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                     www.hornibecva.cz

4. června 2010 byla slavnostně otevřena 

cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy.

Starosta obce Mgr. Oldřich Ondryáš 

ve svém projevu připomněl průběh prací 

na cyklostezce, poděkoval všem, kteří se 

na realizaci podíleli a také pozdravil pří-

tomné hosty - Ing. Jindřicha Ondruše, 

člena rady Zlínského kraje, Ing. Miroslava 

Martináka, tajemníka MěÚ v Rožnově pod 

Radh., Ing Jiřího Horáka, který vykoná-

val stavební dozor, Ing. Rostislava Vaculu, 

ředitele stavební fi rmy Swietelsky, Karla 

Kočíba, mistra stavby úseku Horní Bečva, 

Ing. Radka Porubského, starostu Vigantic, 

Ing. Jaroslava Kudlíka, místostarostu Vse-

tína a také hosty ze Slovenské republiky 

MUDr. Miroslava Adame, primátora Považ-

ské Bystrice a PhDr. Ing. Vladimíra Lichvára, 

vedoucího odboru školství města Považská 

Bystrica. Slavnostnímu otevření přihlíželi 

také představitelé společenských organi-

zací, občanských sdružení, Základní školy 

v Horní Bečvě, děti ze základní školy, které 

vytvořily cyklistickou štafetu a samozřej-

mě občané obce. Po projevu pana starosty, 

přestřižení pásky a slavnostním přípitku, 

se rozjela štafeta cyklistů na čele se staros-

tou do Prostřední Bečvy, kde odevzdala 

symbolický zámek štafetě žáků Prostřední 

Bečvy.

Počátkem  cyklostezky byl rok 2008, kdy 

byly získány fi nanční prostředky na výstav-

bu prostřednictvím ÚRR ve Zlíně, násle-

doval projekt fi rmy Domovina z Lichnova 

a samotná stavba úseku na Horní Bečvě 

byla zahájena na jaře loňského roku fi rmou 

Swietelsky.

Cyklostezka zvýší bezpečnost cyklistů 

i chodců a také se zvýší atraktivita našeho 

regionu pro turisty.

Slavnostní otevření cyklostezky

Všichni, kdo jste přišli 

v sobotu 26. 6. 

na Sousedské posezení 

a v neděli na Hornobečvanskou pouť, 

se můžete těšit na fotografi e a článek

z těchto akcí v příštím 

- srpnovém čísle Zpravodaje.

Myslivecké sdružení Hubert Bečvy 

Vás zve 31. 7. 2010 

od 17.00 hodin na Myslivecký výlet 
v areálu myslivecké chaty. 

Připraveny budou 

zvěřinové speciality, 

bohatá tombola a hudební 

doprovod pod vedením 

pana Josefa Blinky. 

Srdečně 

zvou myslivci.



Miminka zleva:

Vendula Bernátová, 
Mariana Vašutová, 
Robert Bordovský, 
Samuel Krumpoch,
Lukáš Holčák, 
Kateřina Šupinová, 
Kristýna Hajdová 
a Čestmír Vašut.
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Společenská kronika Vítání občánků

Motto: 

„Stáří, to je zdvořilý pán, jednou přijde a zaťuká, 
nikým však dovnitř není zván. Venku však zůstat se mu nechce, 

zabuší znova, pak se vecpe a teď se zjeví drsný kmán…“
J. W. Goethe

V červenci oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:

Božena  P o l á c h o v á Jaroslav  J u ř í č e k

Františka  K u b á ň o v á Ludmila  K y š á k o v á

Zdenka  M a l i n o v á Alenka  D e d  k o v á

Julius  M a c h á l e k

Josef  O n d r u c h

PhMr. Dagmar  P e c h o v á

Vilemína  E r m i s o v á 

Zdeněk  M a l i n a

Ing. Jiří  H o r á k 

Vladimír  B a r o š

Josef  M a l i n a

 V červenci,  2. 7. 2010, 

oslaví padesát pět let společného života, smaragdovou svatbu,   

manželé Zdeněk a Marie  M a n e t h o v i

Všem červnovým jubilantům 
i zlatým a stříbrným manželským párům přejeme 

do dalších let hodně zdraví, lásky a životní pohody.  

