
leden

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Poděkování 
Obecnímu úřadu 

Horní Bečva

Pozvánka

ZŠ T.G. Masaryka  a ma-
teřská škola Horní Bečva 

Vás srdečně zve na 

ŠKOLNÍ PLES
Kdy: sobota 29. ledna 
2010 od 19.00 hodin
Kde: restaurace Sta-

ré časy
Hraje DUO TWIST,

vystoupí taneční skupi-
na HEART 2 BEAT 
Vstupné 50,- Kč   

Tombola 
Těšíme se na Vaši účast

Obyvatelé Penzionu 
pro seniory v Rožnově 
pod Radhoštěm děkují 

Obecnímu úřadu v Hor-
ní Bečvě za milou před-

vánoční návštěvu, 
 dárečky a přání do no-

vého roku
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Společenská kronika Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se zastavilo, ústa se pře-
stala smát. Na tebe budeme, tatínku drahý, jen vzpomínat.

Dne 2. ledna 2011 vzpomeneme třetí 
smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dě-
dečka

pana  Oldřicha  O n d r u c h a
S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk s 
rodinou a dcera Jindřiška s rodinou.

Tvůj život byla práce, láska a dobrota. Přišla však nemoc zlá a pře-
trhla nit Tvého života. V srdcích bolest zůstává, slzy v očích Tě ne-

probudí, domov prázdný zůstává.

Dne 20. ledna 2011 vzpomeneme druhé 
smutné výročí kdy nás navždy opustil můj 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradě-
deček a strýc 

pan Antonín  N ě m e c
S láskou a úctou vzpomíná manželka Ol-
dřiška, vnuk Václav s manželkou a celá ro-
dina. 

Tvůj život byla práce, láska a dobrota.Přišla 
však nemoc zlá a přetrhla nit Tvého života.

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest zůstá-
vá, slzy v očích Tě neprobudí, domov prázd-
ný zůstává.

Dne 13. ledna 2011 by se dožil šedesáti let 

pan  Rudolf  F á r e k 
a zároveň 27. ledna 2011 vzpomeneme 
první smutné výročí od jeho úmrtí. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou 
rodinu, přátele a známé manželka Marie.

Čas plyne, ale vzpomínky v srdci zůstávají.

Dne 21. ledna 2011 by se dožil sta let 

pan Josef  B á r t e k

S láskou vzpomínají dcery a synové s ro-
dinami. 

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

Dne 19. ledna 2011 uplyne dvacet pět 
smutných let ode dne, kdy nás navždy 
opustila naše maminka

paní  Jindřiška  V a š u t o v á
20. ledna 2011 by se dožila sedmdesá-
ti pěti let.

S úctou a láskou vzpomínají synové s ro-
dinami.

Motto: 
„Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půlku zla.“ 

Plautus

Blahopřání
V lednu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Antonín  K r e t e k
Alois  M a c e č e k
Jaroslav  B á r t e k
Kamila  P r o r o k o  v á
Františka  J u ř í č k o v á
Františka  M a c h á l k o v á
Ilona  T y m o n o v á
Jiřina  P r o r o k o v á
Marie  K r u m p o c h o v á
Karel  Š n e j d e r
Pavel  S o l a n s k ý

Ve Zpravodaji budou od ledna 2011 uváděni jubilanti, kteří se v uvedený 
měsíc dožívají 75 let, 80 let, 81 let a každý další rok svého životního jubi-
lea. Obvykle v den narozenin poblahopřejí při osobní návštěvě  jubilan-
tovi dva členové sboru pro občanské záležitosti vždy s dárkovým košem 
a kytičkou.

Jubilantům, kteří se dožívají šedesáti a sedmdesáti let zasílá obecní úřad 
blahopřání.

Dne 4. ledna 2011 se dožívá osmdesáti let 

paní  Věra  J u r o š k o v á , rozená Pavlicová 
z Horní Bečvy – Kněhyně.
Vše nejlepší do dalších let, hlavně pevné zdraví jí 
přejí manžel Miloš, dcera Dagmar, syn Miloslav 
a celá rodina.

