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NA SLOVÍČKO 
s fotografem Martinem Jurajdou

 Koncert hudební skupiny GOOD WORK /neděle 5. 2./

 Valašský bál /sobota 11. 2./

 Maškarní dětský karneval /neděle 12. 2./

 Zveme vás do knihovny - přednáška na téma REFLEXNÍ TERAPIE /úterý 14. 2./
 s paní Radkou Dvořákovou

 7. Reprezentační ples na Starých časech  /pátek 17. 2./

 Bečvanské MASKOVÁNÍ /sobota 18. 2./

 Končinový HASIČSKÝ BÁL /sobota 25. 2./

 Dětský karneval /sobota 4. 3./

 Pozvánka do divadla -  Příbuzné si nevybíráme /neděle 12. 3./
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Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, 
úmysl prozradí i malý skromný květ.
Jedno - dvě slovíčka, maličkou kytičku,
co přesně zapadne do místa v srdíčku.

Dne 14. února oslaví své 70. narozeniny  

paní Zdenka ONDRUCHOVÁ

Krásné narozeniny hodně štěstí, lásky 

a zdraví přejí syn Pavel, dcery Vlasta 

a Zdenka s rodinou, vnuci Petr a Vláďa, 

vnučky Tereza, Simona, Kristýna 

a Monika, pravnuci Jirka, Honzík, 

Andrejko a Tiborko posílají velkou pusu.

Jedno  dvě slovíčka, maličkou k
co přesně zapadne do místa v sr

paní Zdenka ONDRUCHOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Motto:

„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme 

jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Blahopřání

Všem, kteří oslavují svá životní jubilea v únoru, 

přejeme do dalších let hodně zdraví, 

štěstí a rodinné pohody.

Od ledna 2017 je nově upravena první návštěva jubi-

lanta při dovršení věku 80 let a výše, tzn., že jubilantům, 

kteří oslaví v letošním roce 80 let, 81 let, 82 a každý další 

rok svého životního jubilea, přijde v  den narozenin jubi-

lanta (příp. dle domluvy i  v  jiný den), poblahopřát dvojice 

členů komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) s dárko-

vým balíčkem a kytkou. Tito jubilanti jsou v daném měsíci 

ve zpravodaji jmenovitě uvedeni.

Jubilantům, kteří oslaví v  roce 2017 životní jubileum 

60 let, 70 let a 75 let se osobně gratulovat nechodí, těm-

to jubilantům je zasíláno blahopřání na adresu trvalého 

pobytu.

Vzpomínky

Život je stálý boj a mír jen bezděky, 
smrt však je krátký boj a pokoj na věky. 

Dne 8. února 2017 vzpomeneme 

100. výročí úmrtí našeho staříčka, 

rodáka z Horní Bečvy, 

pana Františka ONDRUCHA, 

který padl v 1. světové válce 

v Haliči (dnešní Krakow).

S úctou vzpomínají vnuci a vnučky.

Mše 12. února 2017 v 10 hod., 

Horní Bečva – farní kostel sv. Jana a Pavla

Hvězdy už nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátí, už není naděje.

Dne 11. února 2017 si připomeneme 

šesté výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustil 

pan Pavol KUREK

S láskou vzpomínají manželka Jarka, 

dcera Eva, syn Pavel a vnoučata 

Simonka, Kubík a Tomášek.

V únoru oslaví svá životní jubilea 

tito naši spoluobčané:

Jindřiška KŘENKOVÁ Zdenka HODAŇOVÁ

Jarmila PARMOVÁ Veronika VAŠUTOVÁ

Jiřina ONDRUCHOVÁ Marie SOLANSKÁ

Božena VOJKŮVKOVÁ Jaroslava CVERNOVÁ

Anastazie SARAVOVÁ

Bedřich ONDRUCH

Irena KANTOROVÁ

Anežka HANULIAKOVÁ

Ludmila ZÁVORKOVÁ

Čas prý rány hojí, je to jenom pouhé zdání.
V srdcích máme bolest, zůstalo jen vzpomínání.

Dne 7. února 2017 vzpomeneme 27. výročí úmrtí

pana Josefa CHOVANCE

Kdo ztratil na světě to nejdražší, ví kolik žalu a bolesti v srdci zůstává.

Dne 14. února 2017 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí,

kdy nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička

paní Vlastimila CHOVANCOVÁ

S láskou a úctou na ně vzpomínají a nikdy nezapomenou 

synové Josef s rodinou, Jan s rodinou a dcera Eva.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jiřím Válkem.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.

Rodina Válková
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 1. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 2. 2. 7.30 na jistý úmysl

 3. 2. 7.30  za zemřelého Vladislava Kretka, manželku Marii 

a zemřelou rodinu Kretkovu

 4. 2. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulenkovou, rodiče, sourozence 

a duše v očistci

 5. 2. 10.00 za zemřelého Bedřicha Chovance a rodiče

 6. 2.  7.30 na poděkování za přijatá dobrodiní

 7. 2. 7.30 na úmysl dárce

 8. 2. 7.30 za duše v očistci

 9. 2. 7.30 na jistý úmysl

 10. 2. 7.30  za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, rodiče, 

sourozence, syna, snachu, zetě a tři vnuky

 11. 2. 7.30 za zemřelého Františka Malinu, snachu a celou rodinu

 12. 2. 10.00  za zemřelého Františka Ondrucha 

při příležitosti 100 let výročí

 13. 2. 7.30 za jistou osobu

 14. 2. 7.30 za zemřelé Annu a Jaroslava Blinkovy a celou rodinu

 15. 2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, jeho manželku, 

děti a duše v očistci

 16. 2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, rodiče, sourozence, 

rodinu Kuběnovu, Veroniku a Štěpána Bartoškovy, 

celou živou a mrtvou rodinu

 17. 2. 7.30 na úmysl dárce

 18. 2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka 

a Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

 19. 2. 10.00  za zemřelé rodiče Vlastimilu a Josefa Chovancovy 

a rodiče z obou stran

 20. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 21. 2. 7.30 na úmysl dárce

 22. 2. 7.30 za živou a zemřelou rodinu

 23. 2. 7.30 za duše v očistci

 24. 2. 7.30  za zemřelého Břetislava Solanského, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 25. 2. 7.30 za zemřelou Martu Machálkovou a rodiče z obou stran

 26. 2. 10.00  za zemřelého Františka Bila a Jiřinu Bilovou 

a rodiče z obou stran

 27. 2. 7.30 na jistý úmysl

 28. 2. 7.30 na poděkování za přijatá dobrodiní

 1. 3. 7.30  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

zetě Jaromíra a rodiče z obou stran

 2. 3. 7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3. 3. 7.30  za zemřelé rodiče Kocourkovy, tři děti, 

vnuka Vlastimila, mrtvou a živou rodinu

 4. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 5. 3. 10.00  za zemřelé rodiče Františka a Anežku Liďákovy, 

jejich syna Františka a rodiče z obou stran

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ÚNOR 2017

POZVÁNKA

Hudební skupina GOOD WORK 

– spadli snad odněkud z nebe?

GOOD WORK, Horní Bečva – kostel, neděle 5. února 2017 v 15 h.
Pozvánka na koncert na zadní straně zpravodaje.