Blahopřání
Zvonky zvoní, svět se směje a každý Ti ze srdíčka dnes přeje. 

Zdraví, štěstí pohodu, vždycky dobrou náladu.

Dne 12. července 2010 

oslaví své sedmdesáté narozeniny 

pan  Josef  O n d r u c h

Do dalších let všechno nejlepší přeje 

manželka, dcera a synové s rodinami, 

také sestry a švagrová s rodinami.

V neděli 16. 05. 2010 se uskutečnilo v letošním roce první vítání 

občánků. Byl to slavnostní den pro naše nejmenší občánky obce Horní 

Bečva, narozené od listopadu 2009 do dubna 2010. I přes nepříznivé 

počasí, které nás dlouho provázelo, se v obřadní místnosti Obecního 

úřadu Horní Bečva sešlo na slavnostním vítání občánků osm rodičů 

se svými miminky, mezi kterými byli čtyři chlapci a čtyři holčičky. 

Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

SPOZ, se rodiče zapsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro 

své ratolesti hezké dárky. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupe-

ní dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky Táni Michalíkové 

a pěvecké duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudebním doprovodem 

učitele hudby, panem Josefem Blinkou.

Děťátko maličké, naděje v našem světě,

z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě …
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Jak rádi bychom v dlouhé řadě stáli a k Tvým osmdesátinám 
Ti blahopřáli. Osud chtěl tomu jinak, my můžeme jen v tichosti vzpomínat.

Dne 2. července 2010 

by se dožil osmdesáti let 

pan  Cyril  Z á v o r k a 

Zároveň dne 15. srpna 2010 

vzpomeneme čtrnácté výročí 

ode dne, kdy od nás odešel. 

Vzpomínají manželka Anna, synové 

Břetislav, Zdeněk a Ivan s rodinami 

a pravnuci Anetka a Matyášek.

S úsměvem na tváři Tě každý znal, radost jsi rozdával, 
přírodu miloval, každému ochotně a 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 2010 vzpomeneme 

dvacáté první výročí úmrtí 

pana  Stanislava  Z á v o r k y 

dne 11. července by se dožil 

sedmdesáti pěti let. 

S láskou stále vzpomínají 

manželka Marie, syn Radek s rodinou 

a dcera Jarka s rodinou.

V tomto roce je pro nás již sedmnáctiletá vzpomínka 

na naše milované maminku a tatínka. 

I když spí svůj věčný sen, 

s námi se probouzejí celá ta léta každý den.

V tomto roce uctíme již sedmnáctiletou vzpomínku 

na naše drahé rodiče 

Karla  a  Annu  O n d r u c h o v y

Vzpomínají děti s rodinami.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 12. července 2010 uplynuly 

čtyři roky ode dne, kdy nás navždy 

opustil náš manžel a tatínek 

pan  Ladislav  K ř e n e k

Dne  22. srpna 2010 by se dožil 

šedesáti let. S úctou a láskou 

vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Rodné brázdy kvetou dál, velmi jsem je miloval, 
již dvanáct let minulo, co jsem já je neoral.

26. července 2010 si připomeneme 

již dvanácté výročí od tragického úmrtí 

našeho bratra, otce, dědečka, manžela 

a kmotra 

pana  Karla  O n d r u c h a  z  Bučkového

I když léta plynou, vzpomínky 

navždy zůstanou. 

Sourozenci s rodinami a celá rodina

Les v Grůni teskným vánkem šumí, Mirkem byl milován, 
ten mezi námi už celý rok není. 

Velmi chtěl tady být, nemoc jej přemohla  a musel odejít.

