jsme rozčileni vzpomínkami na Ostravu a známé. Za Vysokou začala
hřmět fronta. – A co do rána? Občas štěkaly kulomety a partyzáni zastřelili
tři německé vojíny a dva koně. Další tři Němci byli raněni. K polednímu
započal opět ústup německo-maďarského vojska. Jen pohled na jejich
řady a pověsti o drancování, jež je provázejí, jsou nepříjemné. Asi o 3. hod.
přibíhá sl. Ostřanská, že p. farář Šmíd (nyní starosta – vzorný Čech) nám
vzkazuje, abychom si sbalili nejnutnější, že se celá ves bude stěhovat 1 km
od cesty. Po této zprávě nastal shon a ukrývání, nemluvě o tom, že jsme
právě barvili s Dagmar vlajky (!). Uschovalo se, co se dalo. Do této horečné
práce přišli až z Rožnova pěšky Olda a Vilma podívat se na malou Janičku.
Pomáhali nám a pak šli opět pěšky domů, neboť autobus nejel. Střelba se
ozývá ze všech stran, je slyšet rány z pušek a dunění děl. Očekáváme, co
se stane. Vymlouvám přicházejícímu důstojníku Maďarovi, že jsou u nás….
z Ostravy a že máme malé dítě, aby k nám nedával vojsko. Dal si kupodivu
říct a odešel. Strašně se divil, že již padla Ostrava, neměl o tom ani tušení…
Večer přicházejí Němci a ubytovávají se u Dvořáka, nám u zábradlí uvazují jezdeckého koně. Venku leje, je slyšet střelba a my čekáme. Prý padla
již Čadca. Nu a za těchto zpřetrhaných chvil jsem hodlal kreslit. Utíkám
nejmíň pětkráte s deníčkem do skrýše a jdu otvírat Němcům, kteří bloudí
a hledají byty. Máti schovává sušící se vlajky. Konečně jsme jakž takž připraveni na cestu do lesů a v této chvíli píši tyto řádky. Využívám každičké
chvíle, abych vypsal vše, co se právě děje. Ovšem, při tom se zapomíná na
mnohé jiné detaily, jež by jindy byly „hrozné“ a vzrušující – a maličká Jana
spí a neví o ničem. Jak jsme ji vděční, že je tak hodná. Máme mnoho jiné
práce a horší se myslí a odolává, když i to maličké pláče.
Právě chci odložit deník do skrýše, když ( 22.30 hod. dne 1. května 1945)
berlínský rozhlas právě oznámil, že Adolf Hitler zemřel, padnuv na frontě
v boji proti Rusům (v bungeru v Berlíně)…
(pokračování v příštím vydání Zpravodaje)
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12) Byla zahájena tvorba Strategického plánu obce Horní Bečva.
13) V měsíci dubnu proběhne 1. pracovní schůzka k aktualizaci a modernizaci webových stránek obce.
14) V úzké součinnosti Obce Horní Bečva a Povodí Moravy probíhá výřez a úklid náletových dřevin v okolí přehrady. Na této akci se formou brigády budou podílet i zájmové složky a sdružení fungující
v obci Horní Bečva.
V obci dále proběhlo a probíhá několik drobných investičních akcí
( např. řešení sesuvu půdy a komunikace). Dále také kontinuálně probíhá projektová příprava na další rozvojové akce (vodovod, cyklostezka, kanalizace apod.).
Za Obec Horní Bečva Rudolf Bernát, starosta

Informace obecního úřadu
Vážení občané obce Horní Bečva
Rád bych Vás stručně seznámil se základními rozvojovými
aktivitami obce Horní Bečva, které jsme realizovali a nastartovali v 1. čtvrtletí tohoto roku.
Veškerá projektová příprava musí být vždy navázána na jednotlivé
dotační výzvy, a proto je jejich realizace závislá na poskytnutí dotace.
Z tohoto důvodu jsou realizovány primárně ty akce, na které je možno
sehnat finanční prostředky. Níže uvádím výčet započatých rozvojových investičních i neinvestičních akcí.
1) Ve finální fázi je dostavba splaškové kanalizace v místní části Kobylská a především v Kněhyních. Realizační fáze probíhá již od roku
2014 a zadavatelem je Dobrovolný svazek obcí Horní a Prostřední
Bečva. Děkujeme všem občanům dotčených výstavbou za trpělivost a pochopení s dílčími problémy související s realizací
2) Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení v ZŠ Horní Bečva.
3) Byla podána žádost o dotaci na zateplení dosud nezatepleného pavilónu ZŠ v Horní Bečvě.
4) Byla podána žádost o dotaci KÚ Zlín na kulturní akci Sousedské
setkání.

