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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Registrace a více informací (omezený počet startujících): 

www.ohlaklika.com
Kontakt: o. s. Ohlá klika, Horní Bečva 853, 756 57 Horní Bečva, 

email: ohlaklika@ohlaklika.com, tel.: 605 555 120, 731 613 295, 602 253 918.

Srdečně zveme na již 8. ročník 

tradiční slavnosti jablek, místních výrobků, 

řemesel a kultury. 

Na návštěvníky čeká řemeslný jarmark, přehlídka 

domácích jablečných moučníků, výstavka regionál-

ních odrůd ovoce, ovocnářské poradenství a další 

atraktivní a zábavný program – hudba, folklórní 

vystoupení, divadelní představení a muzicírování 

cimbálové muziky. Dospělí i dětští návštěvníci se 

mohou zapojit do her, soutěží, putování po sochách 

či vyhrát ceny v bohaté tombole. Jedinečným ob-

čerstvením při této akci je čerstvý jablečný mošt, ale 

i další pochutiny. 

Po celý den budou probíhat exkurze do moštár-

ny, pasivního domu, biomasové výtopny a dalších 

ekologických projektů v obci.

Slavnost pořádá Občanské sdružení Tradice Bílých 

Karpat a Ekologický institut Veronica v úzké spolu-

práci s obcí Hostětín a mnoha dalšími partnery.

Ano je to tady! Po roční pauze se legenda vrací 

ve své plné kráse. Nalaďte vrchol své letošní formy 

na sobotu 22. srpna 2009 a můžete se vydat 

hledat body úderem desáté hodiny.

Soutěží se v kategoriích:

  � ženy do 35 let (Ž)   � ženy nad 35 let (Ž+)

  � muži do 40 let (M)   � muži nad 40let (M+)

�  dvojice žena + žena (ŽŽ)

� dvojice žena + muž (ŽM)

� dvojice muž + muž (MM)

Doprovodný program:

– dětský orientační závod

– prezentace fi rmy AZUB zabývající se výrobou 

lehokol s možností vyzkoušení

– atd. . .  :-)

V pořadí už pátý ročník 

orientačního závodu na horských kolech 

VALAŠSKÝ ORIEŇŤÁK 
se koná 22. 8. 2009 v 9:00 hod.

v areálu fotbalového hřiště Horní Bečva.

Přehlídka jablečných moučníků upečených 
místními hospodyňkami.

Bednář, pan Fryzelka z Vlachovic, 
držitel ochranné známky Tradice Bílých Karpat.

Ukázka ovocného řezbářství . Moštování „po staru“ v ručním lisu.

POZVÁNKA

Jablečná slavnost v Hostětíně
neděle 27. září 2009
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Společenská kronika

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomíná, 
kdo Tě měl rád, ten nezapomíná.

Dne 31. července 2009 

uplynulo  patnáct let ode dne, 

kdy nás navždy opustil 

pan  Bedřich  S o l a n s k ý

Vzpomíná bratr Jaroslav s rodinou. 

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 21. srpna 2009 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí naší maminky 

paní  Františky  B á r t k o v é

S láskou a úctou vzpomínají 

synové Josef a Jiří, dcery Jiřina, Anna, 

Zdeňka, Ludmila a Jana s rodinami.

Možná již byl čas odejít, 
snad to tak v osudu bylo psáno, 
zbyly jen sny, jež mohou se ještě snít, 
zdá se to všechno tak dávno.

Dne 30. srpna 2009 uplyne první rok 

od smrti naší maminky 

paní  Marie  B á r t k o v é

Vzpomínají děti Anna a Pavel s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 
Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat.

Dne 23. srpna 2009 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí 

paní  Františky  K y s u č a n o v é

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, syn a dcery s rodinami.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, 
tak rád jsi měl život, práci i nás. 
Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není naděje.

Dne 26. srpna 2009 vzpomeneme 

osmé smutné výročí, kdy nás opustil 

tatínek, dědeček a pradědeček 

pan  Vladislav  K ř e n e k

S láskou  a úctou vzpomínají manželka Františka, 

syn Lubomír a snacha Marta s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, milovals život, práci i nás. 
Odešel tak náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, jen to moc uspěchal. 

Dík za každý den cos tu s námi byl.