28. července 2010 vzpomeneme 

první výročí 

pana  Miroslava  M a l i n y,

který by se  15. srpna 2010 

dožil šedesáti let. 

S láskou na něj stále vzpomínají 

dcera Marcela s maminkou 

a celá rodina Ondruchova a Malinova.

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád nezapomene.

Dne 15. července 2010 

vzpomeneme dvacáté čtvrté výročí, 

kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 

pan  Ondřej  P o l á c h 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka, syn, dcera, vnuk a vnučka. 

Krásné jsou vzpomínky, jen kdyby tolik nebolely.

Dne 31. července by se dožila 

osmdesáti let naše maminka 

paní  Anna  P a v e l k o v á  

z  Horní Bečvy

Vzpomínají syn Josef, snacha Růžena, 

bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé 
přestalo bít, vzpomínky živé 
na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 17. července 2010 

by se dožila naše maminka, babička 

paní  Alžběta  J u ř í k o v á 

sedmdesáti dvou let. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka
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Informace obecního úřadu

Motto: 

„Rozloučení těžké jest, však i v něm je život! “
Jaroslav Vrchlický

 1.7. 7.30  za zemřelou Františku Pastorkovou, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 2.7. 7.30  za zemřelé zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku 

Boženu, rodinu Křenkovu a Sobkovu

 3.7. 7.30  za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy, 

celou zemřelou rodinu a duše v očistci

 4.7.  10.00  za zemřelé rodiče Vašutovy,  bratra Lukáše a manželku, 

sestru Ludmilu a manžela a zetě Bohuslava Kretka

 5.7. 8.00  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 6.7. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha

 7.7. 7.30 za zemřelou Marii Vašutovou, manžela a syna Miroslava

 8.7. 7.30  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran  

 9.7. 7.30 za zemřelého Adolfa Bělůnka a zemřelou rodinu

 10.7. 7.30  za zemřelé Anežku a Josefa Mládenkovy a rodiče z obou 

stran

 11.7. 10.00  za zemřelého Stanislava Polácha, otce Stanislava 

a zemřelou rodinu

 12.7. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlíčkovy a dceru Danu

 13.7. 7.30  za zemřelého Vladimíra Malinu, rodinu Ondruchovou 

a Františku Koláčkovou

 14.7. 7.30  za zemřelé rodiče Matouše a Amálii Kretkovy, syna, 

dceru, dva zetě a vnuka

 15.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, sestru Amálii 

a zemřelou rodinu

 16.7. 7.30 za zemřelého Ondřeje Polácha, oboje rodiče a sourozence

 17.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodinu a rodinu 

Provázkovou

 18.7. 10.00  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, rodiče z obou stran 

a sourozence

 19.7. 7.30  za zemřelého Miroslava Macečka, rodiče z obou stran, 

rodinu Ondruchovou a duše v očistci

 20.7. 7.30  za zemřelého Jana Solanského, rodiče z obou stran, 

čtyři sourozence a vnučku Lenku 

 21.7. 7.30 za zemřelou rodinu Hessovou a Gracovou

 22.7. 7.30  za zemřelého Jiřího Křenka, rodiče z obou stran a zemřelou 

rodinu 

 23.7. 7.30  za poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní při příležitosti 

osmdesáti dvou let

 24.7. 7.30 za zemřelé Arnošta a Blažejku Kubáňovy a rodiče

 25.7. 10.00  za zemřelé rodiče Františku a Františka Vaňkovy a zetě 

Jaroslava Dudu

 26.7. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, sestry a bratra Josefa 

s manželkou

 27.7. 7.30 za zemřelého syna Stanislava a jeho otce Františka Fárkovy

 28.7. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, syny Josefa Jaroslava, 

prarodiče a duše v očistci

 29.7. 7.30  za zemřelé Karla a Olgu Malinovy, jejich rodiče a syny 

Jaroslava a Petra

 30.7. 7.30 za zemřelou Marii Pavlicovou, manžela, zetě a staříčky

 31.7. 7.30  za zemřelé manžele Františka a Annu Pavelkovy k jejich 

nedožitým osmdesátinám a třetímu výročí úmrtí

 1.8. 10.00 za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče a sourozence

