
srpen

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Zveme Vás na 

6. Valašský orieňťák na horském kole

21. srpna 2010 v 9:00

Horní Bečva – Ski areál Rališka

Srpnový program 

Hotel Duo 

1. srpna 2010

Letní kino pod širým nebem                 

– Na samotě u lesa –

2. srpna  

Živá hudba – p. Jiříček –

4. srpna

Bubnování u táboráku

6. srpna   

Živá hudba – X-band – 

7. srpna

Letní kino pod širým nebem

 – Postřižiny – 

9. srpna

Živá hudba – p. Jiříček –

11. srpna

Táborák s ozembuchem

13. srpna

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“  –

14. srpna

Letní kino pod širým nebem

 – Báječná léta pod psa – 

16. srpna

Živá hudba – p. Jiříček –

18. srpna

Bubnování u táboráku

20. srpna

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“  –

21. srpna

Letní kino pod širým nebem

 – Dovolená s Andělem – 

23. srpna

Živá hudba – p. Jiříček –

25. srpna

Bubnování u táboráku

27. srpna

Živá hudba              

 – Oldies práskání p. Jiříček – 

28. srpna

Letní kino pod širým nebem

 – Marečku, podejte mi pero  –

30. srpna

Živá hudba – p. Jiříček –

1. září

Táborák s ozembuchem

3. září          

 – Oldies práskání p. Jiříček –

5. září

Letní kino pod širým nebem                

Kolja
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Společenská kronika

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

Dne 23. srpna 2010 vzpomeneme 

desáté 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.

Hora dále smutně hučí, stromy stíní slunce jas,
Všechno je však marno, už neuslyšíme Tvůj smích ani milý hlas.
Srpnový teplý větřík zavál a zhas Tvé svíčky mladého věku zář.

Odešel náhle, nikdo to nečekal, proč osud tak pospíchal?

My věřili v Tvé uzdravení, 

nenadáli jsme se brzkého rozloučení.

Dne 30. srpna 2010 si vzpomeneme 

osmé smutné výročí úmrtí 

našeho syna, bratra a kamaráda 

pana  René  V a ň k a  

který pro nás nezemřel, jenom spí 

a s jeho smrtí se nesmíří zarmoucení 

rodiče, sestra, bratr a ostatní.

Stále žiješ v našich srdcích, 
nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dne 16. srpna 2010 vzpomeneme 

patnácté výročí úmrtí 

dcery  Janičky  Z e t o c h o v é

S láskou vzpomíná mamka, bratr Pepík 

a ostatní příbuzní.

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

Dne 20. srpna 2010 uplyne šest let 

od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

pana  Jarolíma  K ř e n k a

S úctou a láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

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

Dne 31. července 2010 

uplynulo šestnáct let ode dne, 

kdy nás navždy opustil 

pan  Bedřich  S o l a n s k ý

Vzpomíná bratr Jaroslav s rodinou. 

Kdo v srdcích žije, ten  nezemřel.

Dne 5. srpna 2010 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

paní  Ludmily  O n d r u c h o v é

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Anna a Zdenka s rodinami.

Náš milý tatínku a dědečku, měli jsme Tě všichni moc rádi, 
Tvou lásku a obětavost nám nikdo nenahradí.

Dne 15. srpna 2010 si připomeneme 

nedožité šedesáté narozeniny 

našeho tatínka a dědečka 

pana  Miroslava  M a l i n y 

a 30. července 2010 uplynul rok 

od jeho předčasného úmrtí. 

S láskou na něj vzpomínají děti 

Marcela s Alešem, Dagmara s Petrem 

a František s Petrou, také vnuci Nikola, 

Honzík, Vojtěch a Štěpánek. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Motto: 

„Zdraví a veselá mysl je zdrojem krásy a spokojeného života. “
Cervantes

V srpnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:

Jana Z á v o r k o v á Jiřina K r u m p o ch o v á

Božena O n d r u ch o v á Zdenka V a š k o v á

Marie K r u m p o ch o v á 

Františka M a l i n o v á

Františka O n d r u ch o v á

Cyril O n d r u ch

Marie K r e t k o v á

Vlasta O n d r u ch o v á

Milada B o l f o v á

Eva J u r e č k o v á

František M a c e č ek

Zdenka P a v l i š t í k o v á

Všem srpnovým jubilantům přejeme 
do dalších let hodně zdraví, lásky a životní pohody.  