Ta bolest v srdci bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 8. srpna 2009 vzpomeneme 

první rok od tragické smrti, 

kdy nás bez slůvka rozloučení opustil 

sedmadvacetiletý syn, bráška, vnuk, 

synovec a kamarád 

Michal  R o m a n  z  Horní  Bečvy

S velkou láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou rodiče, 

bráška s přítelkyní, babička, dědeček, 

rodiny Vaňkova a Dohnalova 

a ostatní přátelé a kamarádi. 

Když řekneš rodiče, za život děkuješ, 
i když Ti zemřeli, stále je miluješ.

Kroky dozněly, utichl hlas, jen krásné vzpomínky 
a jejich obraz zůstává v nás.

Dne 3. srpna 2009 

vzpomeneme sedmé smutné výročí naší maminky 

paní  Zdenky  O n d r u ch o v é

a dne 7. září 2009 první výročí našeho tatínka 

pana  Tomáše  O n d r u ch a

kdy nás navždy opustili naši milovaní rodiče. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

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

Dne 20. srpna 2009 uplyne pět let 

od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

pana  Jarolíma  K ř e n k a

S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka

Motto: 

„Čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. 
Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč…“

Jiří Suchý

V srpnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:

Jana  Z á v o r k o v á Zdenka  P a v l i š t í k o v á

Marie  K r u m p o ch o v á Božena  K ř e n k o v á

Irena  J u ř í k o v á Jiřina  K r u m p o ch o v á

Františka  M a l i n o v á Zdenka  V a š k o v á

Slavomíra  D ě c k á

Marie  K r e t k o v á

Anna  M a l i n o v á

Stanislav  M a r t i n á k

Josef  B a m b u š e k

František  M a c e č e k

 Všem srpnovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, pohody a hlavně pevné zdraví.
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Motto: 

„Je smutné, když něco musíme považovat za uzavřené.“
J. W. von Goethe 

 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

 10.8. 7.30 za zemřelé Josefa Fárka a Jindřicha Janíčka

 11.8. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, sestry, bratra, manžely 

a syny

 12.8. 7.30  za zemřelého Františka Tomka, manželku, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 13.8. 7.30  za zemřelé rodiče Jindřišku a Josefa Martinákovy, 

syna Vladimíra a snachu Františku

 14.8. 7.30  za zemřelou Františku Ondruchovou, syna Oldřicha, 

rodinu Ondruchovou a Hatlapatkovou, za zemřelé 

Štěpána a Helenu Škorňovy a rodinu Holčákovou

 15.8. 7.30  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, dceru Alžbětu, 

snachu Františku, tři vnuky a duše v očistci

 16.8. 10.00  za zemřelou Anastázii Holubovou, Žofi i Ondruchovou 

a Roberta Kretka

 17.8. 7.30 za zemřelého Josefa Saravu a syna Josefa

 18.8. 7.30 za zemřelé rodiče Rozálii a Josefa a Františka Mikulcovy

 19.8. 7.30  za zemřelé Anežku a Jindřicha Kantorovy, děti a zetě 

Bedřicha Chovance

 20.8.  7.30 za zemřelé manžele Vodákovy a duše v očistci

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

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 15. srpna 2009 

by se dožila sta pěti let 

paní  Marie  K y s u č a n o v á 

dvanácté výročí úmrtí vzpomeneme 

16. listopadu. S láskou vzpomínají 

dcery a synové s rodinami.

Zemdlely ruce, které tak rády pracovaly, Tvé zlaté srdce přestalo bít. 
Opustils vše, cos tolik měl rád.

Dne 15. srpna 2009 vzpomeneme 

třinácté smutné výročí, 

kdy od nás navždy odešel manžel, 

tatínek, tchán, dědeček a pradědeček 

pan  Cyril  Z á v o r k a

S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka 

a synové s rodinami.

Hřbitov je velká zahrada, kde smutně stromy šumí, 
v jejich větvích tiše své písně ptáci pějí. Zde své drahé

 jak vzácná semena ukládáme a vzpomínat se stále vracíme.

Dne 30. srpna 2009 se k hrobu svého syna, bratra a kamaráda 

René  V a ň k a, který již sedm roků 

odpočívá a sní svůj věčný sen 

na bečvanském hřbitově, 

půjdem pomodlit a svíčku zapálit. 