Místní poplatky a služby
za rok 2014
Děkujeme všem občanům obce Horní Bečva za úhradu místních
poplatků za rok 2014. Velice si vážíme a ceníme jejich zodpovědnosti a smyslu pro pořádek. Zároveň upozorňujeme občany, kteří
tak neučinili a poplatky nemají uhrazeny, aby dlužné poplatky
bezodkladně, nejpozději však do 30. 4. 2015 uhradili. Nezaplacené
místní poplatky budou vymáhány v souladu s platnou právní úpravou
(Z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění novel a Z. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění novel).
Stejně tak děkujeme i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
za úhradu plateb, jak za místní poplatky, tak i za služby, které jim Obec
Horní Bečva (Služby HB s.r.o.) poskytuje. Bohužel, stejně jako u občanů,
tak i u právnických a fyzických podnikajících osob evidujeme nedoplatky u rekreačního poplatku, poplatku z ubytovací kapacity, případně za odvoz odpadu či vodné a stočné. Z tohoto důvodu a v souladu
s touto výzvou, proběhnou ze strany Obce Horní Bečva kontroly na vykazování a úhradu těchto poplatků. Zároveň v součinnosti s Odborem
životního prostředí budou u některých subjektů provedeny kontroly
zaměřené na nakládání s komunálními odpady.
Za Obec Horní Bečva Rudolf Bernát, starosta

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

5) Dne 13. 3. 2015 byla podána žádost o dotaci na revitalizaci veřejných prostor centra obce. Vzhledem k tomu, že realizace má být
ukončena do konce roku 2015 a obec neměla dosud zpracovanou
žádnou aktuální studii revitalizace, bylo možno do revitalizace zařadit prvky, které nevyžadují, uzemní souhlas, jako je např. zeleň,
osvětlení, chodníky, odpočinková místa a podobně. Na přípravu
studie a podání žádosti byla extrémně krátká lhůta, a to necelý jeden měsíc. V novém programovacím období tedy do roku 2020 se
nepočítá s podporou projektů tohoto typu tj. revitalizace veřejných
prostor obcí, což bylo hlavním důvodem pro podání žádosti.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do
sběrného dvora.

6) V souladu s novou právní úpravou týkající se úpravy nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním odpadem byla podána žádost o kompostéry. Tyto budou zdarma zapůjčeny občanům a po
pěti letech přejdou do jejich vlastnictví.

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

7) Proběhlo výběrové řízení na nového redaktora zpravodaje. Přihlásilo se šest uchazečů. Z těchto uchazečů byl vybrán kandidát, který
předložil nejlepší koncepci Zpravodaje.
8) Byla zahájena projektová příprava na bezbariérový vstup do budovy
655, konkrétně k ordinacím obvodního lékaře, zubního lékaře. Podmínkou realizace je dotační titul z rozvojových fondů.
9) V průběhu měsíce dubna začne realizace dětského hřiště u MŠ
(Dotace a projekt z roku 2014).
10) Přes letní prázdniny proběhne realizace zateplení MŠ v Horní Bečvě (Dotace a projekt z r. 2014).
11) Probíhá realizace změny užívání prostor pro policejní služebnu
v budově kulturního domu.

Sběrný dvůr Horní Bečva

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

Interval svozu 1x za týden.
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
Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální odpad, 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:

30. 4., 29. 5., 26. 6. 2015
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Informace o plánovaném
vypínání elektrické energie
20. a 27. dubna
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, vše z trafostanice
VS_5277 u Hotelu DUO (Prostá).
Vypínání el. energie
dne 20. dubna 2015 od 7:30 do 19:00 hod.
a dne 27. dubna od 8:00 do 14:00 hod.