Všem lednovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně zdraví, lásky a životní pohody.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 4. ledna 2011 vzpomeneme třetí smut-
né výročí úmrtí 

pana  Karla  P o l á c h a
a dne 3. dubna 2011 devatenácté výročí 
úmrtí 

paní  Marie  P o l á c h o v é
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
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Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi žít, přišla zlá nemoc  
a Ty jsi musela odejít.

Prázdný je domov, smutno je v něm, bolest a vzpomínky zůstaly jen.

Dne 25. ledna 2011 vzpomeneme třetí vý-
ročí úmrtí

paní  Miroslavy  K o l á č k o v é
S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manžel Miroslav, dcera Eva s rodinou 
a syn Radim. Všichni, kdo jste ji znal vzpo-
meňte s námi.

Motto: 
„Pláč uleví ve strastech a po nevlídných časech zas přijdou lepší.“ 

Seneca

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela, syna Josefa a rodi-
če z obou stran

 2.1. 10.00 za zemřelého Václava Ondrucha a duše v očistci

 3.1. 7.30  za zemřelého Jiřího Bártka, celou rodinu Bártkovu a duše 
v očistci

 4.1. 7.30  za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence a duše 
v očistci

 5.1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a dva syny

 6.1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě, tři 
vnuky a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha a rodiče 
z obou stran

 7.1. 7.30 za zemřelého Zdeňka Matouše a zemřelou rodinu

 8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a dva bratry

 9.1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 
a duše v očistci

 10.1. 7.30 na dobrý úmysl

 11.1. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha a rodiče z obou stran

 12.1. 7.30 za zemřelého Jana Blinku, syna a vnuka

 13.1. 7.30 za zemřelého Rudolfa Fárka k nedožitým šedesátinám

 14.1. 7.30  za zemřelého Oldřicha Jurošku, rodiče z obou stran 
a duše v očistci

 15.1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

 16.1. 10.00  za zemřelého Jana Závorku, manželku, čtyři syny a vnuka 
Miroslava

 17.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 18.1. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 19.1. 7.30 na úmysl dárce

 20.1. 7.30  za zemřelého Antonína Němce a rodiče Němcovy a Cho-
vancovy

 21.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, Jose-
fa Macečka a jeho manželku Danu, Josefa Maléře, rodinu 
Vavřínovu, Dobešovu a Orlitovu a duše v očistci

 22.1. 7.30 na jistý úmysl

 23.1. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy a syna Jiřího

 24.1. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 25.1. 7.30 na jistý úmysl

 26.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 27.1. 7.30 na úmysl dárce

 28.1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky, děti, zetě 
a vnuka Karla

 29.1. 7.30 za zemřelého syna a ostatní příbuzné

 30.1. 10.00  za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy, zetě 
a celou zemřelou rodinu

 31.1. 7.30 na úmysl dárce

 1.2. 7.30 na jistý úmysl

 2.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 3.2. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti pěti let a po-
děkování za zdraví celé rodiny

 4.2. 7.30  za zemřelého Vladislava Kretka, rodiče z obou stran, dva 
bratry a tři švagry

 5.2. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy, oboje rodiče a 
duše v očistci

 6.2. 7.30 za zemřelého Josefa Chovance a rodiče z obou stran

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

Čas neúprosně letí,v srdcích bolest zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 
domov prázdný zůstává.

Dne 27. ledna 2011 uplyne dvanáct let 
ode dne, kdy nás opustila naše mamin-
ka a babička 

paní  Alžběta  J u ř í k o v á
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodi-
nami.

Utichlo stromů šumění, utichlo srdce, přestalo bít, Tvůj hlas vítr vzal 
a nám jen bolest zanechal.

Dne 28. ledna 2011vzpomeneme smutné 
dvacáté výročí úmrtí 

pana  Oldřicha  C h o v a n c e
S láskou a úctou vzpomínají manžel-
ka, dcera Helena a syn Mirek s rodinami, 
vnoučata Lenka, Martin, Petra a Roman.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva
I. pololetí rok 2011

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:  
28.1., 25.2., 1.4., 29.4., 27.5., 1.7.2011

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 – ple-
chový sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rov-
něž umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směs-
ného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u ro-
dinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plasto-
vé 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.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do 
sběrného dvora.