 2.8. 7.30  za zemřelé Anežku a Matouše Martinákovy a rodiče 

z obou stran

 3.8. 7.30  za zemřelé rodiče Františka Machálka, dvě manželky, 

pět dětí a dva vnuky

 4.8. 7.30  za zemřelé Jana a Anežku Plucnarovy, jejich rodiče a dvě 

snachy

 5.8. 7.30 za zemřelou Marii Krištofovou, manžela a celou rodinu

 6.8. 7.30  za zemřelou  Rozálii Závorkovou, manžela, tři syny a vnuka 

Miroslava

 7.8. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, manželku Ludmilu, 

sourozence a rodiče z obou stran 

 8.8.  10.00 za zemřelou Amálii Trebulovou a celou zemřelou rodinu

Mše v červenci ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2010

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

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 



5

Mateřská škola
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, trá-

va, 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 od-

pad, 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.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    30. 7.   27. 8.   1. 10.   29. 10.  

                                               26. 11  2010 a 7.1. 2011
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-

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: 

31.7.–1. 8.    28.–29.8.   25.–26.9.    30.10–31.10. 2010  

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

V dalším období se bude odebírat objemný odpad v nově vybudo-

vaném areálu sběrného dvora odpadů dle stanovené provozní doby!

Jak jsme se rozloučili s nejstaršími předškoláky.
Koncem června vyrazila s předškoláky paní učitelka na výlet do Rož-

nova, kde si děti vychutnaly jízdu vláčkem Rožnováčkem. Jízda začíná 

i končí u bran Valašského muzea, kam jsme také zašli nechat na sebe 

dýchnout staré časy.

Hlavní loučení proběhlo v Mateřské škole v pátek 25. června 2010. 

Nejdřív všechny děti pobavila Balónková show, na rozloučenou pak byli 

naši nejstarší stužkovými a dostali pamětní listy a pěkné knihy. Přeje-

me si, aby na mateřskou školu vzpomínali jako na místo, kde se naučili 

„být bez maminky,“ kde si našli kamarády, kde si bezstarostně hráli a při-

tom se lecčemu naučili. Základní škole je předáme při „Prvním zvonění“ 

1. září 2010. Za kolektiv učitelek Radka Bolcková, foto Dana Říhová. 

! Upozornění !
Vedoucí učitelka MŠ v Horní Bečvě 

dává na vědomí široké veřejnosti a rodičům dětí, 

že zahrada u mateřské školy je školní zahradou 

na soukromém pozemku a ne veřejným hřištěm. 

Neustále nacházíme na zahradě vzniklé škody, 

které cizí děti způsobují. 

Objekt MŠ bude proto hlídaný a vzniklé škody dále řešeny. 

Chci věřit, že s přicházejícími prázdninami 

nenajdeme zničenou zahradu, 

která by vyžadovala další fi nanční náklady, 

ale zahradu v původním stavu, 

abychom ji mohli v dalším školním roce 

jen zvelebovat ve prospěch našich dětí 

a ne se neustále potýkat s opravami. 

Za kolektiv MŠ přeji všem dětem krásné prázdniny 

plné sluníčka a dobré pohody, Alena Vašátová
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Předpouťový volejbalový turnaj

Základní škola informuje

Škola končí, jsou tu prázdniny… Končí další školní rok, rok 

2009/2010, a my bychom Vás opět rádi seznámili s výsledky našich 

žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 122 žáků, prospěli všichni a výborný 

prospěch měli tito žáci:

1. třída

Tomáš Cverna, Tomáš Gajdušek, Martin Holčák, Petr Janík, David 

Křenek, Tomáš Křenek, Daniel Němec, Samuel Rybár, Patrik Šupina, 

Monika Botková, Viktorie Doležálková, Simona Fojtášková, Juliet Juráček, 

Aneta Mikudová,  Denisa Petřeková, Markéta Vašutová, Radka Žitníková 

2. třída

Jakub Měrka, Pavel Mužátko, Tereza Barabášová, Sára Bílková, Adéla 

Bohušová, Eliška Hatlapatková, Hana Holíčková

3. třída

Michal Fojtášek, Roman Maléř, Jakub Němec, Michaela Fárková, Vanda 

Machálková 

4. třída

Ondřej Holčák, Jakub Jurek, Stanislav Řezáč, Kristýna Kubešová, Aneta 

Nytrová

5. třída

Lukáš Mužátko, David Kretík, Tereza Pavlicová

Na  druhém stupni studuje 126 žáků, prospěli všichni, vyznamenání 

získalo čtyřicet žáků, z nich měli samé výborné tito žáci:

6. A třída

Marek Fiurášek, Václav Mikeska, Jiří Solanský

6. B třída

Radek Bill, Dominika Blinková, Barbora Kohoutová

7. třída

Hana Handrychová

9. A třída

Michaela Billová, Kamila Petřeková

9. B třída

Markéta Ondruchová, Helena Růčková, Veronika Podešvová 

Ve škole hodnotíme také chování žáků. Ve druhém pololetí bylo 

celkem uděleno devět napomenutí třídního učitele, tři důtky třídního 

učitele a jedna důtka ředitele školy. Druhým stupněm z chování byl 

hodnocen jeden žák.

Letos opouští naši školu třicet žáků z devátých tříd, osmnáct z nich 

bylo přijato na maturitní obory, dvanáct žáku na učební obory. Kromě 

toho vycházejí dvě žákyně ze sedmého ročníku, budou studovat na 

šestiletém gymnáziu.

Všem žákům i učitelům přeji slunečné a příjemné prožití prázdnin. 

Mgr. Silva Vašková

V pátek 11. června se sešlo 8 hornobečvanských smíšených volej-

balových družstev na tradičním Předpouťovém volejbalovém turnaji 

v hale základní školy.

Za úmorného vedra bylo odehráno celkem 16 zápasů, které od-

pískaly Iveta Kubáňová a Dáša Doležálková. Věkové složení týmů bylo 

různorodé – od žáků 8. a 9. tříd až po seniory.

Na dvou hřištích se utkali nejen učitelé se svými bývalými i součas-

nými žáky, ale i fotbalisté, rodinné týmy, členové občanského sdružení 

Ohlá klika, ženy, které chodí hrát volejbal každý čtvrtek do malé tělo-

cvičny a další hornobečvanští sportovci.

Hrálo se ve dvou skupinách, první dva týmy z každé skupiny postu-

povaly do dalších bojů.

O 3. a 4. místo se utkali Kantoři s Fotbalisty, ve fi nále bojovali 

Coolturisti s Drsnou Májou.

Fotbalisti - 4. místo

Coolturisti - 1. místo

Kantoři - 3. místo

Vítězem turnaje se stali Coolturisti (kapitán Marek Děcký), 

poražený fi nalista Drsná Mája (kapitán Rostislav Guttler ml.) obsadil 

druhé místo, třetí skončili Kantoři (kapitán Zbyněk Kocurek) a čtvrtou 

příčku obsadili Fotbalisté (kapitán Pavel Roman).

Páté skončily Baby s kapitánkou Evou Skalíkovou, šesté bylo druž-

stvo s názvem Do počtu (kapitán Josef Prorok), sedmí Cocojumbo 

(kapitán Filip Zetocha) a pořadí uzavřely Černé Mamby (kapitánka 

Barbora Romanová).
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Memoriál Petra Vašuta, 

Zdenka Bártka a Michala Romana

Drsná Mája - 2. místo

Ve večerních hodinách boje skončily. Byly rozdány ceny a diplomy. 