V měsíci dubnu probíhá výběr a zápis
dětí do Základní umělecké školy.
Děti se mohou učit hrát
na zobcovou flétnu, keyboard,
akordeon a žesťové nástroje.
Školné činí 250,- Kč měsíčně.
Zájemci se přihlásí u pana Josefa Blinky,
telefon 774 096 304.

Klub důchodců Horní Bečva
a Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou
pracovníci energetiky.

Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky)

Děkujeme za pochopení

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

http://www.cez.cz

Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Proč se na Lukách
začalo pravit na Nebesách?
Staříček Jan Ondruch měl toto rčení: „Modli sa a pracuj, abys nepřišel
do pokušení“.
Chodíval na pútě s procesím a to se vždycky modlívalo a nebo zpívalo, aby cesta lepší ubíhala. Když umřel nehdo, tak se posílalo pro
Růženkářa, aby se za nebožtíka modlilo. Hodinky a žalmy. Staříčka
nikdo jináč neznal, edem pod jménem „Růženkář z Lúk (šak víš kerý).
Hodně později ho nazvali Nebeským. A to proto. Byla v Rožnově
přehlídka okresních hasičských sborů. Staříček byl velitel a v plné parádě vedl hasiče na přehlídku. Jak obvykle celú cestu se modlilo až do
Rožnova. Z ostatních obcí už byly mužstva zařazeny, čekalo se jen na
Bečvany, místo už bylo vyhrazeno. Staříček to viděl, ale růženec nebyl
doříkaný! Prý ještě třikrát obešli náměstí než se domodlili. Konečně
se zařadili. Tehdejší hejtman řekl toto: „Ti k nám přišli zrovna z nebes“.
To bylo něco pro mužstvo, chytli se toho a od těch dob staříčka jinak
nenazvali jen Nebeským. Zapomněli aji na Růženkáře. My potomci už
jsme byli všeci Nebesčí.
Toto vyprávěl můj otec Matouš Ondruch, který to dobře pamatoval,
zapsala Božena Martináková.

Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 7., 8., 9. a 10. dubna 2015
čas: 8:30 – 11:00, 14:00 – 16:00 hodin
místo: knihovna Horní Bečva
Věci doneste, prosím, zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Společenská kronika
Motto:

„Život je moc krátký na to, aby si ho proseděl doma.
A proto neváhej a užívej si každou jeho vteřinu naplno.“

Manželé Jaroslav a Jiřinka Juříčkovi
slavili 65 let manželství – kamennou svatbu
Manželé Jaroslav a Jiřinka Juříčkovi slavili v pátek dne 27. 03. 2015
významné jubilejní výročí 65 let manželství – kamennou svatbu.

Blahopřání
Svá životní jubilea budou oslavovat:
Miroslav K A N T O R
Richard K Ř I Š T O F
Emilie H A J D O V Á
Květoslava H A N Á KO V Á
Jindřiška O N D R U C H O V Á
Zdenka K U B I Š O V Á
Jaroslav B L I N K A
Marie K R E T K O V Á
Josef J A N Í Č E K
Jiřina M A L I N O VÁ
Miloslav M A C H Á L E K

Vlastimil H O D A Ň
Zdenka P E T Ř E K O V Á
Marie K A N T O R O V Á
Bohumila M A C E Č K O V Á

„Manželství má i své světlé stránky. Naučí vás věrnosti,
shovívavosti, toleranci, sebeomezování a dalším dobrým
vlastnostem, které byste za svobodna vůbec nepotřebovali“
Stříbrnou svatbu po pětadvaceti letech manželství
oslaví manželé Renata a Zdeněk M A C E Č K O V I
a manželé Sylvie a Ladislav D A N I H E L O V I.

Domů jim přijeli poblahopřát
starosta pan Rudolf Bernát, matrikářka paní Jana Poláchová
a předsedkyně SPOZ paní Marie Cabáková.
Po gratulaci se manželé Juříčkovi podepsali do pamětní knihy obce.
Manželé Juříčkovi společně prožili v manželství krásných 65 let.
Oba se narodili v tomto valašském kraji, pan Jaroslav Juříček
na Prostřední Bečvě, paní Jiřinka Juříčková,
rozená Martináková na Horní Bečvě. Seznámili se na taneční zábavě
… a dne 29. 12. 1949 byla svatba, která vydržela dodnes.
Výročí svatby si pravidelně připomínají v březnu,
kdy paní Jiřinka slaví narozeniny. Výjimku neudělali ani letos.
Společně vychovali dvě dcery Annu a Františku, syna Jaroslava.
Bydlí v rodinném domě se synem Jaroslavem a jeho rodinou.
Dlouhá léta pracovali na svém zemědělství.
Manželé Juříčkovi mají devět vnoučat a pět pravnoučat.
Oslavy se účastnila jejich nejbližší rodina.