Ať už jste o této skupině slyšeli, či nikoli, jedná se o velký hudební 

počin. V dnešní době, kdy kapely vznikají a zanikají ve stále kratších 

periodách, se toto uskupení drží na hudebním poli již přes dvacet 

let. V únoru přivítáme GOOD WORK s jejich koncertem také u nás 

na Horní Bečvě.

Původně se skupina jmenovala jinak. Paprsky – název z roku 

1996, kdy působili především jako „kostelní“ hudební skupina a ne-

tušili, kolik toho mají před sebou a kam až se svou muzikou časem 

zamíří. V České republice rozhodně není zvykem, aby si kapely vy-

šlapávaly cestu hraním v kostelích, ale výjimky potvrzující pravidlo 

se i v tomto ohledu zřejmě najdou.

Po devatenáctiletém působení se skupina rozhodla k překvapi-

vému kroku – změnila si jméno na GOOD WORK, v překladu „dob-

ré dílo“. Podle vyjádření kapely byl původní název dost zavádějící, 

protože organizátoři akcí si často mysleli, že přijede skupinka dětí 

z nějaké školy. Proto se skupina rozhodla své dvacetileté výročí 

oslavit již s novým názvem. Na dotaz – zda tohoto rozhodnutí ne-

litují, odpovídají jednoznačně ne – a správnost rozhodnutí ukazuje 

i jejich stále plnější kalendář koncertů. Kapela o sobě s úsměvem 

tvrdí, že se jen přidala k zástupu přejmenovaných kapel – z historie 

vzpomeňme třeba skupinu Olympic, jejíž původní název byl - Kar-

kulka.

V současnosti skupina vydala nové CD s názvem Znamení, které-

mu předcházel singl Be good be in. Videoklipy k písním a podrobněj-

ší informace jsou na internetových stránkách www.goodwork.cz.

Zajímalo nás, zda si GOOD WORK ještě vzpomene na své začát-

ky v kostelích a zda koncertují v těchto prostorách. Dostalo se nám 

jednoznačné odpovědi - a jejich koncertní plán to dosvědčuje. 

Mimo větší koncerty stále jezdí i do menších obcí a kostelů. Patří 

mezi kapely, které se dokážou vyrovnat s častými předsudky, kte-

ré jsou ohledně hudby v kostelích hluboce zakořeněné. Koncerty 

v podání této skupiny jsou strhujícím zážitkem a doslova i pastvou 

pro oči. Posluchači bývají překvapeni a shodují se, že takový zážitek 

dopředu vůbec nečekali. Během koncertů zní tóny kvalitního popu. 

Sólisty a početné vokály doprovází kapela včetně smyčcové sekce. 

To vše dává dohromady doslova nebeskou hudbu, která dokáže 

do rytmu rozhýbat nejen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si rádi 

zavzpomínají na svá mladá léta.
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Placení komunálního odpadu na rok 2017

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení míst-

ního poplatku za komunální odpad ve smyslu novely zákona 

č. 229/2014 Sb. o místních poplatcích a nově přijaté Obecně zá-

vazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 5/2015. 

1.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných ná-

dob pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. 

sjízdnost komunikací) .............  Místní poplatek činí 500,- Kč

II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných 

nádob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. 

V zimním období je odvoz omezen.

...................................................  Místní poplatek činí 450,- Kč

III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad 

vlastními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

...................................................  Místní poplatek činí 350,- Kč

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispozi-

ci u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

2.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

mající ve vlastnictví stavbu 

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

...................................................  Místní poplatek činí 500,- Kč

SPLATNOST POPLATKU:

Poplatek je splatný do 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

– poštovní poukázkou

– v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

–  převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600, 

    variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

                                      u rekr. chat  21337 + číslo evidenční

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 lze najít na stránkách 

www.hornibecva.cz. 

INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Poplatek ze psů
Upozorňujeme, že občané vlastnící psa 

staršího 3 měsíců jsou povinni zaplatit poplatek 

ze psů v termínu do 31. 3. běžného roku. 

Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa 

s výjimkou některých případů uvedených 

ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Statistické údaje evidované

matrikou a evidencí obyvatel
Evidence obyvatel - pohyb obyvatel

v obci Horní Bečva v roce 2016

Stav obyvatel k 01. 01. 2016  .........................................................................  2428

Přihlášení k trvalému pobytu  ......................................................................... + 55

Odhlášení z trvalého pobytu ...........................................................................  - 24

Narození  ................................................................................................................. + 17

Úmrtí  ........................................................................................................................  - 23

Celkem obyvatel k 31. 12. 2016 ..................................................  2453

V obci Horní Bečva je k 01. 01. 2017 celkem 2453 obyvatel. Dospě-

lých osob je 2038. Z těchto dospělých osob je 1014 mužů a 1024 žen. 

Mladistvých od 15 do 18 let je 61 osob, z toho 32 chlapců a 29 dívek. 

Dětí do 15 let je 354 osob, z toho 191 chlapců a 163 dívek. Průměrný věk 

obyvatel v obci je 43 let.

Nejstarším občanem obce Horní Bečva je paní Františka Bambuško-

vá, která v červnu 2017 oslaví 97 let.

Dalšími nejstaršími občany je paní Veronika Fiurášková, která 

v květnu 2017 oslaví 95 let a paní Jenovefa Cabáková, která v březnu

2017 oslaví 93 let.

Životní jubileum 93 let oslaví v  roce 2017 kromě paní Jenovefy 

Cabákové také paní Jindřiška Ondruchová, paní Oldřiška Křenková, 

paní Ludmila Kyšáková a paní Božena Proroková.

Paní Marta Křenková, která byla v roce 2016 druhou nejstarší občan-

kou naší obce, zemřela dne 03. 11. 2016 ve věku 95 let.

Dle evidence obyvatel OÚ Horní Bečva se v roce 2016 narodilo cel-

kem 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 děvčat. Manželství uzavřelo 27 ob-

čanů obce Horní Bečva, rozvedeno bylo 15 občanů a zemřelo celkem 

23 občanů obce, z toho 11 mužů a 12 žen.

Přehled počtu obyvatel

v obci Horní Bečva v letech 2010 – 2016:
K 31. 12. 2010  .................................................................................... 2450 obyvatel

K 31. 12. 2011  .................................................................................... 2451 obyvatel

K 31. 12. 2012  .................................................................................... 2463 obyvatel

K 31. 12. 2013  .................................................................................... 2443 obyvatel

K 31. 12. 2014  .................................................................................... 2428 obyvatel

K 31. 12. 2015  .................................................................................... 2428 obyvatel

K 31. 12. 2016  ............................................................... 2453 obyvatel

Matrika – matriční události v roce 2016
V obci Horní Bečva bylo zapsáno do matriční knihy narození 1 dítě 

(chlapeček), do matriční knihy manželství 25 manželství z toho 5 cír-

kevních a do matriční knihy úmrtí 7 osob (7 mužů).