Od ledna roku 2011 bude pro občany otevřen nově vybudovaný 
„sběrný dvůr“, kde je možno odevzdat jednotlivé složky komunálního 
nebezpečného odpadu z chat a domácností.

Do sběrného dvoru budou přijímány následující druhy odpadů:

Odpady kategorie ostatní odpad umisťované do kontejnerů nebo 
boxů ve sběrném dvoře nebo v hale:

Kat. č.   Název Kategorie 
150101  Papírové nebo lepenkové obaly  
150105   Kompozitní obaly  
200101   Papír a lepenka  
150102   Plastové obaly  
200139   Plasty  
150107   Skleněné obaly  
200102   Sklo 
150103  Dřevěné obaly  
150104   Kovové obaly  

Informace obecního úřadu
V průběhu 2. a 3. čtvrtletí 2011 budou občané bydlící podél 

nově vybudované kanalizace zřizovat vlastní kanalizační přípojky. 
Jde o velký rozsah stavebních prací, který je nutno provést do 30. 
září 2011. Jedná se o výkopové práce strojní i ruční, zásyp rýh, bou-
rací práce, montážní práce PVC JS 125 nebo PVC 150 , demontáže 
a montáže rozvodů odpadů apod.

Abychom usnadnili občanům výkon případných dodavatel-
ských prací, chtěli bychom v únorovém Zpravodaji obce Horní Beč-
va uveřejnit seznam podnikatelů, kteří budou mít zájem potřebné 
práce kvalitně provádět.

Žádáme proto, aby se zájemci o provádění prací přihlásili na 
Obecním úřadě Horní Bečva u pana Josefa Blinky, místostarosty 
nebo u paní Jindřišky Macečkové a pokud mají zájem o bližší infor-
mace, aby se zúčastnili porady dne 12. ledna 2011 v 18.00 hodin na 
Obecním úřadě, kde je mohou dostat.
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200140   Kovy  
160103   Pneumatiky  
170904   Směsné stavební a demoliční odpady  
170101   Beton  
170102   Cihla  
170103   Tašky a keramické výrobky 
200201   Biologicky rozložitelný odpad  
200307   Objemný odpad  

Odpady kategorie nebezpečný odpad a odpady kategorie ostatní 
odpad umisťované do sběrny NO:

150110    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N 

150202    Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné NL N 

200113   Rozpouštědla N 
200114   Kyseliny N 
200115   Zásady N 
200117   Fotochemikálie N 
200119   Pesticidy N 
200121   Zářivky N 
200125   Jedlý olej a tuk O 
200126   Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 
200127    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky N 
200128    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvede-

né pod číslem 200107 O 
200129   Detergenty obsahující nebezpečné látky N 
200130   Detergenty neuvedené pod číslem 200129 O 
200131   Nepoužitá cytostatika N 
200132  Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod 200131 O 
200133    Baterie a akumulátory zařazené 160601, 160602, 

160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující 
tyto baterie N 

200134    Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133 
O 

Odpad elektrozařízení umisťovaný do přístřešku v areálu:
200123    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

N 
200135   Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení N 
200136    Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení neu-

vedené pod 200135 O 

Zpětný odběr použitých výrobků v rámci sběrného dvora: velké do-
mácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, lednice, elektrické radiátory, 
ventilátory, sekačky,...), malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, 
žehličky, kávovary, fény,...), elektrozařízení (počítače, televizory, mo-
nitory, telefony, mobily, kamery, tiskárny, kalkulačky, hudební nástro-
je,...), světelné zdroje (zářivky, výbojky), přenosné baterie. 

