
červenec 

2009
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Zve všechny příznivce na oslavy 

80. výročí založení oddílu, 
které se konají v sobotu 4. července 2009.

Zahájení proběhne ve 14.00 hod.

PROGRAM 

OSLAV: 

14.00 hod
slavnostní zahájení

První utkání:

14.30 hod. 
ml. žáci TJ Sokol Horní Bečva 

vs Čárlího andílci 

Druhé utkání:

16.00 hod. 
senioři  TJ Sokol Horní Bečva 

vs Fotbal Frýdek Místek 

Třetí utkání:

18.00 hod. 
muži TJ Sokol Horní Bečva 

vs Fotbal Frýdek Místek A 

(Válcovny plechu)

V průběhu dne 

zajištěno občerstvení.

4. července 2009 na fotbalovém hřišti!

1929 2009

TJ SOKOL HORNÍ BEČVATJ SOKOL HORNÍ BEČVA
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Společenská kronika Vzpomínka

Blahopřání

S úsměvem na tváři Tě vždycky každý znal, radost jsi rozdával,

 přírodu miloval a každému ochotně s láskou pomáhal.

Měl jsi život rád, tak jsi chtěl žít, znenadání jsi musel odejít. 

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 6. července 2009 

vzpomeneme dvacáté výročí úmrtí  

pana  Jana  Z á v o r k y

dne 11. července by se dožil 

sedmdesáti čtyř let.

S láskou vzpomínají 

manželka Marie, syn Radek s rodinou 

a dcera Jarka s rodinou. 

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 12. července 2009 uplynuly 

tři roky ode dne, kdy nás navždy opustil 

náš manžel, tatínek, syn a bratr 

pan  Ladislav  K ř e n e k

S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

dcera, maminka a bratr s rodinou.

Roky plynou jak tiché řeky proud, 

jen žal a bolest nedá zapomenout.

Dne 15. července 2009 vzpomeneme 

dvacáté třetí výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka 

pana  Ondřeje  P o l á ch a

S bolestí v srdcích vzpomínají 

manželka, syn, dcera, vnuk a vnučka.

Není pravda, že čas bolest zahojí, v srdci 

zůstane rána, která nikdy nepřebolí.

Dne 13. července 2009 uplyne 

dvacet let ode dne, kdy nás opustila 

naše maminka, babička a sestra 

paní  Marie  V a š k o v á

a dne 3. července by se dožil šedesáti 

jedna let její syn Josef V a š e k. 

Vzpomínají dcery a sestry s rodinami.

Na krásná léta s Tebou prožitá nezapomenem do konce života. 

Vzpomínka na Tebe, tatínku, každičký den, 

cestička k hřbitovu zůstala jen…

Dne 6. července to bude osm let 

co nás navždy opustil náš manžel, 

tatínek a dědeček 

pan  Josef  O n d r y á š  

z Horní Bečvy 

6. října 2009 by se dožil sta let. 

Vzpomíná celá rodina.

Motto: 

„Co je to velký život? 

Sny a touhy mládí, které se naplnily v dospělosti.“
Auguste Comte

V červenci oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:

 Božena  P o l á ch o v á

  Františka  K u b á ň o v á

 Zdenka  M a l i n o v á

  Zdenka  B á r t k o v á

 Jindřiška  V e t y š k o v á

  Anna  M a r t i n á k o v á

 Zdeněk  M a l i n a

  Vlasta  S t o d ů l k o v á

 Emilie  V a š u t o v á

  Jaroslav  J u ř í č e k

 Ludmila  K y š á k o v á

  Naděžda  S e i d l e r o v á

 Alenka  D e d k o v á

V červenci si také připomenou výročí svých sňatků 

tři manželské páry:

3. července 2009 – padesát pět let společného života, 

smaragdovou svatbu, manželé  Vlastimil a Zdeňka  H o d a ň o v i 

21. července 2009 – dvacet pět let společného života, 

stříbrnou svatbu, manželé  Petr a Regina  M a c e č k o v i 

25. července 2009 padesát společných let, zlatou svatbu, 

manželé  František a Marta  Š v e c o v i 

Všem červencovým oslavencům i smaragdovému, 
zlatému a stříbrnému manželskému páru 

přejeme hodně lásky, pohody a pevné zdraví.