Děti narozené v roce 2016
1. Jasmine Gašparíková 7. Štěpán Vašut 13. Alena Kretková

2. Štěpán Hollain 8. Tereza Křenková 14. Tea Němcová

3. Gabriela Kretková 9. Vojtěch Miškařík 15. Vendula Křenková

4. Jana Starůstková 10. Petr Křenek 16. Adéla Fusková

5. Eduard Ludvík 11. Jan Mikač 17. Ladislav Ondruch

6. Adam Halouzka 12. Gabriela Třetinová

Osoby zemřelé v roce 2016
1. Zdenka Malinová 9. Ludmila Masařová 17. Vladimír Ondruch

2. Vladislav Janíček 10. Marie Kantorová 18. Ladislav Perdoch

3. Josef Janíček 11. Josef Polách 19. Marta Křenková

4. Vlastimila Chovancová 12. Marie Machálková 20. Josef Malina

5. Marta Bobková 13. Anežka Juříková 21. Marie Holčáková

6. Ludmila Závorková 14. Václav Bártek 22. Eduard Zeť

7. Jarmila Kočíbová 15. Vladimír Machálek

8. Miroslav Miencil 16. Rudolf Kretek
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
Směsný komunální odpad - sběr a odvoz popelnice

Interval svozu 1x  za týden. 

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

V  zimním období, kdy může dojít k  omezení sjízdnosti komunikací 

pro sběrný vůz, bude časový plán svozu posunut, nebo v některých lo-

kalitách odložen.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

k tomu účelu určených, případně v pytlích určených pro odpad. 

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

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

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

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

a  veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat 

nebezpečný odpad!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 

2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci stá-

le přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, 

který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. Nárůst 

odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci 

pro všechny občany naší obce.

Směsný komunální odpad se taky odebírá v  Odpadovém centru 

(Sběrný dvůr).

Tříděný odpad

Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci Sběrný dvůr, kde je mož-

né v  době provozní doby odevzdat vytříděný odpad  – plasty včetně 

nápojových kartónů, sklo, papír, textil a kov.

Do Sběrného dvora je taky možno odevzdat nebezpečný odpad 

a zbylé léky. Nelze odevzdávat do Sběrného dvora asfaltové lepenky 

a odpady obsahující azbest.

Tříděný odpad je možné taky přichystat v  pytlích pro mobilní sběr, 

který probíhá zpravidla vždy poslední pátek v příslušném měsíci. Sbírají 

se pouze plasty včetně nápojových kartónů a sklo, které jsou připra-

veny v pytlích určených pro příslušnou komoditu odpadu.

Plasty včetně nápojových kartónů – žluté pytle; Sklo – zelené pytle.

Svoz tříděného odpadu: 

27. 1. ; 24. 2. ; 31. 3. ; 28. 4. ; 26. 5. ; 30. 6. 2017

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vy-

prazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajiš-

těny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání. Taky 

je možno naplněné pytle dopravit do Sběrného dvora. Plastový, skle-

něný odpad a papír je možno taky odložit do kontejnerů umístněných 

na parkovišti za nákup. střediskem Jednota; u křižovatky – komu-

nikace směr na Luky; před Biliard Barem u Hotelu Valaška; na Pře-

hradě vedle aut. Zástavky u  lomu; na parkovišti před restaurací 

na Bečvici a v Kněhyních – Kozule na točně u p. Hrstky.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET láh-

ve – zmačkané, plastové sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, polystyrén 

a nápojové kartony.

Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemikálií, novodu-

rové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemi-

kálie, barvy apod.)

Obaly od potravin zbavte zbytků obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné láhve 

od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo apod. – ne-

smí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit do kontej-

neru ne sklo.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v  budově obecního úřadu, 

nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného 

odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používá-

ní pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze 

pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto 

zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společ-

nosti, které tyto odpady předáváme.

Vyřazené ledničky, mrazáky, sporáky, televizory a ostatní elektrospo-

třebiče se odebírají ve Sběrném dvoře, nesmí být však v rozbitém stavu, 

nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

v  centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zástavky; na parkovišti 

za nákup. střediskem Jednota; u aut. zástavky Valaška; na Přehradě vedle 

aut. zástavky u lomu; u obchodu Pasecká škola a v Kněhyních – Kozule 

na točně u p. Hrstky.

Jubilejní sňatky v roce 2016
25 let manželství – stříbrnou svatbu oslavily tři manželské páry

50 let manželství – zlatou svatbu oslavilo šest manželských párů

55 let manželství – smaragdovou svatbu oslavily tři manželské páry

60 let manželství – diamantovou svatbu neoslavil žádný manželský pár

V roce 2016 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě uzavření 

manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:

- 1x zlatá svatba (manželé Josef a Jindřiška Křenkovi)

- 2x vítání občánků

-  rozloučení žáků deváté třídy se Základní školou T. G. Masaryka Horní 

Bečva - nazvané poslední zvonění

- zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění

Činnost komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ):
Od ledna  2017 je nově upravena první návštěva jubilanta 

až při dovršení věku 80 let a výše, tzn., že jubilantům, kteří oslaví 

v letošním roce 80 let, 81 let, 82 let a každý další rok svého životního 

jubilea, přijde v den narozenin jubilanta (příp. dle domluvy i v jiný den), 

poblahopřát dvojice členů komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) 

s dárkovým balíčkem a kytkou. Tito jubilanti jsou ve zpravodaji v da-

ném měsíci jmenovitě uvedeni. V roce 2016 bylo osobně blahopřáno 

137 jubilantům.

Jubilantům, kteří oslaví v roce 2017 životní jubileum 60 let, 70 let 

a 75 let se osobně gratulovat nechodí, těmto jubilantům je zasíláno 

blahopřání na adresu trvalého pobytu. V roce 2016 bylo zasláno jubi-

lantům 60 blahopřání.

Každoročně v prosinci na Mikuláše navštěvují členové komise SPOZ 

občany obce Horní Bečva s Mikulášskou nadílkou v Domovech pro se-

niory Rožnov pod Radhoštěm, Pržno, Karolinka. V roce 2016 byl balíček 

předán 10 seniorům.

Komise Sboru pro občanské záležitosti působí v  naší obci již řadu 

let, v současné době má tato komise 12 členů: Zdenka Bártková, Marie 

Cabáková, Anna Křenková, Marta Kysučanová, Jindřiška Macečková, Věra 

Malinová, Marie Němcová, Jitka Petřeková, Jana Poláchová, Jindřiška 

Vetyšková, Anna Závorková a Marta Zetochová. Předsedkyní této komi-

se je paní Jana Poláchová. Dlouhodobě byla předsedkyní komise paní 

Marie Cabáková.

V roce 2016 nás nečekaně opustila ve věku 70 let dlouholetá členka 

této komise paní Marie Machálková, která svou obětavostí a vstřícností 

byla velmi oblíbená u spoluobčanů.

Smutečním řečníkem i nadále zůstává paní Anna Křenková, nově na-

stupuje smuteční řečník pro obřady paní Magda Jeníčková, obě bydlí 

v obci Horní Bečva. Paní Jindřiška Vetyšková, která byla dlouhodobě 

smutečním řečníkem, již tuto činnost nevykonává.

Paní Jindřišce Vetyškové a paní Marii Cabákové děkujeme za dob-

ře odvedenou práci, přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
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Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky 

umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých 

věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z ne-

movitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.

CO SLUŽBA ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ PRO PLACENÍ DANĚ OBSAHUJE?

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, 

obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mai-

lovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy ob-

drží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. 

Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny 

na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedo-

platku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňující-

ho platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mo-

bilních platebních aplikací.