Blahopřání
Před devadesáti lety, 2. srpna 1920, se narodila naše teta

paní  Marie  K r u m p o c h o  v á 

v chaloupce pod horami na Horní Bečvě.

Dnes přicházíme abychom Vám popřáli 

stálé zdraví, které je vzácné, lásku, kterou 

jste dávala, když jste se starala o své blízké, 

spokojenost jež Vám nechybí, stálý úsměv 

a boží požehnání do dalších let.

Přejí neteře Anežka, Vlasta, Jiřina, Anička, Emilie, Marie s rodinami 

a synovci Josef, Ondřej a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
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Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 24. srpna 2010 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

pana  Františka  K ř e n k a

Vzpomíná manželka, dcera a syn 

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 2010 vzpomeneme 

deváté smutné výročí, kdy nás opustil 

tatínek, dědeček a pradědeček 

pan  Vladislav  K ř e n e k

S láskou  a úctou vzpomínají manželka, syn a snacha s rodinami.

Motto: 

„Smrt je lékem, který najdeme kdykoli, 
ale užívat jej máme co nejpozději.“

J. B. Moliére

 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

Mše v srpnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

 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

 9.8. 7.30  za zemřelou Žofi i Ondruchovou, Anastázii Holubovou 

a duše v očistci

 10.8. 7.30  za zemřelé rodiče Karolínu a Josefa Smočkovy, syna 

Josefa, zetě Antonína a celou živou a zemřelou rodinu

 11.8. 7.30  za zemřelé rodiče Jindřišku a Josefa Martinákovy, syny 

Josefa a Vladimíra a snachu Františku

 12.8. 7.30  za zemřelého Františka Tomka, manželku, snachu, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 13.8. 7.30 za zemřelé Josefa Fárka a Jindřicha Janíčka

 14.8. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka ke dvacátému výročí úmrtí, 

rodiče, sourozence a tchána Františka Švece

 15.8. 10.00  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, dceru Alžbětu, 

tři vnuky a duše v očistci

 16.8. 7.30  za zemřelé rodiče Machálkovy, šest zemřelých dětí 

a vnuka Josefa

 17.8. 7.30  za zemřelého Josefa Matušíka, rodiče z obou stran, bratra 

Ladislava, sestru Vlastu, švagry a živou rodinu

 18.8. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Machálkovy, syna 

a vnuka, bratra Rudolfa a jeho ženu, staříčky a celou 

rodinu Köhlerovou

 19.8. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Janíčkovy, zetě Milana 

a celou rodinu Janíčkovou a Martinákovou

 20.8. 7.30 za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy a syna

 21.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela rodiče z obou 

stran a tři vnuky

 22.8. 10.00  za zemřelého Oldřicha Hoferka, manželku Annu a duše 

v očistci

 23.8. 7.30  za zemřelou Františku Kysučanovou, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 24.8. 7.30  za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, dva syny, dva zetě 

a snachu, rodiče z obou stran a duše v očistci

 25.8. 7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a jeho rodiče

 26.8. 7.30 za zemřelého bratra René Vaňka a duše v očistci

 27.8. 7.30 za zemřelého Cyrila Vaníčka a rodiče z obou stran

 28.8. 7.30  za zemřelé Jiřího a Miroslava Mikudovy,otce a celou 

rodinu Mikudovou

 29.8. 10.00 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní 

 30.8. 7.30  za zemřelou Josefu Kubáňovou, manžela Jana a zemřelé 

děti

 31.8. 7.30  za zemřelé staříčky Annu a Ondřeje Vaňkovy, jejich děti, 

rodiče Jaroslava a Marii Bártkovy a jejich syna Jaromíra

 1.9. 7.30 za zemřelé Aloisii a Ludmilu Machálkovy

 2.9. 7.30 za zemřelé rodiče Františka Machálka a dvě manželky

 3.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovou z Kobylské

 4.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a celou 

zemřelou rodinu

 5.9. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

 6.9. 7.30 za zemřelou Otýlii Holčákovou, manžela, tři syny a snachu

 7.9. 7.30 za zemřelé Aloisii a Ludmilu Machálkovy

 8.9. 7.30  za zemřelé rodiče Zdenku a Tomáše Ondruchovy 

a Štěpánku Klepáčovou
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Informace obecního úřadu

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2010

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: 

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!