Manželům Juříčkovým děkujeme za pozvání,
přejeme jim i celé rodině pevné zdraví
a ještě hodně společně prožitých let v kruhu svých nejbližších.

Ke zlaté svatbě po padesáti letech manželství budeme blahopřát
manželům Zdence a Jiřímu B A M B U Š K O V Ý M

--Toto významné jubilejní výročí – kamennou svatbu slavili naposledy
v roce 2006 manželé Metoděj a Františka Ondruchovi.

Manželé Vlasta a Jan Kyšákovi a jejich kamenná svatba

Nejstarší občan
obce Horní Bečva pan Jindřich Škorňa oslavil 95 let

Manželé Vlasta a Jan Kyšákovi slavili v sobotu dne 14. března 2015
v obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva
významné jubilejní výročí 65 let manželství – kamennou svatbu.

Společně v manželství prožili krásných 65 let.
Oba se narodili v tomto valašském kraji v obci Horní Bečva,
kde vyrůstali a mimo jiné se také seznámili na svatbě
jejich kamarádů … a byla svatba, která vydržela dodnes.
Manželé si postavili vlastní rodinný dům, do kterého se stěhovali
devět let po svatbě. Oba pracovali v Tesle Rožnov pod R.,
ale pan Jan Kyšák od svých devětatřiceti let následně pracoval
na místní poště jako poštovní doručovatel, kdy jeho okrskem
byly i Pustevny. Slavnostního obřadu se účastnila jejich nejbližší
rodina. Obnovení slibu se neobešlo bez slavnostní hudby,
přípitku a manželského polibku. Starosta s matrikářkou
na závěr popřáli manželům Kyšákovým,
aby takto společně prožili ještě hodně let.

Děkujeme manželům Kyšákovým, že přijali naše pozvání
a přejeme jim a celé rodině pevné zdraví.

V letošním roce slaví své životní jubileum 95 let dva občané naší obce.
Dne 25. 03. 2015 oslavil 95 let pan Jindřich Škorňa,
kterému domů k těmto významným narozeninám přijeli poblahopřát
starosta pan Rudolf Bernát, matrikářka paní Jana Poláchová
a předsedkyně SPOZ paní Marie Cabáková.
Po gratulaci se pan Jindřich Škorňa podepsal do pamětní knihy obce.

Pan Jindřich Škorňa se narodil dne 25. 03. 1920 ve Velkých Karlovicích,
kde strávil své dětství. V manželství s Annou Škorňovou
společně vychovali dvě dcery a syna.
Jeho manželka zemřela před třinácti lety. Pan Jindřich Škorňa
má 6 vnoučat a 10 pravnoučat. Bydlí v Horní Bečvě se synem Milanem,
který se o svého otce dobře stará.

Děkujeme za pozvání
a přejeme panu Jindřichu Škorňovi i celé rodině pevné zdraví.
V červnu oslaví 95 let také paní Františka Bambušková.

Všem jubilantům a manželským párům
přejeme ze srdce pevné zdraví, hodně štěstí, radosti
a rodinné pohody a hodně lásky!
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Vzpomínka

Jen vzpomínka milá na Tebe nám zbyla,
les tiše šeptá jméno Tvé a jizba osiřela.

Odešel jak osud si přál, však v našich
srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 14. dubna 2015
vzpomeneme dvacáté páté výročí úmrtí

Dne 2. dubna 2015 vzpomeneme
druhé smutné výročí úmrtí

pana Františka K ř i š t of a

pana Jana V a š u t a

S úctou vzpomíná dcera Anna s rodinou,
snachy a vnoučata.