V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zá-

konem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek 

na dani, obdrží na jím určenou e mailovou adresu vyrozumění o ne-

doplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení 

daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více 

e mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z ne-

movitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ 
PRO PLACENÍ DANĚ NA EMAIL?

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají 

zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, 

které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje 

složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zří-

zenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, 

které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se 

těmto poplatníkům složenka nezasílá. Pokud se poplatník, který má zří-

zenu službu placení daně prostřednictvím SIPO nebo poplatník - práv-

nická osoba, která má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů 

pro placení daně e mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, 

že v jeho případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT KE SLUŽBĚ ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ 
PRO PLACENÍ DANĚ NA EMAIL?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci 

zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 25 5559 

MFin 5559 - vzor č. 1 (dále jen „Žádost“).

Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, 

musí vyplnit a podat způsobem uvedeným v ustanovení § 71 zákona 

č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Žádost, 

ve které jednoznačně určí jednu e mailovou adresu, na kterou mu 

budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně pří-

slušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finanč-

ních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.

DO KDY SE MUSÍM PŘIHLÁSIT?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací 

období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozdě-

ji 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, 

správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňo-

vacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje 

na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňo-

vacího období.

UKONČENÍ/ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ PRO PLACENÍ DANĚ 
NA EMAIL

Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automati-

zovaně jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník

a) přestane být poplatníkem daně, b) si zřídí službu úhrady daně pro-

střednictvím SIPO, c) právnická osoba se stane držitelem datové schrán-

ky, d) požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem, 

e) přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.

Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů 

pro placení daně e-mailem po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu 

složenka pro placení daně zasílána až počínaje následujícím zdaňova-

cím obdobím. V daném zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány 

údaje pro placení daně ještě na e-mail.

KDY NEBUDE SLUŽBA PŘIHLÁŠENÝM POPLATNÍKŮM 
POSKYTNUTA?

Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskyt-

nuta v případech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže sta-

novit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splat-

ností první splátky daně.

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani 

z nemovitých věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem založené 

povinnosti. Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li 

údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splat-

nosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, 

shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost 

poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.

Informace k nové službě zasílání údajů 

pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem   
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Nové knihy aneb špeky z regálu
POPEL A KOSTI, John Harvey

Starý případ stále probouzí nové démony. Detek-

tivu seržantce Maddy Birchové už minula čtyřicítka. 

Celý život strávila v policejních službách a jediné, 

co zbylo, je pár stovek liber v bance a hypotékou za-

tížený byt na Highgate Borders. Poté, co se zatýkání 

násilníka zvrtne a zásah skončí smrtí jak pachate-

le, tak mladého konstábla, Maddyina kolegy, něco 

se na tom zkušené policistce nezdá. Má pocit, že se 

děje něco nekalého, pocit, jenž se stane ještě nalé-

havějším ve chvíli, kdy zjistí, že je sledována.

HAUSFRAU, Jill Alexander Essbaum

Nic by nebylo tak vzdálené od pravdy jako tvr-

zení, že se má atraktivní Američanka Anna dobře. 

Neděje se jí nic strašlivého, přesto však nenachází 

v životě nic, z čeho by se mohla radovat. Žije v Cu-

rychu, jejím manželem je švýcarský bankéř, jemuž 

vychovává tři děti. Čas tráví na hodinách němčiny 

pro cizince, péčí o domácnost – a se svými milen-

ci. Ti pro ni pouze představují způsob, jak utéct 

od všední reality a dokázat si vlastní hodnotu. Přátel 

moc nemá, ty blízké už vůbec ne a ani se nijak zvlášť 

nesnaží si je najít. Den za dnem Anna pomalu přežívá v jakési podivné 

prázdnotě nešťastného osamění, zatímco nad hlavou se jí pomalu sta-

hují mračna. Když je smrtelně zraněn její syn, nenapadne ji, že tohle je 

jen začátek tragédie…

SBĚRATEL MUŠLÍ, Anthony Doerr

Autor zavádí čtenáře na africké pobřeží i na před-

městí Ohia, ukazuje předstíranou pompéznost i boj 

o přežití v divočině, hojnost přírody i její divokou 

sílu. Slepý hrdina titulní povídky tráví dny procház-

kami po plážích Keni s německým ovčákem po boku 

a probírá se zrnky písku. Mimo něj jsou tu pozo-

rovatelé velryb a rybáři, lovci a mystici, zachycení 

v určitých okamžicích svých životů. Doerr jako při-

rozený vypravěč zkoumá lidská dilemata ve všech 

podobách – touhu, zármutek, nerozhodnost, zlomené srdce i pomalé 

zotavování.

Knihy pro děti
ČAROKRÁSNICKÉ SVĚTY ROALDA DAHLA, Stella Caldwell

Průvodce úžasnými příběhy mistra vypravěče, 

tvůrce roztodivných postaviček, fantastických by-

tostí, příšer a příšerek je určena pro všechny dětské 

a dospělé lidské bytosti s dětskou duší.

Co jsou to fňokurky? Jak připravit obávaný lektvar 

Zpožděný myšotvor? K čemu je dobré Pevnědrželo-

vo lepidlo? To všechno a spoustu dalších pozoru-

hodných a zábavných informací najdete v obrázko-

vém průvodci příběhy Roalda Dahla.

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU, Roald Dahl

Moderní pohádka nabitá fantazií, hravostí a jem-

ným humorem je nejslavnější dětskou knížkou 

Roalda Dahla. Autor v ní splnil dětský sen mnohým 

z nás: spolu s pěti dětmi, hrdiny této knížky, provádí 

čtenáře kouzelným světem největší továrny na slad-

kosti na světě, kde se čokoláda míchá vodopádem 

na čokoládové řece, kde v mnoha zajímavých sálech 

vznikají ty nejúžasnější dobroty a kde se dají zažít 

vskutku neočekávaná dobrodružství.

Srdečně Vás zveme do knihovny
na přednášku 

Radky Dvořákové 
o reflexní terapii, 

kterou se zabývá více než 10 let.

Dozvíte se vše o této metodě, jak funguje, 
jaké jsou její základní principy.

O její kombinaci s bylinnou léčbou, 
s vitamíny a minerály. 

A hlavně to, jak snadno si můžete pomoct sami, 
když Vás něco bolí.

Na přednášce bude k zakoupení autorčina kniha
„REFLEXNÍ TERAPIE JAKO SAMOPOMOC

aneb Kam sáhnout, když mě něco bolí.“

KNIHOVNA 
Horní Bečva

úterý 14. 2. 2017 
v 17 hodin
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Tentokrát s fotografem 
Martinem Jurajdou

Jeho práci jste již měli možnost vidět na několika titulních stranách našeho 

zpravodaje. Martin je mladý hornobečvan, kterého fotografování nejen baví, 

což je asi nejpodstatnější, ale taky mu jde pěkně od ruky.

Studoval na střední odborné škole ve Frýdku-Místku, kde měl mnoho času 

věnovat se svému kreativnímu koníčku  – fotografování. Tady se taky začal 

pixelům věnovat podrobněji a studovat vše kolem nich. Od dubna minulého 

roku se ze zajímavého koníčku stalo zaměstnání.

Fotografování se tedy věnuješ už od střední školy.