Svatební den a kolem plno lásky, kytice květů a myrta vonící…

Dne 25. července 2009 

oslaví padesát let společného života, zlatou svatbu, 

manželé  František  a  Marta  Š v e c o v i.

Do dalších společných let hodně lásky, optimismu a stálého zdraví 

přejí Zdena, Franta, Marta, Jaroslav, Tomáš, Zuzana, Tomáš a Kristýna.
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Motto: 

„Bolest otupí, když jsme si jisti, že ji už nezměníme.“

André Malraux

 1. 7. 7.30  za zemřelou Františku Pastorkovou, sourozence, 

rodiče a duše v očistci

 2. 7. 7.30  za zemřelého Jana Koláčka, bratra a rodiče z obou stran

 3. 7. 7.30 za zemřelé Josefa a Josefu Malinovy a snachu

 4. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Floriána a Františku Juříkovy a duše 

v očistci

 5.7. 10.00  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, 

vnuka Františka a celou rodinu 

 6.7. 7.30  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu, 

rodinu Křenkovou a Sobkovou

 7. 7. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, manžela Jana, syna Miro-

slava a rodiče z obou stran

 8. 7. 7.30  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran

 9. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Matouše a Amálii Kretkovy, syna, 

vnuka, dva zetě a celou živou a zemřelou rodinu

 10. 7.  7.30  za zemřelého Jana Koláčka, bratra a rodiče z obou stran

 11. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlíčkovy  a jejich rodiče

 12. 7. 10.00  za zemřelého Stanislava Polácha, otce Stanislava 

a celou zemřelou rodinu

 13. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Aloise a Marii Káňovy, syny Josefa 

a Zdeňka, snachu Martu a zetě Karla

 14. 7. 7.30  za zemřelé Josefa a Marii Hatlapatkovy a sourozence

 15.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, 

sestru Amálii a zemřelou rodinu

 16. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Anežku Prorokovy 

a syna Zdeňka

 17. 7. 7.30  za zemřelé Františka a Andělu Hatlapatkovy a celou 

zemřelou rodinu

 18. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Zdenku a Tomáše Ondruchovy, 

Štěpánku Klepáčovou a duše v očistci

 19. 7. 10.00  za zemřelou Františku Mikulcovou a rodiče 

 20. 7. 7.30  za zemřelého Miroslava Macečka, rodiče z obou stran, 

celou rodinu Ondruchovou a duše v očistci

 21. 7. 7.30  za zemřelého Jana Solanského, rodiče z obou stran 

a vnučku Lenku

 22. 7.  7.30  za zemřelého Zdenka Jurečku, rodiče a duše v očistci

 23. 7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodinu a rodinu 

Provázkovou

 24. 7. 7.30  za zemřelou Kristýnu Machálkovou, 

manžela Františka, šest dětí a vnuka Josefa

 25. 7. 7.30  za zemřelé rodiče Matouše a Anežku Martinákovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

 26. 7. 10.00  za zemřelou Annu Ondruchovou, manžela a zetě Josefa

 27. 7. 7.30 za zemřelého syna Stanislava Fárka a jeho otce

 28. 7. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Štěpánku Pavlicovy, 

syny Jaroslava, Josefa,prarodiče Pavlicovy a Vaňkovy, 

duše v očistci a živou rodinu

 29. 7. 7.30  za zemřelé Karla a Olgu Malinovy, jejich rodiče a syny 

Jaroslava a Petra

 30. 7. 7.30 za zemřelou Boženu Blažkovou

 31. 7.  7.30 za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče a sourozence