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

Tajemní TJ Karel Sekyra

V sobotu 26. 6.2010 se na fotbalovém hřišti na Horní Bečvě konal 

již tradiční fotbalový turnaj, který uctil památku tragicky zesnulých 

fotbalistů.

V letošním roce se organizátorům podařilo zajistit kvalitní týmy 

a vzhledem k účasti družstva TJ Kysučan Korňa ze Slovenské republi-

ky nesl punc mezinárodní. Ostatní družstva byla domácí Horní Bečva, 

Prostřední Bečva a TJ Kameník Černá Voda z Jesenicka.

Po losování bylo jasné, že hned v prvním utkání proti sobě nastou-

pí domácí družstvo a družební Černá Voda Ve druhém zápase hosté 

ze Slovenska přehráli sousední Prostřední Bečvu 3 : 2 a tím rozhodli 

o dalším osudu turnaje. Poté se v dresech začali objevovat hráči, kteří 

proslavili fotbal v letech minulých a tak bylo jasné, že nastupují senio-

ři. Domácí hráči nastoupili proti slovenskému týmu TJ Kysučan Korňa 

a fotbalisté na obou stranách dokazovali, že zaujetí pro hru všem 

zůstalo, pouze rychlosti trochu ubylo. Domácí hráči nakonec po čty-

řech brankách Jirky Romana, jedné Honzy Macury a Mirka Křištofa 

zvítězili 6 : 2. V zápase o třetí místo fotbalisté Prostřední Bečvy neustále 

vedli, ale nakonec odešli poražení po výsledku 3 : 4.

Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Pavel Roman z Horní 

Bečvy.

Výbor TJ chtěl poděkovat bývalým funkcionářům či lidem, kteří 

pomáhají udržet tělovýchovu na určité úrovni, proto byla v letošním 

roce oceněna paní Blanka Randová.

Absolutorium si rovněž zaslouží rozhodčí Lukáš Škrobák z Rožnova 

pod Radhoštěm, který celý turnaj odřídil sám jako hlavní a na pome-

zí všechny zápasy odmával Filip Zetocha, který si rovněž počínal jako 

zkušený rozhodčí a všechna družstva jeho výkon ocenila.

Po skončení fi nálového  zápasu předali družstvům  poháry předse-

da TJ Jaroslav Zetocha a tajemník TJ Karel Sekyra.

Výbor tělovýchovné jednoty chce poděkovat všem, kteří pomoh-

li uspořádat náročný turnaj a kteří se starali o zdárný chod turnaje, 

o občerstvení, prostě všem, kteří chtěli pomoci a pomohli.

 Je škoda, že si na náš fotbalový areál nenašlo cestu více lidí, proto-

že si myslím, že si to naši fotbalisté zasloužili a i počasí fotbalu přálo.

1. místo  - TJ Horní Bečva

2. místo – Kysučan Korňa

3. místo -  Kameník Černá Voda

4. místo -  TJ Prostřední Bečva

FLORA OLOMOUC, LÉTO 2010

MÓDA V KVĚTECH
Ve dnech 19. – 22. srpna se brány Výstaviště Flora Olomouc 

otevřou další z letošních zahradnických akcí 

– letní etapě mezinárodní zahradnické výstavy 

a veletrhu FLORA OLOMOUC. A co letošní ročník nabídne?

PAVILON A:

Tvůrci hlavní expozice v pavilonu A se letos nechali inspirovat té-

matem „MÓDA V KVĚTECH“. 

Velká společná expozice květin vrcholného léta, kterou připravuje 

Český zahrádkářský svaz, provoní a promění prostory největšího vý-

stavního pavilonu v květinový módní salón, který propojí krásu květin 

vrcholícího léta s vytříbeností modelů společenských šatů. Rozmani-

tost a mnohotvárnost fl ory připomenou zákoutí plná jiřinek, růží, gla-

diol, lilií, balkonovek i vodních rostlin. Návštěvníky potěší dobré rady 

v zahrádkářské poradně a tradiční posezení u cimbálu s moravským 

vínkem a prvním burčákem.