Jaké byly tvé začátky?

V roce 2010 jsem dostal první foťák. Byl to Olympus FE-330, ale foto-

grafování s ním mě upřímně moc nebralo. Proto jsem se začal důkladně 

věnovat počítačovému programu Photoshop a začal jsem vytvářet růz-

né koláže a podobně.

Toužil jsem ale vytvořit něco vlastního. S fotkami z kompaktu se mi špat-

ně pracovalo, proto jsem si vzal do hlavy, že potřebuju zrcadlovku. První 

zrcadlovku od Nikonu jsem si koupil hned po Vánocích 2013. Asi od ledna 

následujícího roku tak fotím s vysněným foťákem a tak mě fotografování 

už nepustilo.

Co je k focení potřeba? Kromě umění zachytit ten správný moment, 

dobrého oka a peněz, na docela nákladné vybavení?

Nejdůležitější podle mě je, aby to člověka bavilo, zbytek se časem 

tak nějak poddá. Začínal jsem s Nikonem D3100 a setovým objektivem 

18-55mm. Když mám nějakou tu korunu navíc, přikupuju další a  další 

vybavení.

Takové oblíbené fotografi cké téma: digitál, nebo klasický fi lm?

Já už vyrůstal v době digitálních fotoaparátů a při spojení s počítačem 

to pěkně ladí a hraje. On postprocess (následná úprava fotek) v počítači je 

zásadní, málokdy se povede fotka na první dobrou. V tom pak samozřejmě 

spočívá kouzlo klasického fi lmu. Mě ovšem toto období zcela minulo. Vím, 

že na něj fotografoval otec, který focením rád vyplňoval svůj volný čas 

a zřejmě jsem něco zdědil i já. Čest jeho památce.

Kde převážně pracuješ? Máš svůj ateliér, nebo se zatím něco chystá?

Zatím se musím převážně spoléhat na počasí. Ateliér plánuji v blízké 

budoucnosti, protože fotky venku jsou sice pěkné, ale když nám nepřeje 

počasí, je pak škoda odvolávat domluvené fotografování.

Vím, že fotíš různé témata od portrétů, přes krajiny až k volným

fotografi ím. Můžeš prozradit něco víc o své dosavadní tvorbě?

Nejraději mám přírodu a s ní spojené cestování. Pouze tímto se ovšem 

neuživím. Také sehnat fi nance k cestování není jednoduché.

Proto převážně fotím pro své zákazníky. Říká se sice, že všemu se člo-

věk věnovat nemá, ale jinak to při začátcích nejde a tak fotím portréty 

i společenské události. 

Vždy se snažím, co nejlépe vyhovět svým zákazníkům, jde přece pře-

devším o jejich spokojenost.

Co tvá inspirace?

Máš svého oblíbeného fotografa, nebo jedeš úplně svou cestou?

Inspiraci z vnějšku moc nevyužívám. Fotím, co vidím a snažím se nevy-

mýšlet zbytečné složitosti. Rád se řídím heslem „V jednoduchosti je síla!“ 

Na sociálních sítích sleduju hodně fotografů, převážně však krajináře 

a cestovatele. Nemám vyloženě oblíbeného fotografa ani svůj idol.

Viděla jsem, že chystáš, nebo už máš i blog o focení na telefon?

Myslíš si, že dobré fotky jdou udělat i takto? 

Bez perfektního vybavení?

Ano, nedávno jsme dokončili webové stránky a začínám se učit psát 

blog, ve kterém chci poskytnout své vědomosti a  poznatky, které by 

mohly někomu pomoct.

V prvním dílu jsem se zaměřil na telefony. Je to aktuální téma, protože 

telefon s fotoaparátem má takřka každý.

Podle mě jde dobrou fotku udělat i telefonem, avšak postrádá mnoho 

funkcí. Je přeci jen k telefonování a ne k fotografování. Já si z mého Ni-

konu taky nezavolám, proto ani z telefonu nečekám nějak moc kvalitní 

fotky.

Co tvůj volný čas, jaké máš koníčky?

Volný čas rád využívám k fotografování a výletům pro hledání nových, 

zajímavých míst. Také nepohrdnu volnou chvilku jen tak pro sebe, ale i ty 

jsou z pravidla ve společnosti foťáku, někde na kopci při západu či vý-

chodu slunce. Začátkem podnikání jsem se začal dost věnovat i politice, 

jak v naší malé zemičce, tak ve světě. Taky jsem se vrhnul na ochotnické 

divadlo v Bečvanském tyjátru. Máme za sebou derniéru hry „Na správné 

adrese“, takže nás teď čeká nějaká nová.

Na další koníčky už moc nezbývá, snad jen, čas od času posezení u vy-

chlazeného piva s přáteli.

Co, nebo koho bys teď v nejbližší době rád fotil? 

Máš nějakou vysněnou fotku?

Vysněná fotka, nebo spíš fotky jsou ty, které jsem propásl. Bohužel se 

ztrátami se musí počítat.

Těším se na každé fotografování, každé je tak trochu jiné a originální, 

to mě baví.

V  nejbližší době plánuji ukončit mou trilogii s  názvem „Islám Česku 

nesluší!“, kterou bych chtěl načasovat na konec února. |TB|

 www.frodophotography.cz

NA SLOVÍČKO 

Plyšákova depka (2015)
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Autor fotografi í: Martin Jurajda

facebook: Jurajda Martin - Frodo Photography, www.frodophotography.cz

Z VALAŠSKÝCH 

KOTÁRÚ

Jak sa Jura topil v medu
Med je dobrá a užitečná věc, to přec každý ví, 

ale všeckého na světě moc škodí. A s medem 

tota pravda platí též.

O tem sa přesvědčil aji Jura, který přechodil 

přes vysoké kotáry a zastihla ho noc.

To bylo v  tých dobách, kdy divoké zvířa-

ta, jako sú třeba medvědi žili eště v  horách. 

To potem v  takém húšti nebylo bezpečno 

ve dně, ne tak bože v noci.

Jura už měl teho nachoděného v nohách tak 

akorát dosť a navjec už byla tma, že nebylo vi-

děť ani na špičky škrpálú. Hledal teda, kde by 

hlavě aj nohám odpočinúl až našel starý strom 

bez vršku. Hybko po něm vylezl, strčil nožiska 

do ďúry, aby sa mu pohodlnější sedělo.

Noc ale eště neuběhla do svojí poloviny 

a  milý Jura únavú zadřímal. Netrvalo dlúho 

a  žuchnul rovnú do ďúry pod sebú. A  bylo 

po spaní.

Chcél hybko vylézť, ale čím vjecej sa snažil, 

tým sa vjec a vjec bořil do jakejsi mazlavé bryje. 

Naráz ho popad strach, že sa snaď eště utopí.

V  tem uslyšel, jak sa cosi drápe po stromě 

až k vršku. Bylo to cosik dosť velkého, funělo to 

a za chvílu sa to spúšťalo do ďúry rovnú Jurovi 

na hlavu. Ten poznal, že to bylo medvědisko jak 

hora a  že ta mazlavá bryja nemože byť nic ji-

ného než med, který tu nanosily divoké včely.

No, ale co včíl, medvěd sa spúšťal pomály 

zadnicú k Jurkovi, to je taký medvědí zpúsob. 