 1. 8. 7.30 za zemřelou Amálii Trebulovou a celou zemřelou rodinu

 2. 8. 10.00  za zemřelého Josefa Matušíka, rodiče z obou stran, 

bratra Ladislava, sestru Vlastu, švagry a živou rodinu

 3. 8. 7.30 za zemřelé rodiče Křištofovy a strýce Jurku

 4. 8. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Plucnarovy, rodiče a dvě 

snachy

 5. 8. 7.30  za zemřelou Rozálii Závorkovou, manžela, tři syny 

a vnuka Miroslava

 6. 8. 7.30 za zemřelou Marii Ostřanskou

 7. 8. 7.30 za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy a syna

 8. 8. 7.30  za zemřelé rodiče Karolínu a Josefa Smočkovy, syna 

Josefa, zetě Antonína a všechny věrné zemřelé

 9. 8. 10.00  za zemřelé rodiče Marii a Jaroslava Matušíkovy a jejich 

syna Františka

Mše svaté ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Kdo lásku a dobro rozdával, ten v našich srdcích žije dál, jen kytičku 

květů Ti na hrob můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 27. července 2009 uplyne 

třicet smutných let od tragické smrti, 

kdy bez slůvka rozloučení 

od nás odešel náš drahý tatínek, 

dědeček, pradědeček a strýc 

pan  Jaroslav  P a v l i c a  

z  Horní Bečvy – Kněhyně.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Věra, Marie, 

Jiřina a Pavla s rodinami a snachy Věra a Františka s rodinami.

Dne 29. června 

vzpomeneme desáté tragické výročí, 

kdy ve věku sedmnácti let 

zemřel ne vlastní vinou 

náš milovaný syn, bráška, vnuk, 

bratranec, synovec, kamarád

Jiřík  B r a d a  z  Horní Bečvy.

Kdo tvrdí, že čas vše zahojí, není to pravda. 

S velkou ranou a bolestí v našich srdcích stále s láskou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme.

Maminka, tatínek, sestřička Vlastička s přítelem Jirkou, 

babička, dědeček, celá rodina, 

soubor Jurášek a všichni přátelé, kteří ho měli rádi.

Ten, kdo to způsobil, ať nikdy nezapomene.



Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2009

Sdělení k vytyčování lesních pozemků

v k. ú. a obci Horní Bečva
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Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín, zpracovává pod-

klady k vytyčení lesních pozemků v k. ú. a obci Horní Bečva za využití 

prostředků z Programu rozvoje venkova (z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova – EAFRD).

V současné době jsou zpracovávány podklady k vytyčení lesních 

pozemků v jižní části katastrálního území obce Horní Bečva.

Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem pozem-

kového úřadu nelze v letošním roce v rámci výše uvedené-

ho projektu řešit celé katastrální území obce Horní Bečva.

Zpracování podkladů k vytyčení lesních pozemků zbývající části 

katastrálního území obce Horní Bečva  předpokládá Pozemkový úřad 

Vsetín realizovat v roce 2010. 
Obecní úřad Horní Bečva

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

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

láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, 

polystyrén.

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

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit 

do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, 

papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a lepenky, apod.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo 

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést 

odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení, 

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. zastávky; nad 

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna 

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany budou 

přistaveny ve dnech: 

1.–2. 8.    29.–30.8.   26.–27.9.    31.10–1.11. 2009  

v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Informace obecního úřadu

Od pondělí 15. června 2009 se Farní charita Rožnov pod Radhoš-

těm přestěhuje do náhradních nebytových prostor v budově Městské 

polikliniky, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.  

K tomuto kroku nás přinutil havarijní stav stávající budovy 

na Nádražní 23, kde naše organizace doposud sídlí. Přístavba tohoto 

domu se již zbortila, do domu zatéká, střecha je provizorně zakrytá 

igelitovými plachtami, krovy jsou ztrouchnivělé, střešní krytina je dě-

ravá. V domě je vlhkost, plíseň. Za této situace je pro naši organizaci 

nemožné ve stávajícím objektu nadále zůstávat, v případě prudkých 

dešťů nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek se naši 

zaměstnanci mohli ocitnout v ohrožení života. 

Z tohoto důvodu jsme zahájili poptávku a vyhledávání nebytových 

prostor k pronájmu. Jako nejlepší nabídka se nám jevila možnost pro-

nájmu prostor na Městské poliklinice. Pro pečovatelskou službu jsme 

pronajali místnost v přízemí hned za lékařskou pohotovostí, v přízemí 

vlastníme i místnost pro sklad rehabilitačních pomůcek. Ošetřovatel-

skou službu a ředitelství najdete na 2. poschodí.  Nemění se číslo tele-

fonu, které zůstává 571654954. 