Už jen smutná vzpomínka a velká bolest 

zůstává, která srdce zahojit nenechá. 

Nikdy Renku nezapomenou 

mamka, taťka, Pavla, Péťa 

a ostatní, kdo Tě znali a měli rádi. 

Kdo lásku rozdával, ten žije v našich srdcích dál.

Dne 25. srpna 2009 

uplyne patnáct let od úmrtí 

pana  Josefa  J u r a j d y 

V únoru 2009 by se býval dožil 

osmdesátých narozenin. 

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 

vzpomínku. S úctou děti s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
co je měli rádi.

Dne 14. srpna 2009 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí manželky, 

maminky, babičky, prababičky 

paní  Františky  O n d r u ch o v é

S úctou vzpomínají manžel Metoděj, 

děti s rodinami a snacha s rodinou.

Dne 10. září 2009 uplyne třetí smutné 

výročí úmrtí jejího syna a našeho bratra 

pana  Oldřicha  O n d r u ch a 

Vzpomínají tatínek 

a sourozenci s rodinami.
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Informace obecního úřadu

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

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časový plán 
svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, 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. Zásadně nepatří do popelnic 

odpad nebezpečný!

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 stále 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 po-

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    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-

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-

 21.8. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Janíčkovy, zetě Milana 

a celou rodinu Janíčkovou a Martinákovou

 22.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě 

a dva vnuky

 23.8. 10.00  za zemřelého Oldřicha Hoferka, manželku, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 24.8. 7.30  za zemřelou rodinu Křižkovou, Josefa a Annu, syny 

Františka a Josefa, dva zetě, snachu a rodiče z obou 

stran

 25.8. 7.30  za zemřelého Bohuslava Mazáče, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 26.8. 7.30  za zemřelou Veroniku Cvernovou, dva manžely a děti

 27.8. 7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a rodiče

 28.8. 7.30  za zemřelé Cyrila a Annu Machálkovy, bratra Rudolfa 

a jeho manželku Anežku, Josefa Kubicu, 

Marii Köhlerovou, její rodiče a staříčky Cvernovy 

a Martinákovy

 29.8. 7.30 za zemřelého bratra René Vaňka

 30.8. 10.00 za poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní

 31.8. 7.30 za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy a jejich děti

 1.9. 7.30  za zemřelé Annu a Ondřeje Vaňkovy, jejich děti, 

rodiče Marii a Jaroslava Bártkovy a bratra Jaromíra

 2.9. 7.30  za zemřelé rodiče Adolfa a Annu Kotulovy, syna Bruna 

a vnuka Václava

 3.9. 7.30  za zemřelé Josefa a Veroniku Juroškovy, syna Josefa 

a Jana, dcery Františku a Zdeňku a zetě

 4.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí a živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovou z Kobylské

 5.9. 7.30  za zemřelé rodiče Adélu a Františka a bratra Jana 

Kysučanovy

 6.9. 10.00 za zemřelé Jana a Annu Solanské a jejich rodiny

 7.9. 7.30  na poděkování při příležitosti padesátých a šedesátých 

narozenin

 8.9. 7.30 za zemřelého Bedřicha Chovance

 9.9. 7.30 za zemřelou Marii Kubáňovou, rodiče a sourozence

Inzerce

Zdeněk Říha

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

Poděkování

Chtěla bych tímto způsobem poděkovat panu Rudolfu 
Kretkovi ml. a panu Zdeňku Pavlištíkovi za urychlenou pomoc 
dne 11. května 2009, kdy mne před prodejnou Davidova 
srazilo auto. Pan Kretek zařídil celou záchrannou akci. 

Děkuji, Drahomíra Fiurášková.
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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. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové oleje, chemikálie, 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. – 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).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání 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 společnosti, které tyto odpady předáváme. 

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.

Vyzýváme děti, vedoucí příměstských i dalších táborů, rodiče a dal-

ší dospělé kamarády, kteří pro děti chystají na léto zajímavý a pestrý 

zábavný program, k účasti na netradičním prázdninovém projektu 

pod názvem – Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu.

Stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu, který se 

dá recyklovat. Čím více pohádkových zvířátek se v našem ekozvěřinci 

sejde, tím lépe! Mohou být zhotoveny z petek a jiného plastu, papíru, 

skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které se dají 

recyklovat. Na velikosti zvířat nezáleží. 

Všechna vámi zhotovená ekozvířata 

z vytříděného odpadu představíme v expozici 

„POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC“ 

v pátek 28. srpna 2009 v areálu ZOO Lešná, 

kde se rozloučíme s prázdninami.

 Kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den vstup 
do zoologické zahrady zdarma a navíc jeho exponát bude předsta-
ven ve velmi netradičně pojaté pohádkové expozici. 

Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů. 

Jejich autory odměníme cenami a dárečky akciové společnosti 

EKO-KOM, a.s. 

Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit dvěma 

způsoby:

1. Přijít osobně v pátek 28. srpna 2009 do ZOO Lešná, kde po celý 

den bude probíhat zábavný program Posledního prázdninového dne 

s Pohádkovým ekozvěřincem. Děti, které přinesou ekozvíře na výsta-

vu, budou mít vstupné zdarma.

2. Pohádková zvířata posílejte do 20. srpna 2009 na adresu:

ENVIprojekt s.r.o., Na požáře 144, 760 01 Zlín tel. 737 521 057, 

e-mail: hoskova@enviprojekt.cz

Do balíku přiložte také údaje o autorech exponátu včetně věku a 

kontaktní adresy, na kterou pošleme volné vstupenky do zoo na zá-

bavný program dne 28. srpna 2009 a nezapomeňte Vaše zvířátko po-

jmenovat! 

Za organizační tým soutěže, kterou pořádáme v rámci letošní 

infokampaně na podporu třídění odpadu společně s Krajským 

úřadem Zlínského kraje a akciovou společností EKO-KOM, a.s., 

Ing. Markéta Hošková, manažerka infokampaně.

Pohádkový ekozvěřinec 

z vytříděného odpadu

Pozvánka
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Oslavy výročí založení obce

Fotbal na Horní Bečvě 

slavil 80 let

Soutěž v požárním sportu 

„O pohár Cyrila a Metoděje“

V sobotu 4. července proběhly za krásného letního počasí důstojné 

oslavy kulatého výročí bečvanské kopané. Oslavy zahájil tajemník od-

dílu Karel Sekyra spolu se starostou obce Mgr. Oldřichem Ondryášem. 

Program sportovního dne zahájilo utkání mladších žáků proti týmu 

„Čárlího andílci“, kdy se v litém boji proti sobě postavilo talentované 

mládí a jejich maminky. Ratolesti vyhrály 5:2. Maminkám to v bílých 

dresech slušelo a benjamínci to rozhodně neměli lehké. Následovalo 

utkání starých pánů Horní Bečvy s legendami Válcoven plechu Frýdek 

– Místek. Domácí svému soupeři nadělili sedmičku a zvítězili o pět 

branek 7:2. Svou věčnou rychlostí platil na soupeře autor hattricku, 

předseda oddílu Jaroslav Zetocha. Před hlavním utkáním poděkovalo 

vedení klubu za dlouholetou kvalitní práci trenéru Miroslavu Křišto-

fovi, který končí jako lodivod u družstva mužů a pro novou sezonu 

ho střídá dvojice Petr Vašut a Pavel Miškařík. Dále byly oceněny opo-

ry dorosteneckého týmu, kterému těsně ve fi nále okresního přeboru 

s Francovou Lhotou unikl postup do krajské soutěže, a to Radim 

Janíček, Martin Čáň, Jan Vašut a Jiří Martinák. Vrcholem programu 

kromě bohatého občerstvení, tomboly a kola štěstí bylo hlavní utkání, 

ve kterém domácí účastník okresního přeboru podlehl třetiligovému 

Frýdku – Místku 3:11. Soupeřova brankáře dokázali ze strany domá-

cích pokořit dvakrát Jakub Opálka a jednou Pavel Roman. 

Návštěvníci oslav si také mohli zakoupit vzpomínkovou publikaci 

z historie místní kopané. Ofi ciální rámec dne zajistila také přítomnost 

předsedy KFS Zlín pana Hrubčíka a trenérské legendy Ivana Kopeckého. 