S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 3. dubna 2015
vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí
pana Metoděje O n d r u c h a
S láskou a úctou vzpomínají synové
a dcery s rodinami.

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 17. dubna 2015
uplynou tři roky od úmrtí
pana Cyrila O n d r u c h a
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s dětmi.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v nás.
Dne 5. dubna 2015 vzpomeneme
dvacáté výročí úmrtí
pana Františka P a v e l k y
S láskou vzpomínají syn Josef
s manželkou Růženou.

Odešla, však v našich srdcích zůstává.
Dne 6. dubna 2015
uplynou tři roky od úmrtí

Dne 19. dubna 2015
vzpomeneme druhé výročí úmrtí
paní Marie V a n í č k o v é
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.

Odešel tou cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek zanechal dokořán.

pana Josefa O n d r u c h a

Dne 22. dubna 2015 vzpomeneme
šesté výročí úmrtí maminky a babičky

S úctou a láskou vzpomínají manželka,
dcera s rodinou, synové s rodinami,
sestry s rodinami a celá rodina.

paní Jiřiny K u b á ň o v é
a dne 29. dubna by se dožila 85 let.

Odešla jsi jak osud si to přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 8. dubna 2015 vzpomeneme druhé výročí úmrtí
paní Zdenky P a v l i š t í k o v é
S láskou vzpomíná dcera a synové s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

Dál budou šumět moje lesy a bude cítit
vůně borovic, ale pod koruny v jejich stínu
nepůjdou mé kroky již nikdy víc…
Dne 30. dubna 2015 by oslavil 58 let
pan Karel O n d r u c h
S láskou a úctou vzpomínají
maminka, děti a sourozenci s rodinami.

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají …
Dne 9. dubna 2015 vzpomeneme
šestnácté 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.
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20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.

Mše svaté ve farním kostele
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
duben 2015
„Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval!“

27.4.

28.4.

29.4.

Obětovány budou:
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.

6.4.

7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.

13.4.
14.4.
15.4.

16.4.
17.4.

18.4.
19.4.

7.30 za zemřelou Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy
17.00 za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, syna Oldřicha a jeho manželku Martu a duše v očistci
15.00 Velký pátek
19.00 za zemřelého syna René Vaňka, staříčka Františka
Kysučana k nedožitým 95. narozeninám a duše v očistci
8.00 za farníky
10.00 za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Mydlovy,
sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci
8.00 za zemřelého Karla Ondrucha, syna Karla
a rodiče z obou stran
10.00 za zemřelou Marii a Josefa Macečkovy a sourozence
z obou stran
7.30 za zemřelou Blažejku a Arnošta Kubáňovy
7.30 za zemřelé rodiče Bohuslava a Štěpánku Kubáňovy
a duše v očistci
7.30 za zemřelé rodiče Jaroslava a Františku Solanské,
syna Bedřicha a duše v očistci
7.30 za zemřelého Jaroslava Pavlicu a rodiče z obou stran,
Irenu a Otu Kabrdovy a všechny věrné zemřelé
7.30 za zemřelé rodiče Matouše a Anežku Ondruchovy,
všechny zemřelé z rodiny a živou rodinu
8.00 za farníky
10.00 za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy,
zetě a zemřelou rodinu
7.30 za zemřelé rodiče Jana a Ludmilu Vančurovy
a celou rodinu
7.30 za zemřelého Františka Křištofa, manželku Karolínu,
čtyři děti a zetě
7.30 za zemřelou Anastázii a Jana Křenkovy,
zetě Emila Valu, rodiče z obou stran, živou a zemřelou
rodinu Křenkovu a Valovu
7.30 za zemřelou Anežku a Jindřicha Kantorovy,
děti a rodiče a zetě Bedřicha Chovance
7.30 za zemřelého Adolfa Fárka, rodiče Rudolfa a jeho
manželku Františku, rodiče a sourozence z obou stran,
tchána Juliuse Solanského a duše v očistci
7.30 za zemřelého manžela Cyrila Ondrucha,
rodiče Ondruchovy, Šarmanovy a celou rodinu
8.00 za farníky
10.00 za zemřelého Jana a Alžbětu Blinkovy, zetě Bohumila,
Vladimíra a Karla, vnuka Radka, vnučku Dagmar
a duše v očistci

30.4.
1.5.
2.5.
3.5.