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-
ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 
zbytky živočišného původu, budou ve sběrném dvoře odebírány pou-
ze za poplatek a to:

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-
ké výrobky - 2,5 Kč/1 kg

Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je 
vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti. Provozní 
doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí  13.00 – 16.00
Středa   8.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Sobota  8.00 – 12.00

Nastal nám Nový rok,  
všichni už to praví,

přejeme všem radost, štěstí, hlavně zdraví.
Ať máme dost toho, co je nám všem třeba, 
přejeme úrodu, na stolech hojnost chleba.
V zahradách stromečky ať se mají k světu,  

ať jsou všechny od jara v jednom bílém květu.
A v tom novém roce ať se všechno daří, 
 to a ještě více Vám přejí zahrádkáři.

Zvonice na Soláni 
pozvánka na kulturní akce - Leden 2011

8. ledna 2011 v 16 hodin se koná

tradiční Novoroční tříkrálový koncert
Vánoční vinšovaná pošta- Mužský pěvecký sbor Řádu svatého Hu-

berta Zábřeh na Moravě
Účinkuje Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta Zábřeh na Moravě 

Sólisté :René Kvíčala, Jiří Novák, Aleš Peč 
Klávesy: Josef Hroch 

Sbormistr : Karol Ozorovský 
Průvodní slovo : Drahomíra Míčková  

9. ledna  

Mužský pěvecký sbor Řádu svatého Huberta 
zazpívá při mši v Karlovském kostele

22. 1. 2011

Vernisáž výstavy Jaroslavy Hýžové malířky z Valašského Meziříčí

Pozvánka

Půjčovna karnevalových kostýmů
Zveme Vás do naší půjčovny kar-
nevalových kostýmů v „Trafice – 
papírnictví“ na Horní Bečvě. 

Cena půjčovného je 120,- Kč 
plus 300,- Kč vratná kauce. 

V nabídce máme cca sto kostý-
mů. 

Tel.: 725 686 411.

Inzerce

Sobota 1. 1. 2011 Ženy v pokušení

Pátek 7. 1. 2011 Taneční večer Beruschka

Sobota 8. 1. 2011 Doba ledová

Pátek 14. 1. 2011 Hudební skupina Remix

Sobota 15. 1. 2011 Shrek

Pátek 21. 1. 2011 Taneční večer Beruschka

Sobota 22. 1. 2011 Madagaskar

Program 
Hotelu Duo Horní Bečva 

leden 2011
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Na Štěpána proběhl v hale Základní školy TGM v Horní Bečvě tra-
diční volejbalový turnaj smíšených družstev, kterého se letos zúčast-
nilo 12 týmů z Horní,Prostřední a Dolní Bečvy, Rožnova p/R., Valašské-
ho Meziříčí a Vsetína.

Hrálo se ve dvou skupinách na 2 sety do 25 bodů na dvou hřištích. 
Celkem bylo sehráno 34 utkání, které odpískala volejbalová rozhod-
čí Iveta Kubáňová spolu z rozhodčími z řad hráčů. První dvě družstva 
z každé skupiny postoupila dále a hrála o přední umístění.V semifiná-
le se utkali Coolturisti s Baskeťáky, ve finále hráli Besťáci s Assimem.

Obě utkání byla velmi vyrovnaná. Z vítězství se radovali dolnobeč-
vanští Besťáci, kteří obhájili loňské prvenství.

A tady jsou celkové výsledky turnaje: 
1. Besťáci
2. Assimo

3. Baskeťáci
4. Coolturisti

5. Wanted
6. Do počtu

7. Avex
8. Pokemoni

9. Vlčáci
10. Bečvani

11. Nou Hou
12. Mufínci

2. Ročník zimního Želva cupu se uskuteční 5.2.2011

Začátek akce: 05.02.2011 v 08:30 hodin (So)

Místo konání: Horní Bečva: Hala základní školy v Horní Bečvě

Organizátor (pořadatel, producent): Pavel Roman 

V hale místní základní školy se opět sejdeme 5. února 2011, aby-
chom po roce změřili síly, které to údolí potrénovalo a naopak.

Pořadatelé očekávají hojnou účast jak hráčů, tak diváků.

Začátek turnaje by měl proběhnout kolem půl deváté ranní.