Oslavy kopané budou završeny první srpnový den, kdy na svou zimní 

podobu navazuje také první ročník letního turnaje údolí Horní Beč-

vy Želva cup 2009 jako vzpomínka na tragicky zesnulou ikonu místní 

kopané Michala Romana.                                                                     Martin Němec

V neděli 5. července 2009 se uskutečnil, jako součást oslav výročí 

obce, čtrnáctý ročník hasičské soutěže o putovní cenu – dřevěné souso-

ší Cyrila a Metoděje. Soutěž uspořádal místní sbor hasičů pod vedením 

Svatopluka Divína ve spolupráci s Obecním úřadem v Horní Bečvě. 

Na konci června, v předvečer tradiční hornobečvanské pouti, pro-

běhla hlavní část oslav založení obce Horní Bečva, slavnostní koncert 

s dalšími doprovodnými akcemi. Oslavy zahájil krátkým projevem, 

ve kterém připomněl nejen historii, ale i současnost, starosta obce 

Mgr. Oldřich Ondryáš. A poté už dostala slovo zábava.

Oslav se od odpoledne do pozdního večera zúčastnilo asi tisíc 

lidí, počasí nám přálo a tak nic nebránilo dobré zábavě a celkové po-

hodě při vystoupení  pěveckého sboru základní školy pod vedením 

paní učitelky Dity Gužíkové, Junior Beskydské kapely, pana Pavla Valy 

s ukázkami klasického valašského tance odzemku, kapely Docuku, 

skupiny historického šermu Exulis a na závěr programu Fulnecké 

kapely, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci.

Probíhaly soutěže v pojídání borůvkových knedlíků, v odhadu 

množství hafer, řezání dřeva a další. Vyvrcholením byl překrásný oh-

ňostroj ve 22 hodin, ale zábava pokračovala dál až do časných ranních 

hodin.

Poděkování 
Obecní úřad v Horní Bečvě tímto děkuje všem organizacím, 

fi rmám, spolkům, fyzickým osobám, některým členům zastupitelstva 

a pracovníkům obecního úřadu, kteří se aktivně zapojili do organi-

zace oslav 350. výročí vzniku obce Horní Bečva, konaných v sobotu 

27. června 2009. Bez jejich pomoci by tyto oslavy nebylo možné uspo-

řádat. 

Děkujeme rovněž všem sponzorům, kteří přispěli svým fi nančním 

darem na produkci závěrečného ohňostroje a dále všem dárcům věc-

ných cen pro účastníky soutěží.

Sponzoři ohňostroje: Radomír Malina, manželé Vojáčkovi – prodejna 

Chalupář, ing. Jaromír Klein, Milan Bordovský, Mgr. Oldřich Ondryáš, 

ing. Vladimír Martinák, Josef Blinka, Antonín Tovaryš, Darina 

Malinová, fi rma Swietelsky stavební s.r.o., PharmDr. Blanka Malinová, 

Jiří Matušík, František Novosad – poslanec parlamentu.

Dárci věcných cen: Pavla Minarčíková, Oldřich Kysučan, Arpád 

Bárci, hotel Kahan, hotel DUO, restaurace Pod hrází - Petrlíková Ivona, 

hotel Cherry, Silverado ranch, Ekofarma Hustopeče, Svaz včela-

řů Horní Bečva, Svaz zahrádkářů Horní Bečva, Myslivecké sdru-

žení Hubert Bečvy, Josef Martinek, manželé Vojáčkovi – pro-

dejna Chalupář, prodejna Jednoty, Radomír Malina – Erko, Jiří 

Koňařík – Kostav, Pavel Bártek - Barbot, Pavel Vašut, Josef Vaní-

ček, Jiřina Kenkušová, Ladislav Danihel, Josef Maceček, Zdeněk 

Maceček, Stanislav Křištof, Josef Křenek, Marta Kysučanová, 

Anastázie Tovaryšová, Josef Kretek.

Obecní úřad nabízí zájemcům DVD se záznamem oslav 

350. výročí založení obce – v prodeji je na Obecním úřadě 

a v knihovně za 50,- Kč.