Velmi děkuji Městu Rožnov pod Radhoštěm, které vyhovělo naší 

žádosti o snížení nájmu na tyto prostory. Vzhledem k tomu, že naše 

organizace je nezisková a v letošním roce se opět potýkáme s nedo-

statkem fi nancí, je každá taková úspora pro nás velmi důležitá.

Mgr. Pavla Stavinohová
Farní charita Rožnov pod Radhoštěm

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

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

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

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

2 metry od okraje vozovky.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    31. 7   28. 8   25. 9   30. 10   27. 11 

                                              30.1   2010
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

barvy tříděný odpad PLASTY: zde

Farní charita 

Rožnov pod Radhoštěm se přestěhuje
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Volejbalisté Horní Bečvy se zúčastnili v sobotu 30. května 2009 

regionálního kola ve volejbalu ČASPV (Česká asociace sportu pro 

všechny ), které se uskutečnilo ve sportovní hale TJ Zbrojovka Vsetín 

na Lapači. TJ Sokol Horní Bečvu reprezentovali muži, ženy a dva mixy. 

První mix – 2 ženy a 4 muži – obsadil 4. místo, druhý mix byl druhý.

Ženy obsadily třetí místo a nejlepšího umístění dosáhli muži, kteří 

skončili na1. místě a postupují do krajského kola, které se uskuteční 

v Holešově. Tento turnaj měl dobrou úroveň a zúčastňují se ho volej-

balisté, kteří hrají odbíjenou rekreačně.

Naši tělovýchovnou jednotu reprezentovali: Jana Barabášová, 

Magda Kubačáková, Marie Güttlerová, Marie Němcová, Petra Urba-

nová, Kateřina Blinková, Martina Vašutová, Zuzana Adámková, Iveta 

Hronová, Rostislav Güttler, Jan Chovanec, Josef Prorok, Jakub Grenar, 

Ladislav Vičan, Jaroslav Kaim, Petr Ondruch, Tomáš Režnar, Ladislav 

Slížek , Filip Tomáš a nehrající kapitán Dušan Křenek. 

Mužům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Hornobečvanští volejbalisté se teď připravují na Předpouťový tur-

naj smíšených družstev, který se uskuteční 19. 6. 2009 v hale základní 

školy. 
Marie Němcová

Škola končí, jsou tu prázdniny. Končí školní rok 2008/2009 a my Vás 

opět seznámíme s výsledky našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

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

spěch měli tito žáci:

I. třída: Tereza Barabášová, Sára Bílková, Adéla Bohušová, Martin Bra-

dáč, Eliška Hatlapatková, Hana Holíčková, Adéla Hrstková, Lucie Kohouto-

vá, Adéla Martináková, Jakub Měrka, Pavel Mužátko, Vendula Němcová, 

Veronika Pšenicová, Radim Vojkůvka, Simona Závorková

II. třída: Vojtěch Bělunek, Ivan Červenka, Michaela Fárková, Michal 

Fojtášek, Matěj Juřík, Roman Maléř, Jakub Němec, Filip Rybár, Nikola 

Hoppová, Vanda Machálková

III. třída: Jan Bradáč, Ondřej Holčák, Jakub Jurek, Kristýna Kubešová, 

Aneta Nytrová, Monika Ondruchová, Stanislav Řezáč

IV. třída: Lucie Hodaňová,  Michaela Chrbjátová, Tereza Martináková, 

Lukáš Mužátko, Tereza Pavlicová, Adam Solanský, Tomáš Videcký

V. třída: Dominika Blinková, Prokop Fárek, Barbora Kohoutová, Václav 

Mikeska, Barbora Malinová, Radka Petřeková

Na druhém stupni studuje sto třicet devět žáků, prospěli všichni, 

vyznamenání získalo čtyřicet dva žáků a samé výborné měli tito žáci:

VI. třída: Kateřina Barošová, Sandra Hanasová, Hana Hendrychová

VIII. A třída: Michaela Billová, Kamila Petříková

VIII. B třída:  Markéta Ondruchová, Veronika Podešvová, 

Helena Růčková

IX. A třída: Petr Děcký

IX. B třída: Martina Kysučanová

Ve škole hodnotíme také chování žáků. Ve druhém pololetí bylo 

uděleno celkem šestnáct napomenutí třídního učitele, osm důtek 

třídního učitele a tři důtky ředitele školy. Druhým stupněm z chování byli 

hodnoceni čtyři žáci.