Už sa malém dotýkal Jurova nosiska huňatým 

ocasem a v tem sa Jura pevno ocasa drapnul, 

medvěd sa leknul a hybko sa vydrápal zpátky 

na vrch. Tým sa Jura ze sladkej bryje zachránil. 

Medvěd sa svalil na zem, edem sa polekaně 

ohlédnul a  rychlo pelášil zpátky do černého 

húšťa.

Jura měl ale též pořádně nahnané ve spod-

ňákoch a oka už nezamhúřil. Jak začlo slunko 

vylézať, zpakoval sa a bral sa rychlo dom.

Ani teho sladkého zázraku neochutnál. |TB|
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OKÉNKO DO MINULOSTI HORNÍ BEČVY

Martinák ve 20. letech
Josef Kubáň se v květnu 1918 vrátil z balkánské fronty v Černé Hoře, 

kde sloužil v  důstojnické jídelně, s  onemocněním malárií. V  hostin-

ské živnosti mu vypomáhali dcera Otýlie a syn Vladimír (1902–1944). 

V  poválečných letech nechal provést nezbytné opravy hostince 

a v r. 1924 zamýšlel zřídit v podkroví dva ubytovací pokojíky a později 

dalších šest. Tehdy hospodu ale už svěřil do nájmu frenštátskému rodá-

kovi Richardu Parmovi, který se společně s rodinou svého bratra, řez-

níka Leopolda Parmy, usadil na Horní Bečvě u kostela v r. 1920. Během 

letní sezóny v r. 1926 se nájemci vyměnili.

Otylka z lesa
Tak ji jmenovali a znali lidé pod Martinákem, neboť dlouho byl zauží-

vaný starý název povědomý též z vývěsního štítu zaniklé Martinákovy 

hospody „hostinec V lesi“. Kubáňova nejstarší dcera Otýlie (1900–1984) 

se hostince samostatně ujala v  létě 1926. Byla zkušená, velmi pra-

covitá a  také vynikající kuchařka. Hostinskou živnost vedla do ledna 

1930 a v únoru se provdala za lesního hajného Antonína Černotu z Rož-

nova. Rodiče Kubáňovi její sňatek nesli se značnou nelibostí, protože 

dosud v ní měli nepostradatelnou oporou.

Za hospodářské krize
Po odchodu dcery Otylky z Martináku a za doléhající hospodářské kri-

ze jim nastaly těžké časy. V květnu 1930 byla živnost ohrožena exekucí 

nucené správy pro dluh 14.974 Kč, vymáhaný Ludvíkem a J. Markusem, 

továrnou na likéry v Bílovci. Manželé Kubáňovi se nakonec rozhodli ob-

jekt s hostinskou i výčepnickou koncesí a s okolními pozemky na Mar-

tináku prodat. Vážný zájem o chatu projevili turisté německého spolku 

Beskiden-Verein (BV) a v menší míře i Pohorská jednota Radhošť (PJR). 

Když se o  tom dozvěděl odbor mohutného Klubu čsl. turistů (KČST) 

z Moravské Ostravy–Přívozu, který právě nezískal povolení postavit no-

vou chatu na Smrku, začal okamžitě jednat. Protože cíleně rozšiřoval síť 

svých záchytných bodů v Beskydech a usiloval přitom hlavně co nejvíce 

vyloučit vliv BV, koupě Martináku se rázem stala takřka národním zá-

jmem. Než byla uzavřena trhová smlouva 29. ledna 1932, Josef Kubáň 

požadoval příliš vysokou částku 325 tisíc Kč a  proto turisté z  Přívozu 

hledali pomoc na ústředí KČST. Za cenu jistých ústupků se jim podařilo 

usmlouvat kupní cenu na 240 tisíc Kč. Ale i tak to byla pro ně veliká zá-

těž. Vzali si půjčky a splácení obrovského úvěru muselo nakonec převzít 

ústředí v Praze, které si vymohlo mimořádnou státní subvenci. Manželé 

Kubáňovi v r. 1932 koupili hospodu Na Nové na Pr. Bečvě, ale i tady se 

potýkali s nemalými problémy. Po 2. světové válce si zde v blízkosti hos-

pody jejich potomci postavili domek z materiálu z rozebrané roubené 

chalupy čp. 395 z jižního úbočí Martináku. Karel J. Malina

Z dějin Martináku v letech 1914–1932
Od léta 1914 Josef Kubáň provozoval hostinec sám, a protože vymě-

řenou pokutu 20 korun za neohlášení někdejšího nájemce Schneidera 

odmítal uhradit, odseděl si v závěru roku trest odnětí svobody v trvání 

48 hodin ve věznici okresního soudu v Rožnově.

Věnceslav Vokurka (1889–1924),

novinář a vydavatel regionálního tisku na Moravě
Od května  1915 bydlel 

na Martináku Věnceslav Vo-

kurka, rodák ze západočes-

kých Radošic. Působil předtím 

osm let na různých místech 

Moravy mezi národními soci-

alisty, posléze jako redaktor 

a vydavatel různých periodik. 

Od r. 1913 vydával a  redak-

torsky řídil pokrokový list Lu-

bina ve Frenštátě. Za světové 

války byl jeho časopis úředně 

zastaven, Vokurka byl zatčen 

a za trest povolán k vojenské 

službě. Brzy se vrátil vážně 

nemocný a  za účelem zota-

vení se usadili s  manželkou 

v  hostinci na Martináku. Aby 

nemuseli platit za byt a  celé 

zaopatření, Ludmila Vokurko-

vá s nejstarší dcerou Kubáňo-

vých Otýlií pracovala v  hos-

tinci jako výčepní. Když tehdy Josef Kubáň narukoval do světové války, 

manželka Rozálie zůstala sama se sedmi malými dětmi a manželům Vo-

kurkovým prakticky svěřila veškerý provoz hostince za provizi 20–25% 

z čistého zisku, za bezplatné užívání bytu a části polního hospodářství. 