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. 

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:    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, 

Inzerce

Provedu revize elektro
El. Zařízení: rodinných domů, 

průmyslových objektů, bleskosvodů, 

pracovních strojů, 

svářeček pro obloukové svařování, 

přenosného ručního elektronářadí 

a elektrických spotřebičů, 

poradím 

v problematice revizních lhůt a pod. 

Kontakt: 

telefon: 776 216 588, 

e-mail: elvaso.z@seznam.cz

Zn.: Levně
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„Bez ohledu na to, kolik máš práce, 
ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost 

svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání 
také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize.“  

Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního 

a myšlenkového vývoje dítěte.

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný 

svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně 

lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi. Televize dítě neo-

bejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy.  Každý z nás si uvědo-

muje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný 

vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra 

v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho 

slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závis-

lost na knize. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovna-

telný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsled-

ku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze 

pozitivní.

Proto je vhodné vybírat knihy, které 

- jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé; 

-  pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné 

nebo díky čemu se naučí něco důležitého pro život;

- jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem; 

- učí je racionálně myslet; 

- poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu; 

- rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor; 

-  šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, 

zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám 

a zákonům; 

-  jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat 

strach a neklid; 

-  obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných 

postojů a chování; 

- rozvíjejí jejich estetické vnímání; 

-  formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný 

přístup ke světu; 

-  neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související 

s pohlavím; 

-  nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování 

a předsudky.
Dle „Celé Česko čte dětem“.

MO Český červený kříž Prostřední Bečva 

ve spolupráci s Obecním úřadem 

Prostřední Bečva a Diakonií Broumov

pořádají

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,

domácích potřeb-nádobí bílé i černé, jen funkční

peří, péřových přikrývek a polštářů, 

dek, přikrývek (obyčejné, vatové, larisy)

hraček a školních potřeb

novin, časopisů, knih

nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)

kabelek, tašek, batohů a peněženek

VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME VZÍT
lyžařské boty, oděvy z umělých vláken 

(silon, nylon, dederon), ledničky, televize, nábytek, 

počítače, jízdní kola, kočárky 

(TRANSPOORTEM SE ZNEHODNOTÍ)

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
30. 8 a 1. 9. 2010

v čase: pondělí a středa od 8.00. – 16.00 hod.

místo: Obecní úřad Prostřední Bečva 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se transportem nepoškodily.

PROSÍME, PŘINÁŠEJTE VĚCI 

JEN V URČENÉM TERMÍNU!!!!!!

Inzerce

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

Nezapomínejme číst 
svým dětem
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Předpouťové sousedské setkání

V sobotu 26. července 2010 se v rámci poutě 

na Horní Bečvě konalo Předpouťové soused-

ské setkání, které navázalo na loňské oslavy 

založení obce.

Organizační tým pracovníků obecní-

ho úřadu, některých zastupitelů obce 

a pracovníků ZŠ připravil bohatý kul-

turní program spolu se soutěžemi pro 

děti i dospělé.

Moderátor akce, pan Zdeněk 

Chrástecký, zahájil setkání po patnác-

té hodině a hned předal slovo staros-

tovi obce Mgr. Oldřichu Ondryášovi, 

který pozdravil diváky i účinkující a program ofi ciálně odstartoval.

Jako první nastoupila kapela Šajtar, po ní dětský pěvecký sbor při 

základní škole Skřivani spolu se skupinou Z Horní Dolní a dál na jih. 