4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

7.30 za zemřelého Bedřicha Mikudu, syny Miroslava,
Jiřího a všechny zemřelé
7.30 za zemřelou rodinu Hodaňovu, pět dětí, živou
a zemřelou rodinu a duše v očistci
7.30 za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče z obou stran
a zemřelou rodinu
7.30 za zemřelého Vladimíra Třeštíka
a celou zemřelou rodinu
7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci
7.30 za zemřelou rodinu Vavrisovu, Věru Podzemskou
a její rodiče
8.00 za farníky
10.00 za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran, živou
a zemřelou rodinu Valovu a Křenkovu a duše v očistci
7.30 za zemřelého Josefa Závorku, rodiče, pět bratrů,
synovce Miroslava, švagra a celou rodinu
a duše v očistci
7.30 za zemřelé rodiče Anežku a Zdenka Solanské, sestry
Ludmilu a Marcelu, neteř Zdenku, rodiče a sourozence
z obou stran
7.30 za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence a rodiče
z obou stran
7.30 za zemřelého Karla Ondrucha, manželku Růženu
a otce Karla
7.30 za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku, dceru,
syna a zetě
7.30 za zemřelého manžela Jaromíra Malinu, otce,
rodiče z obou stran a bratra Bedřicha
8.00 za farníky
10.00 za zemřelého Jana a Boženu Blinkovy, syna Jiřího,
zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta
7.30 za zemřelého Jana a Františku Juroškovy,
čtyři zemřelé děti a duše v očistci
7.30 za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru,
rodiče z obou stran a duše v očistci
7.30 za zemřelého Vladimíra Bártka, rodiče, sourozence
a duše v očistci
7.30 za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa,
manželku Danu a duše v očistci
7.30 za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran,
bratra a duše v očistci

Inzerce
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Valašský bál 21. února 2015

rukodělných prací), informovala o aktivní spolupráci klubu s Obecním
úřadem, Zahrádkáři, Sborem dobrovolných hasičů a s Klubem seniorů
v Rožnově p/R. Přítomni členové klubu zvolili výbor na období 2015 –
2020 a kontrolní a revizní komisi.
V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, který informoval přítomné o plánech činnosti Obecního úřadu (problematika
pošty, policie ČR, zlepšení prostředí kolem přehrady), poděkoval výboru Klubu důchodců za akce, které dělají pro seniory, protože této
věkové kategorie stále přibývá a je dobře, že se takto scházejí a tráví
společně svůj volný čas. Jana Pospíšilová pozvala na akci Zpívání pro
radost. V závěru bylo pohoštění, potom si senioři ještě popovídali mezi
sebou. Výroční členská schůze se určitě vydařila a společně se budeme
těšit na oslavu Dne matek, která bude 15. května ve velkém sále Motorestu Bečvan a 26. 6. se uskuteční oblíbená akce Vaječina v Retasu.
Marie Němcová

Karling cup 2015
Třetí únorovú sobotu měly cérky napilno, aby stihly vyběliť a nažehliť ogarom košele a sobě narychtovať rukávce a fěrtochy na večer. Zasej po roce sa chystali na Valašský bál.
Valaši sa začli scházať kolem sedmej večer a hneď u vchodu jich přivítali slivovičků a cérky dostaly kvítečko do kordulky. Dyž si všeci zaplantali švihle u krbcú kolem noh, začlo sa hnedkaj tančiť, jak o dušu.
A není sa čemu diviť, nebo celý večer nám hrála do noty cimbálová
muzika Soláň. O první taneční vystúpení sa postarali ogaři a cérky
z bečvanského souboru Haferka. Novinkú byla letos divadelní scénka
„ Kterak Jeník na meducínu pro Stázičku přišel“, kterú si nachystal Bečvanský tyjátr s Haferkú. Praví sa „najlepší nakonec“ a aj u nás na bále
to platilo. Tanečníci z folklórního souboru Soláň nám to edem potvrdili
a bylo viděť, že sa narodili zrovna s krbcámi na nohách. A, že majú valaši pevný kořínek, to sme si též odskúšali. Tančilo a hópalo sa až dokuď
ogaři neodnesli cimbál.
Nakonec bysem chcéla moc poděkovať všeckým, kteří na bál přišli
a hlavně všeckým, kteří přiložili ruku, a pomohli nám bál udělať. Dík
patří aj štědrým sponzorom, bez kterých by sa tota tradica vytratila.
Tož, děkuju, děkuju a ještě jednú děkuju.
Za sdružení Šorstýn o.s. Tereza Šrámková

Co se děje v hornobečvanském
Klubu důchodců?