5.  dubna  1918 Ludmila Vokurková zemřela. Ovdovělý Vokurka koupil 

usedlost na Prostřední Bečvě v Bacově, odkud v lednu 1919 obnovil vy-

dávání týdeníku Lubina. V  té době v  jeho časopise, který byl už před 

válkou sociálně demokratickým Duchem času označen za revolverový 

plátek nejhoršího kalibru, nacházelo své místo mnoho místních zpráv 

i z Horní Bečvy. Vokurkovi na jméno nemohl přijít ani valašskomeziříč-

ský týdeník Palacký, který ho za jeho působení na Martináku prohla-

šoval za keťase. Referoval o něm, jak napálil vídeňské Čechy, kteří mu 

naletěli na jeho inzeráty v  novinách, a  že jeho rolnické hospodaření 

na Martináku, jak četní Bečvané dopisovali, by vydalo na humoristic-

ký román. V Palackém se několikrát proti Vokurkovu nařčení v Lubině 

ohradil řezník František Maceček (1883–1947). Řeznictví provozoval 

u  kostela v  letech 1911–1925 při bývalém panském šenku, který si 

v  r. 1911 pronajal, v  r. 1914 ho koupil a  za 1. republiky přebudoval 

ve známý restaurant Maceček. Psal tehdy: „…prý jsem keťas, že jsem mu 

prodal místo půltřetího kg masa jen 2.32 kg, podruhé napsal, že ho bylo 

2.37 kg, tomu ho za týden 5 dkg přirostlo? A že prý moje nebožka žena sku-

povala zdechliny a posílala je do Ostravy – to asi hádal podle sebe. Na Mar-

tiňáku zdechly komusi dva koně a kýty z nich se ztratily, někdo ty koňské 

zdechliny lidem prodával… Já byl tři léta na vojně a rok ve špitále, majetek 

jsem už měl před válkou. Vokurka přišel na Martiňák s  prázdným košem 

a r. 1918 si koupil grunt – zač? Bez koncese zabil kdejaké polochcíplé tele 

a  bez ohledávače. Hostům to prodával za drahé peníze…“ A  vzpomněl, 

jak to bylo se zaběhlou kozou Michala Macečka zpod Humence. Marně 

ji majitelé všude hledali i na Martináku a Vokurka jim tvrdil, že žádnou 

kozu neviděl. Až jedno z Kubáňových děcek řeklo, že kozu má Vokurka 

zamčenou ve chlévku. Vrátili se a skutečně ji tam našli.

Sestry Kubáňovy v době Otylčina provozování hostince. 

Zleva: Anna (1908), Amálie (1904), Božena (1911), Štěpánka (1905), Otýlie (1900).
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UDÁLO SE …

První sněhová vločka byla pro nás znamením, že je nejvyšší čas začít 

se saunováním. Děti se prohřívaly, některé zkoušely i „meditaci“ a pak se 

poctivě chladily v bazénku. Počty zdravých dětí mluví za vše: „Ano, sau-

na nás opravdu otužuje a zoceluje“, aneb: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ 

I pro to je ale potřeba něco udělat a tak jsme se s dětmi, v době advent-

ní, nad sebou zamysleli: „Jaké jsou naše skutky a činy? Je co napravovat 

a zlepšovat?“ Naše svědomí byla prozkoumána sv. Mikulášem. S každým 

dítkem si podal ruku a obdaroval balíčkem. S andělem jsme si zazpíva-

li a od čerta dostaly děti ramínko, aby měly ve skříňkách vše pověšeno 

a uklizeno, protože nepořádek a pekelný puch patří jinam, než do škol-

ky. V tomto jsme od září udělali velký pokrok, ale každé ramínko na víc, 

se využije. Především teď, v době sněhových radovánek, kdy se některé 

děti občas vrací z vycházky s propoceným tričkem. A v suchém tričku 

z ramínka bude mnohem lépe.

Abychom se dozvěděli, kudy tudy tehdy vedla cesta do Betléma a jak 

to bylo s kometou, která dovedla tři mudrce k Ježíškovi, tak o tom nám 

přijeli povyprávět z hvězdárny ve Val. Meziříčí. S blížícími se Vánocemi 

jsme s dětmi začali péct cukroví, pouštěli jsme lodičky z ořechových 

skořápek, slečnám učitelkám rozkvetly Barborky a i hvězdičku v jablíčku 

jsme našli. Velkou událostí bylo Vánoční tvoření s rodiči. Ve třídě Med-

vídků se skoro nedalo ani mezi stolečky chodit, takový byl o tuto akci 

zájem, což nám udělalo velkou radost. Ve třídě Myšiček a Zajíčků přišlo 

rodičů méně, ale vánoční atmosféra byla úžasná všude. Děti přivítaly 

rodiče básničkami a zpěvem koled. Potom si s rodiči společně vyrobili 

vánoční ozdůbky. Ochutnali jsme cukroví donesené rodiči a oni zase 

na oplátku cukroví pečené dětmi. I na popovídání byl čas. Za pár dnů se 

kolem našich oken něco jakoby mihlo, až to rozcinkalo zvoneček. Když 

jsme poté otevřeli dveře do herny, dětem se rozzářila očka při pohledu 

pod ozdobený stromeček. Dárečků bylo tolik, že si každé z dětí mohlo 

jeden z nich rozbalit.

V nastávajícím roce 2017 jsme se s dětmi shledali ve stále ješ-

tě vánočně laděné školce, protože nás čekalo putování do Betléma. 

Až do Betléma jsme tedy nedošli, ale udělali jsme si pouť po třídách 

naší MŠ. Děti, jako králové s písní na rtech, obdarovaly ostatní kamarády 

a nade dveřmi jsme napsali bílou křídou značku K+M+B.

Z důvodu silných mrazů začal lyžařský výcvik pro nejstarší děti o něco 

později a to opět ve ski areálu u Sachovy studánky. Někteří již po dvou 

hodinách, a to na lyžích stáli poprvé, dokázali sjet svah… i pár oblouč-

ků se zdařilo. Pády děti neodradily a vždy, i přes malé souboje s lyžemi 

a rozmotávání nohou, se jim podařilo opět postavit a pokračovat v jíz-

dě. Na konci výcviku se konaly závody ve slalomu. Ten všichni bravurně 

zvládli. Sníh – voda v pevném skupenství, se pod nohama ovládnout 

dá. Ale zvládnou naši předškoláci pokořit vodu i v kapalném stavu 

a to v bazéně? To se všechno ukáže v měsíci únoru, kdy budeme jezdit 

do Rožnova pod Radhoštěm s předškoláky na bazén.

 Za kolektiv MŠ Jana Kurková

Další fotografie naleznete na:
http://zs-horni-becva.webnode.cz/vzdelavani/akce-ms/a2016-2017/

Zprávičky ze školičky

Základní škola informuje
Pololetní vysvědčení je tady, a tak je třeba zhodnotit výsledky na-

šich žáků. 

Z 221 žáků naší školy odvedlo skvělou práci 151, kteří prospěli 

s vyznamenáním. 

Na svém pololetním vysvědčení našlo samé jedničky:

19 prvňáčků 6 žáků ze 4. třídy

10 žáků z 2. třídy  3 žáci z 5. A

9 žáků z 3. A  5 žáků z 5. B

6 žáků z 3. B  3 žáci z 8. třídy

Naši žáci se snaží nejen dobře učit, ale také se zapojují do nejrůz-

nějších aktivit se školou spojených. V  prvním pololetí 2016/2017 

například vystupovali v úspěšném školním muzikálu Studánka Ru-

bínka, reprezentovali školu v dějepisné olympiádě, v okresním kole 

chemické soutěže a v okresních a krajských kolech sportovních sou-

těží (stolní tenis a fl oorball). Za své úspěšné výkony dostalo 61 žáků 

pochvalu třídního učitele nebo ředitele školy.

Ve škole si děti samozřejmě taky zazlobí, a tak 2 žáci na prvním 

stupni neunikli napomenutí třídního učitele a na druhém stupni 

si 5 žáků vysloužilo dokonce důtku třídního učitele.

Všem žákům i učitelům přejeme hodně zdraví, nadšení, vzájemného 

porozumění a úspěšný start do druhého pololetí. 