Po hudební produkci oživila program skupina historického šermu Exulis 

a na závěr to byla country kapela Kondoři, která celé setkání uzavírala 

před dvaadvacátou hodinou – to už hráli i několika odvážlivcům do 

tance. 

V průběhu programu probíhaly soutěže v řezání dřeva, o Bečvan-

ského Zekona, jízda na excentrické koloběžce a v pojídání haferových 

knedlí.

O občerstvení po celou dobu dbali hasiči, myslivci, uzenářství pana 

Stromšíka a další. Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli zajímavý-

mi cenami do soutěží:

Obec Horní Bečva, Služby HB, s.r.o., ATM Elektro, Zdeněk Pfl eger, 

Dřevomont AZ s.r.o., fa STRABAG, fa Rovina Hulín, Jiři Matušík - 

klempířství, prodejna JEDNOTA, prodejna CHALUPÁŘ, fa JANEK, 

fa MARTÍNEK, Radomír Malina - Elektro, Penzion pod Hrází, 

Penzion Staré časy, Pekárna SAŠA - Aleš Geppert, Český svaz  

zahrádkářů, Anastázie Tovaryšová, RADEKOV s.r.o.

Počasí nám přálo, návštěvníci dorazili v hojném počtu a budeme 

jen doufat, že podobná setkání se stanou hornobečvanskou předpou-

ťovou tradicí a budeme se při nich scházet každoročně o posledním 

červnovém víkendu.                       Marcela Školová, knihovnice

Pěvecký sbor Skřivani s doprovodem skupiny Z Horní Dolní a dál na jih… 

Ostří hoši z Valašska … 

Soutěž v řezání dřeva … Příjemné a chutné občerstvení …  Je libo voňavou klobásku?

Skupina historického šermu Exulis. … Prosím výpad, pánové … 
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Soutěž v pojídání haferových knedlíků. S chutí do toho … 

Borůvkovým knedlíkům neodolaly ani křehké dámy … 

Je to dobré, ale už nemůžu … Na závěr zazpívala, ale i k tanci a zpěvu zahrála skupina Kondoři … 

Soutěž o Bečvanského Zekona aneb co nejblíž k pípě …?

Nejen výstavu obrazů starých mistrů jsme mohli vidět u Zahrádkářů.

Horní Bečvu tak poctila svou návštěvou i Mona Lisa … 
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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

Kdy na podzim na fotbal?

Pozvánka

Okresní přebor mužů – podzim 2010

   1. kolo ..........  8. 8. 2010 ................ Horní Bečva - FC Vsetín B

   2. kolo ................... 15. 8.  ..............  Horní Bečva - Hrachovec B             

   3. kolo ................... 22. 8.  ........................ Ratiboř - Horní Bečva             

   4. kolo ................... 29. 8.  ..............  Horní Bečva - Hošťálková          

   5. kolo .....................  5. 9.  .................  Val. Senice - Horní Bečva           

   6. kolo ................... 12. 9.  ..............  Horní Bečva - Střítež nad B.  

   7. kolo ................... 19. 9.  .............  Prostř. Bečva - Horní Bečva      

   8. kolo ................... 26. 9.  ..............  Horní Bečva - Prlov           

   9. kolo .................... 3.10.  ...........  Lhotka nad B. - Horní Bečva            

10. kolo ..................  10.10.  ..............  Horní Bečva - Huslenky              

11. kolo ..................  17.10.  ...................  Halenkov - Horní Bečva             

12. kolo ..................  24.10.  ..............  Horní Bečva - Francova Lhota             

13. kolo ..................  31.10.  ................ Kateřince B - Horní Bečva             

14. kolo ..................... 7.11.  ....................  FC Vsetín - Horní Bečva          

Okresní přebor dorostu sk. B – podzim 2010

   4. kolo ........ 28. 8. 2010  ..............  Horní Bečva - Podlesí

   5. kolo .....................  4. 9.  ......  Hutisko Solanec - Horní bečva

   6. kolo ................... 11. 9.  ..............  Horní Bečva - Střítež nad Bečvou

   7. kolo ................... 19. 9.  ...........................  Vidče - Horní Bečva   