Oslavy pokračovaly dalšími akcemi:

80. výročí založení kopané v Horní Bečvě dne 4. 7. 2009 v areálu 

fotbalového hřiště – pořadatel TJ Sokol Horní Bečva.
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Fotbalisté Horní Bečvy 

na zájezdě v Černé Vodě

FLORA OLOMOUC – léto 2009 
Romantická zahrada plná květin

Po krátkých úvodních projevech pana Josefa Zbranka z OSH Vsetín 

a starosty obce Mgr. Oldřicha Ondryáše se rozběhla samotná soutěž 

– na start závodu v rovinovém útoku na dva elektronické nástřikové 

terče přes otvor nastoupilo sedmnáct družstev. V ženské kategorii 

vyhrály ženy z SDH Jarcová, mužskou kategorii ovládl tým DEZA 

Valašské Meziříčí, v kategorii veteránů kralovali hasiči z Velkých Kar-

lovic. 

Přestože počasí soutěžícím moc nepřálo, na kvalitu výkonů vliv ne-

mělo. Všem soutěžícím, rozhodčím i pořadatelům patří dík za organi-

zaci celého programu.

Do jesenického pohraničí, kde po válce odcházeli občané Horní 

Bečvy, odjížděli v sobotu 18. 7. 2009 naši fotbalisté na již 27. ročník 

fotbalového turnaje o Memoriál Zdeňka Macečka. Tohoto turnaje se 

pravidelně zúčastňují čtyři družstva a to:  

TJ Kameník Černá Voda, TJ Stará Červená Voda
TJ Viktoria Bohumín, TJ Horní Bečva

Turnaj byl naplánován od 12.30 hod a vzhledem ke vzdálenosti mu-

seli naši hráči vyjet již v 7. hod ráno. Neodjeli kompletní, přesto bylo 

v Černé Vodě připraveno 21 fotbalistů. Domácí pořadatelé si mysleli, 

že poskládali tým ze všech tří Bečev dohromady a při zjištění, že ještě 

někteří zůstali doma nevycházeli z údivu.

Vedoucí jednotlivých družstev vylosovali soupeře a nám do prv-

ního zápasu turnaje přidělili Viktorii Bohumín. Soupeř si vytvořil první 

šanci, kterou Honza Vašut zlikvidoval a poté už hráli jen naši borci. 

Na 1:0 upravil Zbyněk Pavlica z penalty. Na 2:0 zvýšil Staňa Ondruch 

a šlo se do kabin (naši do autobusu). Do druhého poločasu jsme při-

pravili řadu změn a do gólové šance se prodral Jakub Opálka, který ale 

svou šanci neproměnil a hosté potrestali. Po snížení začali zlobit, ale 

naši hráči Karlem Sekyrou šli znovu do vedení 3:1. Soupeř z Bohumína 

hrál zbytečně tvrdě a nervózně a dokázal znovu snížit na rozdíl jediné 

branky. Naši hráči však postup do fi nále s přehledem uhájili. 

Ve druhém zápase si domácí hráči poradili se Starou Červenou Vo-

dou. V zápase o třetí místo porazil Bohumín červenovoďany a šlo se na 

fi nále, které se hrálo na silně rozmáčeném terénu a za stálého deště. 

Hosté začali aktivněji, ale byli to domácí, kteří šli šťastně do vedení. 

Bečva ještě více přidala a domácí brankař musel čelit několika šancím. 

Když už naši kluci branku dali, tak byl proti pomezní. Ten taky několi-

krát zabránil naším hráčům jít do útoku. Poločas skončil 1:0 pro do-

mácí a hosté ještě více vystupňovali tlak, kdy se zdálo být jen otázkou 

času, kdy to Bečva zvrátí. Bohužel jsme trefi li jen spojnici břevna a tyče 

a poté se znovu ukázal pomezní rozhodčí, který si v dešti odskočil na 

pivo a domácí dali druhou branku. Stačili jsme ještě korigovat Tomá-

šem Třeštíkem, ale víc se nepodařilo. Přesto, že hráči Horní Bečvy hráli 

nejhezčí fotbal skončili druzí, ale i to je úspěch. Je potřeba poděkovat 

i řidiči ČSAD p. Stanislavu Křenkovi, který kluky dovezl tam i zpět ve 

zdraví.                                                                                                  Karel Sekyra

Ve dnech 20. – 23. srpna se brány Výstaviště Flora Olomouc 

otevřou zahradnické akci s nejdelší tradicí v ČR – letní etapě 

mezinárodní výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC. 