Letos opouští naši školu čtyřicet tři žáků, dvacet šest z nich bylo přijato na 

maturitní obory, sedmnáct žáků na učební obory.

Všem žákům i učitelům přeji nádherné prázdniny.

Mgr. Silva Vašková

Dne 22. 5. 2009 jsme společně s dětmi, rodiči, prarodiči a přáteli 

z Horní, Prostřední i Dolní Bečvy, uvítali jaro 2009. Akce se již podru-

hé uskutečnila v areálu Jezdeckého klubu Valašsko Prostřední Bečva 

za milé spolupráce se společností Nero Trade spol. s r. o. Dolní Bečva 

a Střediska volného času Rožnov p. R. Společně jsme tak oslavili 30 let 

SVČ. Dětem se soutěže velice líbily, přičemž největší zájem byl o jež-

dění na ponících a skákání na trampolíně. Samozřejmě nezaostávala 

všechna ostatní stanoviště. Krásný a pohodový slunečný den překazila 

bouřka, která se toho dne přehnala přes celou republiku. Přesto jsme 

všem dětem stačili rozdat sponzorský dárek – památeční foto malé 

Elišky, stačili si opéct špekáčky a poté až do 20 h. mohly děti skákat na 

trampolíně, která byla opravdu naplno využita, protože ji předvídavé 

organizátorky postavily v zastřešené části – ve stodole. Děti nechaly 

malé Elišce krásné obrázky, které svorně nakreslily v jízdárně. 

Všichni si mohli zasoutěžit a zahrát na těchto stanovištích, kde je 

čekaly sladké odměny od sponzorů:

 1  –  Šplh na laně, lovení rybek – na vše dohlížela p. Iva Malinová

 2  –  Skok přes překážky – p. Inka z Jk

 3  –    Kreslení kamaráda koníka pro malé hříbátko Elišku

p. Míša Vašutová

 4  –  Vození dětí na ponících – Kája, Míša z JK

 5  –  Hod špekáčků na rožeň – p. Šárka Lejsková

 6  –  Vození dětí v kolečkách – p. Šárka Vizváryová

 7  –  Trefování plechovek – Ondra Malina, Vendula Marečková

 8  –  Skok do písku Jana z JK

 9  –   Skákání na trampolíně – zapůjčeno ze SVČ

 Romana Křenková, Vendula Maléřová

 10  –  Skákání panáka

 11  –  Klouzání na skluzavce

 12  –  Diskotéka – Staňa Mikeš

 13  –  Opékání špekáčků – p. R. Dulava – JK

O dobré pití a mlsoty se v baru postarala p. Hanka Pomklová. 

Srdečný dík. Všem sponzorům a organizátorům děkujeme za milou 

spolupráci a dětem s rodiči za pěknou soutěživou atmosféru, kterou 

jsme společně vytvořili na Vítání jara 2009.

Za SVČ Jarmila Křenková, JK Irena Dulavová, Ruda Dulava, Nero Tra-

de Ivana Malinová, Robe – Laďa Petřek, fi rma Janek – Šárka Vizváryová, 

foto Jarmila Křenková.

Ráda bych touto cestou poděkovala Spolku žen z dolního konce 

(za Horní Bečvu p. Jarce Křenkové, Ivě Malinové. Šárce Vizváryová, za Pr. 

Bečvu Míše Vašutové, Šárce Lejskové, Irči a Rudovi Dulavovým a všem 

slečnám a juniorům z JK Valašsko) za jejich neúnavnou dobrovolnou čin-

nost v oblasti pořádání akcí pro děti. 

Perfektní organizace, zajištění netradičních nejen sportovních pomů-

cek, nápaditost a snaha udělat dobrou věc pro děti a jejich blízké – velké 

poděkování za všechny rodiče z Bečev je na místě. 

Děkujeme! Přejeme pěkné prázdniny.