 Mgr. Markéta Fárková
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UDÁLO SE …

Sportovci plesali
V pátek 20. ledna uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Horní Bečva 

tradiční Sportovní ples v Motorestu Bečvan. K tanci hrála skupina Duo 

Gaspary. Všechny přítomné pozdravil a ples zahájil předseda TJ Sokol Mi-

loslav Randa, prozradil na co se mohou účastníci plesu těšit – na výbor-

-nou hudbu, kulturní vystoupení, bohatou tombolu, občerstvení, potom 

všem popřál dobrou zábavu. Jako každý rok, i  letos byl ples obohacen 

o kulturní taneční vystoupení, ve kterém se představila skupina Dance 

Rebels, kterou trénuje Ivana Huňařová a  cvičitelka Soňa Stromšíková 

představila tanečníky, kteří si říkají Group nine. Dále vystupoval Klub 

moderní gymnastiky Kalokagathia Rožnov p/R. Všichni vystupující před-

vedli velmi zajímavá a  náročná vystoupení, která se přítomným moc 

líbila. Potom se tancovalo až do ranních hodin. Organizátoři připravili 

pro účastníky plesu bohatou tombolu, která čítala 150 cen. Nejhodnot-

nější výhrou byl zájezd dle vlastního výběru v ceně 20 000 Kč, který vě-

novala CK Brenna Brno spolu s TJ Sokol Horní Bečva. Šťastnou výherkyní 

se stala Zuzka Blanařová. Po půlnoci se losovali majitelé 5 vstupenek, 

kteří obdrželi pěkné ceny, z nichž majitel 1. ceny vyhrál nádherný dort 

s fotbalovým míčem a logem TJ Sokol Horní Bečva. Nálada na plese byla 

výborná, plesalo se až do rána.

TJ Sokol Horní Bečva děkuje všem sponzorům, kteří nám přispěli 

do tomboly. Ples se určitě vydařil a společně se budeme těšit na další 

podobné akce pořádané TJ Sokol. 

 Marie Němcová, foto: Alena Fojtášková

Tříkrálová sbírka v roce 2017
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 17. ročník tradiční Tříkrá-

lové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční pro-

středky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci 

a zdravotně znevýhodněným občanům.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování za-

pojilo celkem 317 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se 

dobrovolně zapojilo minimálně 1 268 osob, které neodradil od pomoci 

druhým ani silný mráz. Na Horní Bečvě se do čtyř pokladniček umístě-

ných ve farním kostele Svatého Jana a Pavla vybralo 46 707 Kč.

Letos se podruhé podařilo (na území působnosti Charity Valašské 

Meziříčí) překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykole-

dovalo 2 068 836 Kč (tj. o 32 456 Kč více než loni).

Z vybrané částky 58% zůstává místní Charitě.

Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty:

1.  Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé 

situaci v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí

2.  Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu v Kelči 

a Rožnově pod Radhoštěm

3. Finanční podporu Centra sociálně – materiální pomoci

4. Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb Charity.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem dár-

cům, dobrovolníkům a sponzorům, kteří Tříkrálovou sbírku podpo-

řili. Poděkování patří rovněž obcím, městům a farnostem za vstříc-

nost a ochotu pomoci při její organizaci.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková
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INZERCE

Pondělí 6. února

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 – 19.30 hodin - SVČ Rožnov p.R. 

Pondělí 6. února - pátek 10. února

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO ZŠ ZUBŘÍ

8:00 - 11:30 - Horní Bečva, U Sachovy studánky

Úterý 7. února

EKOWORKSHOP OBŮRKA se ZŠ Tyršovo nábřeží

8.00 – 14.00 hodin – Bílá

Středa 8. února

MAŠKARNÍ KARNEVAL PODSKALÁČKU

15.00 – 17.00 hodin – sál SVČ Rožnov p.R.

Čtvrtek 9. února

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin - SVČ Rožnov p.R.

Sobota 11. února

TANEČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA MEATFLY

17.00 hodin – kongresový sál Eroplán

Neděle 12. února

DĚTSKÝ KARNEVAL

14.00 hodin - Valašský Šenk Zavadilka Prostřední Bečva

Pondělí 13. února - pátek 17. února

JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH

8.00 - 16.30 hodin - Horní Bečva, U Sachovy studánky

Sobota 18. února

PREZENTACE TANEČNÍ SKUPINY H2BSB

19.00 – 21.00 hodin – ples ZŠ Pod Skalkou – Restaurace Písečná

Pondělí 20. února

ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ

15.30 –19.30 hodin - SVČ Rožnov p.R.

Středa 22. února 

ZÁVOD VE ŠPLHU O TYČI

14.00 hodin –prezentace ZŠ 5.května – velká tělocvična

Středa 22. února

PRVNÍ POMOC PRO DOSPĚLÉ - ZLOMENINY

17.00 - 19.00 hodin - SVČ Rožnov p.R.

Čtvrtek  23. února

FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST

18.00 hodin - SVČ Rožnov p.R. 

Pátek 24. února

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O ČERVENÉ KARKULCE

17.00 hodin – sál SVČ Rožnov p.R. 

OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

13.00 - 17.00 hodin – ZŠ Videčská

Sobota 25. února 

3. TURNAJ  V SÁLOVÉ KOPANÉ roč. nar. 2010-2011

8.00 hodin - Rožnov p.R. hala SPŠEIŘ Kor. Paseky

Neděle 26. února

WORKSHOPY S ERSI, VERU A HELI

9.00 – 12.00 hodin – Taneční sál H2BSB – SVČ Rožnov p.R.

Úterý 28. února

DĚTSKÝ KARNEVAL - RÉJ MASEK

12.30 hodin - ZŠ Horní Bečva

Středisko volného času, příspěvková organizace
Bezručova 293, Rožnov p.R., 
tel: 571 115 635, 571/115 636

svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz
FACEBOOK: Středisko volného času Rožnov p.R.

ÚNOROVÉ AKCE 
VE STŘEDISKU 
VOLNÉHO ČASU

LIKVIDACE
PRODEJNY TEXTILU
v kulturním domě na Horní Bečvě

AKCE BUDE TRVAT 

DO VYPRODÁNÍ ZBOŽÍ

Příležitost nákupu kvalitního textilu

SLEVY 30 AŽ 50%
OTEVŘENO

  PONDĚLÍ ............... ZAVŘENO

 ÚTERÝ – PÁTEK ..... 8.00 – 16.00

 SOBOTA ................. 8.00 – 11.00

! VÝPRODEJ !
Sklo – levné zboží

Od 1. – 28. února 2017 

LIKVIDACE OBCHODU
…………………………………….

Prodám textilní pulty a regály.

Cena za kus 150,- Kč.

Sklo – levné zboží.

Ondruchová J. tel.: 602 959 186
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
Neděle 12. 3. 2017 od 19.00 hod.

Kulturní dům HORNÍ BEČVA

PŘÍBUZNÉ 
SI NEVYBÍRÁME

Eric Assous

Režie Jan Novák

OSOBY A OBSAZENÍ
bratři

Yvan advokát Svatopluk Skopal

Francky podnikatel Martin Zahálka

David zubař Václav Vydra nebo Jan Čenský

jejich manželky

Mathilda Lenka Skopalová nebo Jana Boušková

Nicole Eva Janoušková

Christelle Simona Postlerová nebo Eva Režnarová

Franckyho sexy sekretářka Natalia Malvína Pachlová

nebo Jana Pidrmanová nebo Lenka Zahradnická

Předprodej bude zahájen 13. 2. 2017 v knihovně Horní Bečvy. 

Cena vstupného je 360 Kč.

Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249.

POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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