Tvůrci hlavní expozice v pavilonu A se letos opět nechali inspirovat 

přitažlivým tématem.Velká společná expozice květin vrcholného léta, 

kterou na letní Floru připravuje Český zahrádkářský svaz, promění 

prostory největšího olomouckého výstavního pavilonu v „Romantic-

kou zahradu“ s kouzelnými zákoutími plnými jiřinek, růží, gladiol, lilií, 

balkonovek i vodních rostlin. Návštěvníci se pavilonu se mohou těšit 

i na dobré rady v zahrádkářské poradně a  posezení  u cimbálu s mo-

ravským vínkem.

Voňavou paletu doplní na galerii pavilonu A květinové výtvory nej-

lepších domácích fl oristů, na které o letní Floře čeká soutěž o nejlépe 

naaranžovanou historickou nádobu a bylinkový koš. 

K návštěvnicky nejpřitažlivějším bude letos bezesporu patřit 

přehlídka léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Zajíma-

vými expozicemi, nabídkou biokoření a dalšími novinkami, ale 

i odborným poradenstvím, přednáškami, prodejem rostlin, osiv, lite-

ratury, bylinných čajů a tinktur se na letní Floře představí Sdružení 

pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových 

rostlin PELERO CZ.

Zelený rám pestré kráse letních květin vytvoří expozice okrasných 

dřevin Svazu školkařů ČR v pavilonu E. Novinkou letní Flory – expozicí 

letního ovoce a zeleniny – se v pavilonu G představí členové Českého 

zahrádkářského svazu. Výstavy Flora Olomouc jsou už svých počátků 

proslulé propojením květin a výtvarného umění – a ani v létě tomu 

nebude jinak. Výstavní nabídku uzavře ve stejném pavilonu přitažlivá 

zajímavost – „Andělé nad vřesovištěm“ – expozice vřesů a trav ve spo-

jení s dřevěnými plastikami výtvarníka Jana Naše.

Brány výstaviště bu-

dou otevřeny denně od 

9 do 18 hodin. Plné vstup-

né je 100 Kč, zlevněné 

(pro důchodce a studen-

ty) – 80 Kč, děti od 6 do 15 

let - 40 Kč, rodinné vstup-

né (2+1 až 4 děti). Zdarma 

je vstup na výstavu pro 

děti do 10 let v doprovo-

du rodičů a návštěvníky 

s průkazem ZTP a ZTP – P.  

Kontakt pro objednávky vstupenek: 
Výstaviště Flora Olomouc, a. s, Wolkerova 17, 771 11 

tel.: 585 726 232, fax: 585 413 370 
e-mail: nadvornikova@fl ora-ol.cz, www.fl ora-ol.cz.



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – srpen 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz
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•   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?

 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 nega-

tivní energie domu ovlivňovat jeho obyvatele? Děje se vše v reálném světě, 

nebo jen v Markově zmučené mysli?  Mládeži do 18 let nevhodný.

•   Od pondělí 3. do středy 5. v 18.00 hodin

COCO CHANEL

Biografi cký příběh Coco Chanel – příběh moderní ženy, která navždy změnila 

svět módy i svět žen.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pondělí 3. do středy 5. ve 20.00 hodin

KRVAVÉ POBŘEŽÍ

Výpravné drama z doby Tří císařství. Příběh z období vlády dynastie Han.  

 Mládeži přístupný. 

•   Od čtvrtku 6. do neděle 9. v 18.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné 

dobrodružství. Nová “doba ledová” zavede hlavní hrdiny do ohromného pod-

zemního světa dinosaurů.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od čtvrtku 6. do neděle 9. ve 20.00 hodin

PAŘBA VE VEGAS

Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug a jeho tři kamarádi do Las Vegas na 

nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a koco-

vinou, zjistí, že si vůbec nic nepamatují…  Mládeži do 15 let nevhodný.