Hana Vavříková, Horní Bečva 06/09

Postup hornobečvanských volejbalistů 

do krajského kola

Vítání jara 2009

Základní škola informuje
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Fotbalisté II – vítězi 

Předpouťového volejbalového turnaje

 Fotbalisté II s kapitánem Lukášem Roučkou dokázali, že bečvanští 

fotbalisté umí hrát dobře nejen kopanou, ale i volejbal. Na Předpou-

ťovém volejbalovém turnaji smíšených družstev obsadili z 8 družstev 

první místo. I druhý tým Fotbalistů I (kapitán Pavel Roman) se nene-

chal zahanbit a vybojoval 4. místo.

Dalších 6 družstev bojovalo o každý míč v tomto turnaji, který se 

uskutečnil v pátek 19. června 2009 v hale základní školy v Horní Bečvě, 

týden před poutí. Celkem bylo sehráno 18 zápasů, které odpískala vo-

lejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová z Prostřední Bečvy.

Na 2 hřištích se utkali nejen učitelé se svými bývalými i současnými 

žáky, ale i fotbalisté, rodinné týmy a další hornobečvanští sportovci. 

Věkové složení bylo různorodé, od žáků osmých tříd až po seniory.

O 3. a 4. místo bojovali Fotbalisté I s mužstvem Do počtu, ve fi nále 

udolali Fotbalisté II tým ŠČ. A jak to vše dopadlo?

1. Fotbalisté II (kapitán Lukáš Roučka)

2. ŠČ (kap. Marek Děcký)

3. Do počtu (kap. Josef Prorok)

4. Fotbalisté I (kap. Pavel Roman)

5. Drsná Mája (kap. Rostislav Guttler)

6. Kantoři (kap. Zbyněk Kocurek)

7. Osmáci (kap. Filip Zetocha)

8. Deváťáci (kap. Martin Krňa)

Na dárkové balíčky, kterými byla odměněna všechna družstva, při-

spěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a Nadační fond 

při základní škole (všichni z Horní Bečvy). 
Marie Němcová

Host oslav – pan senátor Jiří Čunek.

Zahájení oslav panem starostou. Pěvecký soubor základní školy.

Tři mušketýři a skupina Exulis …

Bohatý kulturní program, vtipné soutěže, občerstvení 

a hlavně skvělá nálada 

– to byla sobota 27. června 2009 

s oslavami třistapadesátého výročí 

založení obce Horní Bečva. 

Sešli se přátelé, příbuzní ale i zcela neznámí lidé, 

kteří třeba tráví dovolenou na Horní Bečvě. 

Atmosféru oslav si můžete připomenout na fotografi ích, 

v příštím čísle se vrátíme i k dalším akcím, 

které výročí provázejí. 

Děkujeme všem, kteří se o naši zábavu postarali, 

a snad se můžeme na něco podobného těšit i v dalších letech.

Více fotografi í a ukázek z oslav najdete na www.hornibecva.cz



7

Za haferáře promluvil pan Hatlapatka. Soutěž o přesnou trefu. Je to dobře, když se hasí jenom žízeň …

Soutěž – kdo namaluje nejpěknější obrázek. Soutěž v pojídání haferových knedlíků … Soutěž v řezání dříví.

O rozproudění krve se postarala kapela Docuku. Předávání cen – je libo vyhrát živého kohouta? Soutěž – hod na cíl.

Široký repertoár zahrála Junior Beskydská kapela. Úspěch měla i výstava na jejímž konci se nacházely 

toalety. Někteří návštěvníci se přišli podívat i několikrát.

Krásně zatančený odzemek 

a výbornou kondici předvedl Pavel Vala.

Výstava je po dohodě s knihovnicí 

přístupná ke shlédnutí.



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – červenec 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz
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•  Ve čtvrtek 2. v 18.00 hodin

ART KINO – HOME

Dokumentární snímek zaměřený na vzrůstající povědomí veřejnosti 

o současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný.

•  Od pátku 3. do neděle 5. v 17.30 a ve 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici 

komplikují vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, tak další členové 

rodiny.  Mládeži přístupný.