   8. kolo ................... 25. 9.  ..............  Horní Bečva - Zašová

   9. kolo ................... 28. 9.  .....  Valašská Bystřice - Horní Bečva   

10. kolo .................... 3. 10.  ..............  Horní Bečva - Choryně

11. kolo .................... 9. 10. ......................... Juřinka - Horní Bečva (hlášenky)

   1. kolo .................. 23.10. ..............  Horní Bečva  - Poličná

   2. kolo .................. 30.10. ...............  Horní Bečva - Zubří

Krajská soutěž  starších a mladších žáků sk. A

   1. kolo ........ 25. 8. 2010 ...............  Horní Bečva - Val. Klobouky              

   4. kolo ................... 29. 8.  ............... Horní Bečva - neobsazeno             

   5. kolo .....................  5. 9. ........................  Hutisko - Horní Bečva             

   6. kolo .....................  8. 9.  ..............  Horní Bečva -  Valašské Meziříčí     

   5. kolo ................... 12. 9.  ..............  Horní Bečva - Vlachovice

   7. kolo ....................19. 9.  ........................ Ratiboř - Horní Bečva             

   8. kolo ................... 26. 9.  ..............  Horní Bečva - Slavičín

   3. kolo ................... 28. 9.  ............................ Hulín - Horní Bečva               

   9. kolo ................... 2. 10.  ........................  Fryšták - Horní Bečva               

10. kolo .................. 10. 10. ................ Horní Bečva - Holešov  

11. kolo .................. 17. 10.  ......... Štítná nad Vláří - Horní Bečva                

12. kolo .................  24. 10.  ............... Horní Bečva - Juřinka

13. kolo .................  30. 10.  .........................Poličná - Horní Bečva             

14. kolo .................... 6. 11.  .. Valašské Klobouky - Horní Bečva    

Přesné časy začátků jednotlivých zápasů a odjezdy mimo Horní 

Bečvu jsou uvedeny na plakátovací ploše ve vitríně u pošty. 

Tam také najdete případné změny v programu.           

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – srpen 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od čtvrtku 29. 7. do neděle 1. 8. 

v 18.00 hodin

CHLUPATÁ ODPLATA 

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 29. 7. do neděle 1. 8. 

ve 20.00 hodin

A-TEAM • mládeži přístupný

•  Od pondělí 2. do středy 4. 8.

v 17.00 a 19.00 hodin

SHREK: ZVONEC A KONEC 

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 5. do neděle 8. 8.

v 18.00 hodin

BEZ SOUCITU • od 15 let

•  Od čtvrtku 5. do neděle 8. 8.

ve 20.00 hodin

PREDÁTOŘI • od 15 let

•  Od pondělí 9. do středy 11. 8.

v 18.00 hodin

VRAHOUNI • od 12 let

•  Od pondělí 9. do středy 11. 8.

ve 20.00 hodin

MUŽ VE STÍNU • od 12 let

•  Od čtvrtku 12. do neděle 15. 8. 

v 18.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 12. do neděle 15. 8.

ve 20.00 hodin

POČÁTEK • od 12 let

•  Od pondělí 16. do středy 18. 8.

 v 18.00 hodin

DOPISY PRO JULII • od 12 let

•  Od pondělí 16. do středy 18. 8.

ve 20.00 hodin

VEJDI DO PRÁZDNA • od 15 let

•  Od čtvrtku 19. do neděle 22. 8.

v 17.30 a 20.00 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ 

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 23. do středy 25. 8.

v 17.30 hodin

SERGE GAINSBOURG • od 12 let

•  Od pondělí 23. do středy 25. 8.

ve 20.00 hodin

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 

• od 15 let

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. 8.

v 18.00 hodin

KATKA • od 12 let

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. 8.

ve 20.00 hodin

SOLOMON KANE • od 15 let

•  Od pondělí 30.8.do středy 1.9. 

v 18.00 hodin

ČERNEJ DYNAMIT • od 15 let

•  Od pondělí 30.8.do středy 1.9. 

ve 20.00 hodin

SINGLE MAN • od 12 let