•   Od pondělí 10. do středy 12. v 18.00 hodin 

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

Maruška odhaluje temnou pravdu o prastaré kletbě a jen ona může zlomit 

prokletí a navrátit klid celému údolí i jeho obyvatelům. Má čas pouze 

do příštího úplňku a tak se vydává zachránit magický svět.

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od pondělí 10. do středy 12. ve 20.00 hodin

ZACK A MIRI TOČÍ PORNO

Zacka a Miriho napadne spásná myšlenka vydělat si rychle nějaké peníze tím, 

že s pomocí svých přátel podomácku natočí pornofi lm.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 13. do neděle 16. v 18.00 hodin

HANNAH MONTANA

Život s dvojí identitou a z toho vyplývající dobrodružství.  

 Mluveno česky. Mládeži přístupný.

•   Od čtvrtku 13. do neděle 16. ve 20.00 hodin

ANDĚLÉ A DÉMONI

Poté, co se Robert Langdon pustil do dobrodružství, které ho postavilo 

mezi církev a 2000 let historie, se opět vrací a tentokrát se ocitá ve Vatikánu 

ve snaze zachránit církev před  Ilumináty. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   V neděli 16. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI: DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I.

A neříkej mi Vašíku, Cvrček a pavouk, Jak Skok a Kuk spadli na paseku, 

Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň, Jak Skok a Kuk zachránili mušku, 

Krtek a žvýkačka, Jak se Skok ztratil, Jak hledali Skoka

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 pondělí 17. do středy 19. v 18.00 hodin

CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU

Syn nacistického důstojníka neposlechne varování a vydá se k „farmě“, 

kterou zahlédl v dálce. Tam se setká se stejně starým chlapcem, který žije po-

dobný a přesto zcela odlišný život na druhé straně plotu s ostnatým drátem. 

Jejich setkání se mění v přátelství, které má ničivé důsledky.

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pondělí 17. do středy 19. ve 20.00 hodin

ŽIVOT JE BOJ

Život na newyorských ulicích je tvrdý zvlášť, když v kapse nemáte ani cent 

a dostáváte ránu za ranou. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 20. do neděle 23. v 17.00 a ve 20.00 hodin, 

od pondělí 24. do středy 26. v 17.00 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

Harry začíná již šestý rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, 

která je velmi zvláštně označena. Dozvídá další střípky z Voldemortovy temné 

minulosti, ale válka mezi dobrem a zlem mezitím zasahuje Harryho spolužáky 

v té nejnepředstavitelnější podobě a začátek konce se blíží...

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od pondělí 24. do středy 26. ve 20.00 hodin

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

Přestože se tento příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpeč-

ně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory 

tomu, že páchal ty největší zločiny.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 27. do neděle 30. v 18.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné 

dobrodružství. Nová “doba ledová” zavede hlavní hrdiny do ohromného pod-

zemního světa dinosaurů.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od čtvrtku 27. do neděle 30. ve 20.00 hodin

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 – VYSOKÉ NAPĚTÍ

Ještě intenzivnější, ještě akčnější vysoko-oktanové pokračování Zastav 

a nepřežiješ je adrenalinový šok, který vás nenechá vydechnout.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od pondělí 31.8. do středy 2.9. v 18.00 hodin

POKOJ V DUŠI

Silný příběh se odehrává na pozadí drsné scenérie hor se vším, co je pro střed-

ní Slovensko typické – patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže 

dřeva, ale hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přátelství a lásku. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pondělí 31.8. do středy 2.9. ve 20.00 hodin

PROROCTVÍ

List popsaný změtí čísel skončí v rukou profesora Koestlera, který zjistí, 

že vzkaz předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně a souřad-

nice každé významné katastrofy za posledních 50 let. Ale předpovídá ještě tři 

události…  Mládeži do 12 let nevhodný. 

RESTAURACE ZAVADILKA VÁS ZVE NA

RnB PÁRTY
dne 1. 8. 2009 od 21,00 hod.

Dívky drink zdarma.

PÁRTY CO MÁ KOULE + VAMP
dne15. 8. 2009 od 21,00 hod.

Nalévá se KRVESAJ.

ROCKOVÉ UKONČENÍ PRÁZDNIN
dne 29. 8. 2009 od 21,00 hod.
Pro nejlepšího rockera odměna.

TĚŠÍME SE NA VÁS.