•  Od pondělí 6. do středy 8. v 18.00 hodin

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD

Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik, 

ale když se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane do New York 

City, začíná prožívat své největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu 

po skutečném světě.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 6. do středy 8. ve 20.00 hodin

NEDODRŽENÝ SLIB

Příběh židovského chlapec Martina Friedmanna by nebyl ničím výjimečný, 

pokud by se mu nepodařilo uniknout deportaci do koncentračního tábora 

díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šťastným 

náhodám.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 9. do neděle 12. v 18.00 hodin

POSLEDNÍ DŮM NALEVO

V lidském životě mohou nastat chvíle, kdy se slupka civilizace sloupne 

a z beránků se stávají vlci. Co byste udělali člověku, který ublížil vašim 

nejbližším?  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 9. do neděle 12. ve 20.00 hodin

PŘEDČÍTAČ

Předčítač je mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna 

generace vypořádává se zločiny té předešlé. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  V neděli 12. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

•  Od pondělí 13. do středy 15. v 18.00 hodin

VÍNO ROKU

Jim Barrett riskoval vše pro to, aby vyrobil to nejlepší kalifornské Chardonnay. 

V Paříži mezitím přišel vinař Steven Spurrier na plán, jak svůj obchod s vínem 

dostat opět do popředí. Ani jeden neměl nejmenší tušení, že jejich přičinění 

navždy změní dějiny vinařství. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 13. do středy 15. ve 20.00 hodin

PAŘÍŽ 36

Tři nezaměstnaní herci se rozhodnou převzít násilím kabaret na předměstí 

Paříže, kde ještě před pár měsíci pracovali, a rozjet v něm svoji show. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 16. do neděle 19. v 18.00 hodin

STÁHNI MĚ DO PEKLA

Hororový příběh mladé dívky o záchranu vlastní duše, po které se sápou 

pekelné spáry staré čarodějnice.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 16. do neděle 19. ve 20.00 hodin

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH

Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky, protože čas odpla-

ty nadešel! Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 20. do středy 22. v 18.00 a ve 20.00 hodin

NOC V MUZEU 2

Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen do dobrodružství, ve kterém ožívá 

sama historie. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

•  Od čtvrtku 23. do neděle 26. v 18.00 hodin

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY

Miloval Kláru opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila 

nekonečná a hlavně nebezpečná žárlivost. 

 Mluveno česky. Mládeži do 12 let nevhodný.

•  Od čtvrtku 23. do neděle 26. ve 20.00 hodin

NA ODSTŘEL

Práce investigativních novinářů je vzrušující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní 

může jít i o život…  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 27. do středy 29. v 18.00 a ve 20.00 hodin

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ

Americká komedie dokáže, že na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy 

pozdě. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 30.7 do neděle 2.8. v 18.00 hodin

JMÉNEM KRÁLE

Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost se dozvíme 

v českém historickém fi lmu.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 30.7 do neděle 2.8. ve 20.00 hodin

T.M.A.

Během Markova pobytu na odlehlé samotě se začínají hromadit otázky: 

Co se kdysi odehrálo v zamčeném sklepě s nápisem VERBOTEN? 

Může negativní energie domu ovlivňovat jeho obyvatele? Děje se vše 

v reálném světě, nebo jen v Markově zmučené mysli?

 Mládeži do 18 let nevhodný. 

Inzerce

Zdeněk Říha

malířské a natěračské práce
tel.: 603 341 932, Horní Bečva 47

Profesionální výtvarník, 

člen Unie českých výtvarných umělců, nabízí kreslení rychloportrétů 

na různých společenských i soukromých akcích.

Portrét jako dar 

    – kresba – malba – plastika              

Portrét jako vzpomínka 

    – možno i z dobré fotografi e

Objednávky a podmínky na tel. čísle:  731 139 433
e-mail: domiter.art@seznam.cz

Provozní doba:
po - dle objednávek 

út - 9:00 - 14:00

st - 9:00 - 16:00

čt -  pá 9:00 - 18:00

so - 9:00 - 14:00 (18:00)

Provozní doba:
po - dle objednávek 

út - 9:00 - 14:00

Kadeřnictví  Iwuzskaa - Hotel Mesit

tel. číslo: 

773648841