V pátek 20. března se v Motorestu Bečvan konala výroční členská
schůze Klubu důchodců v Horní Bečvě. V malém sále Bečvanu se sešlo
40 seniorů, které přivítala předsedkyně Klubu důchodců Jana Pospíšilová, ta celou schůzi řídila. V úvodu přečetla zprávu o činnosti Klubu
důchodců za rok 2014, Marie Němcová informovala členy o činnosti
turistického kroužku, Marie Bambušková přednesla zprávu o hospodaření, Květoslava Kadová měla zprávu kontrolní a revizní komise
a o stavu členské základny nás informovala Drahomíra Třeštíková
(Klub důchodců má nyní 57 členů). Předsedkyně potom přečetla nástin činnosti našeho klubu na rok 2015 (Den matek, Vaječina v Retasu, sběr šatstva pro Diakonii, turistické vycházky, uspořádání výstavky

Třetí ročník ženského halového turnaje žen přinesl zajímavou podívanou pro spoustu diváků, kteří přišli do místní haly na Horní Bečvě.
Celkem osm týmů soupeřilo systémem každý s každým o poháry
a tradiční medaile. Mezi týmy byl jeden nováček a to FC Zubří a tým
s názvem Harcovnice. V tomto týmu nastoupily ženy, které účastí na
turnaji zavzpomínaly na svá nejlepší fotbalová léta v dresu Rožnova
p/R před několika lety. Rozhodně ukázaly mladším začínajícím hráčkám, že fotbal se nezapomíná a zasloužily velký obdiv a potlesk všech
zúčastněných. Další týmy už byly tradiční a to domácí Horní Bečva,
která měla dvě družstva, Valašské Meziříčí, Spartak Lubina, Ladies Valašská Bystřice a 1. Valašský FC.
Turnaj přinesl několik pěkných zápasů, kde byly krásné fotbalové
akce a góly, ale také bojovné zápasy kde nebylo nouze o tvrdé zákroky. Nakonec se z vítězství radovaly ženy ze Spartaku Lubiny, které měly
v týmu i nejlepší gólmanku Karolínu Klempířovou. Na druhém místě
skončily loňské vítězky z Valašského Meziříčí. K tomu jim pomohla
Jaroslava Krčmářová, která dala 11 gólů a byla nejlepší střelkyně. Na
třetím místě skončily domácí holky Horní Bečva „růžoví“. Tady svůj první start v týmu žen okořenila Juliet Juráček i cenou pro nejlepší hráčku turnaje. Čtvrté místo obsadily holky z 1. Valašského FC. Páté místo
pro Ladies Valašská Bystřice. Šesté pro druhý domácí tým Horní Bečva
„žlutí“. Sedmé pro FC Zubří a osmé pro Harcovnice.

3. místo Horní Bečva „růžoví“ + cena za nejlepší hráčku pro Juliet Juráček.

Turnaj se po sportovní stránce vydařil. Systém každý s každým je náročný, ale holky to vydržely a vážnější zranění se nestalo. Divák si určitě
přišel na své a pořadatelé měli radost, že se vytvořila skvělá atmosféra
během celého turnaje.
Pavel Roman
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Co se v březnu dělo v naší školce?

Horní Bečva žila volejbalem

V březnu - Měsíci knihy nelze nenavštívit knihovnu. Přivítala nás
paní Hrstková a měla pro děti připraveno poutavé povídání o knihách,
pravidlech jejich půjčování a chování v knihovně. Děti byly vzornými
posluchači a za odměnu si pak mohly knihovnu prozkoumat, vypůjčit
knihy a prohlédnout si je.
Letos poprvé jsme ve spolupráci s panem Blinkou ze ZUŠ uspořádali
hudebně-výchovný koncert v MŠ. Děti, které ještě před pár lety capkaly v naší školce, jsme viděli a hlavně slyšeli hrát na klavír, akordeon,
klávesy a lesní roh. Děkujeme dětem i jejich učiteli za pěkný zážitek.