Na galerii pavilonu A se představí účastníci soutěže v aranžování 

květin, letos na téma „Přízdoba společenských šatů a přízdoba jedno-

ho květu“. Zajímavými expozicemi léčivých, aromatických a kořenino-

vých bylin, nabídkou biokoření a dalšími novinkami, ale i odborným 

poradenstvím, přednáškami, prodejem rostlin, osiv, literatury, bylin-

ných čajů a tinktur se na letní Floře představí Sdružení Českého spolku 

perenářů  a pěstitelé a zpracovatelé bylinek.

PAVILON E:

Pestrou krásu letních květů orámuje sytou zelení expozice okras-

ných dřevin Svazu školkařů ČR v pavilonu E.  

PAVILON G:

Letošní výstavní nabídku uzavře velká expozice Unie botanických 

zahrad v pavilonu G, které se společně představí přehlídkou orchide-

jí, vodních rostlin, kaktusů, sukulentů, bylin, trvalek, okrasných tráv 

a lučních společenstev pod názvem „Rostliny okolo nás“.

PAVILON H A VOLNÉ PLOCHY:

Na své si na letní Floře přijdou také zahrádkáři, zahradníci a kuti-

lové, na něž čeká bohatá nabídka LETNÍCH ZAHRADNICKÝCH TRHŮ 

s prodejem květin, rostlinného materiálu, zahradnickými pomůckami 

a hobby potřebami.

Pro návštěvníky budou zdarma otevřeny sbírkové skleníky výsta-

viště s exotickými zajímavostmi z celého světa, botanická zahrada 

a rozárium v Bezručových  sadech s více než 500 odrůdami růží a také 

botanická zahrada Univerzity Palackého. Je připraven i bohatý do-

provodný program plný hudby, módních přehlídek a soutěží pro děti 

i dospělé. 

Slevy na hromadné vstupné: Při objednávce minimálně 20 ks vstupenek 

nejpozději do 31. července, platí 20 procentní sleva na jakýkoliv druh vstupen-

ky. (Objednávky vyřizuje paní Alena Nádvorníková tel.: 585 726 232 (212, 111), 

e-mail: nadvornikova@fl ora-ol.cz, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 

17, 771 11 Olomouc)

S plavkami na Floru: Vstupenky na výstavu můžete využít i v rámci akce

 „S plavkami na Floru“ - na vstupenku z výstavy získáte v olomouckém akva-

parku během konání letní Flory Olomouc 20% slevu na vstupném. 

SRDEČNĚ ZVEME!

Pozvánka



8

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

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

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

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

10. - 17. července 

– Malířská škola na Soláni –

17.7.2010  

Koncert mladých cimbalistů 

– Dřevorubecký den–  

(ukázky zručnosti a soutěže v řezání dřeva)

Srdečně zveme! 
Změna programu vyhrazena.

InzercePozvánka

Provozní doba: Po-Pá 8:30-17:00

So - pouze na objednávky

Kontakt: 

Ivana Suszková: 773 648 841

Lucie Stodůlková: 604 796 494 

Kadeřnictví - Holičství

Zdeněk Říha

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

Kominické práce 
- pan Fusek

Kontakt: 

605 815 272

Otvírací doba: denně od 9 do 18 hodin. 
Vstupné: Plné je 100 Kč, 

zlevněné (pro důchodce a studenty), 80 Kč, 
děti od 6 do 15 let,  40 Kč, 

210 Kč - rodinné vstupné (dva dospělí  + 1 až 4 děti).
 Zdarma je vstup na výstavu pro děti do 10 let v doprovodu 

rodičů a návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP – P. 
Kontakt: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., 

Wolkerova 17, 771 11, tel: 585 726 232, fax: 585 413 370, 
e-mail: expo@fl ora-ol.cz, www.fl ora-ol.cz