Ve dnech 23. a 24.března uspořádala ZŠ TGM Horní Bečva okrsková kola ve volejbale chlapců a dívek. V pondělí soutěžili chlapci, kterých se sešlo v hale 6 družstev, hrálo se ve dvou skupinách
na dva sety do 25 bodů. Vítězem se stala ZŠ Dolní Bečva, druhá
byla ZŠ Vidče, třetí ZŠ Videčská, 4. místo obsadila pořádající ZŠ
TGM Horní Bečva, ZŠ Pod Skalkou byla pátá a šestí skončili volejbalisté z Gymnázia Rožnov p/R.

4. místo ZŠ TGM Horní Bečva - chlapci.

V pátek 20. 3. - v den, kdy pomalu končila vládu paní Zima, v den zatmění slunce jsme „VYNÁŠELI MORENU“. Na zahradě jsme jí na rozloučenou zazpívali a zatancovali. Potom se děti střídaly v jejím přenesení
k Bečvě, kde jsme ji trošku upálili a potom utopili.
Všem přejeme krásné jaro, které jsme tímto přivolali.
Za kolektiv mš Radka Bolcková

Druhý den přijelo 7 družstev děvčat, ta hrála na 2 sety
do 20 bodů. Nejhezčí volejbal předváděla děvčata z Gymnázia
Rožnov p/R. a po zásluze zvítězila. Druhé postupující místo obsadila ZŠ Videčská, třetí byla děvčata ze ZŠ TGM Horní Bečva, čtvrtá ZŠ Hutisko, pátá ZŠ Vidče, šestá ZŠ 5. květen a sedmé místo
obsadila ZŠ Dolní Bečva.

3. místo ZŠ TGM Horní Bečva - dívky.

Do okresního kola mezi chlapci postoupila ZŠ Dolní Bečva
a ZŠ Vidče, děvčata budou v okrese reprezentovat Gymnázium
Rožnov p/R. a ZŠ Videčská. Pořádající škola děkuje volejbalové rozhodčí Ivetě Kubáňové za pomoc při rozhodování utkání,
postupujícím týmům přejeme hodně úspěchů v kole okresním.
A za rok se budeme opět těšit na volejbalová klání u nás v Horní
Bečvě.
Marie Němcová, foto: Zbyněk Kocurek
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Jedna sezóna končí,
druhá začíná!

Jaro se blíží mílovými kroky
a my už se na něj těšíme!
Agentura SWAH bude od 1. dubna 2015
opět fungovat na plné obrátky.
Najdete u nás hůlky na Nordic Walking
Naj
koloběžky MIBO na půjčení i prodej.
a ko
Ap
protáhneme Vás po Beskydech při našich akcích.
Pom
Pomůžeme Vám s reklamou graficky i tiskem.

Sledujte náš Facebook i web!

www.swah.info
w
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TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava, montáž, demontáž, podlážky 100cm.
Nájem 30 dnů ZDARMA.

Tel: 777 261 833

PRODÁME PATROVÝ RD
V CENTRU OBCE
PROSTŘEDNÍ BEČVA,
po kompletní rekonstrukci,
okrasná zahrada, dvůr se dvěma skleníky,
prostor pro auta i technické zázemí,
útulný interiér s krbem
a kachlovými kamny.
Cena dohodou.

Tel. 608 200 292

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

VÝPRODEJNÍ AKCE
BYTOVÝ TEXTIL

SLEVA 20%
OSTATNÍ SORTIMENT

SLEVA 30%
od 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015

V prodejně textilu EVA
Horní Bečva, Kulturní dům

Více informací naleznete na našem webu

www.pocitacehornibecva.cz

OTEVŘENO:

Naši prodejnu naleznete v kulturním domě na Horní Bečvě 655.

Pondělí – pátek ....... 8.00 – 16.00

Tel: 704 798 621
Info@pocitacehornibecva.cz
www.pocitacehornibecva.cz

Sobota ....... 8.00 – 11.00

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. Grafická úprava Denisa Vašková.
Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