Vánoční volejbalový turnaj 
pro Besťáky

Pozvánka na turnaj

Horní  
Bečva Korňa Valašské 

Meziříčí Vidče Štramberk Prostřední 
Bečva Juřinka Výsledek Pořadí

Horní 
Bečva Memoriál 1 : 2 1 : 1 4 : 1 0 : 2 2 : 3 0 : 1 4 body 

skore 8 : 10 6

Korňa 2 : 1 Michala 3 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 2 2 :0 9 bodů 
skore 10 : 10 4

Valašské 
Meziříčí 1 : 1 2 : 3 Romana 3 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 2 6 bodů 

skore 9 : 9 5

Vidče 1 : 4 2 : 1 0 : 3 - 1 : 4 1 : 3 0 : 1 3 body 
skore 5 : 16 7

Štramberk 2 : 0 3 : 2 1 : 1 4 : 1 Horní 0 : 1 3 : 1 13 bodů 
skore 13 : 6 2

Prostřední 
Bečva 3 : 2 2 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 0 Bečva 0 : 0 14 bodů 

skore 11 : 5 1

Juřinka 1 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 3 0 : 0 2010 10 bodů 
skore 5 : 5 3

V podvečer bylo dobojováno. Věkové složení bylo různorodé. Nej-
starší hráčkou byla Helena Veličková a nejmladší účastnicí se stala žač-
ka deváté třídy Barbora Javorková.Všechna družstva obdržela dárko-
vé balíčky, první tři týmy navíc dostaly i medaile a diplomy. Na ceny 
přispěli Obecní úřad, Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasi-
čů, Nadační fond při základní škole a prodejna Jednoty (všichni z Hor-
ní Bečvy). Po skončení turnaje si všichni jeho účastníci popřáli úspěšný 
rok 2011 a slíbili si, že se opět sejdou na Velikonočním turnaji. 
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V sobotu 11 prosince jsme uspořádali halový turnaj pro 
mladší žáky, který se hrál jako Memoriál tragicky zesnulého Mi-
chala Romana a to už 3. ročník. V letošním roce jsme pozva-
li mladší žáky ze slovenské Korně a turnaj nesl punc meziná-
rodní. Celkově se turnaje zúčastnilo sedm družstev, kteří si to 
rozdali v litých bojích každý s každým. Po zahájení turnaje žáč-
ci absolvovali celkem 21 zápasů, ze kterých vyšel jako vítěz náš 
sousední tým z Prostřední Bečvy, který nenašel v celém turna-
ji přemožitele.

Družstva byla v letošním ročníku vyrovnaná a tak se v kaž-
dém z 21 zápasů bylo na co dívat.

Přesto že naši kluci skončili na předposledním místě, tak to 
bylo po většinou o jeden maximálně o dva góly.

Celkové výsledky  turnaje Memoriálu Michala Romana
Prostřední Bečva 14 b 11 : 5
Kotouč Štramberk 13 b 13 : 6
TJ Juřinka 10 b 5 : 5
TJ Korňa 9 b 10 : 10
TJ Valašské Meziříčí 6 b 9 : 9
TJ Horní Bečva 4 b 8 : 10
TJ Vidče 3 b  5 : 16

Trenéři a vedoucí jednotlivých družstev hodnotili výkony 
všech hráčů  na postech  nejlepší brankař, nejlepší hráč, nejuži-
tečnější hráč a nejlepší střelec.

Nejlepším brankářem se stal David Vachun  z Vidče, nejlep-
ším hráčem domácí Matěj Juřík, nejužitečnějším hráčem Martin 
Bartoň ze Štramberku a cenu pro nejlepšího střelce si za 8 bra-
nek připsal rovněž Martin Bartoň.

Zajímavostí celého turnaje bylo, že se v jednotlivých druž-
stev představilo 7 děvčat. Jen Štramberk jich ve svém družstvu 
měl 5 a to i na postu brankářky. Další dvě mělo družstvo Juřinky.

Halový turnaj mladších žáků

Inzerce

Výbor TJ by chtěl poděkovat organizátorům turnaje, rozhod-
čím p. Petru Vašutovi, Svaťovi Fojtáškovi a Pavlu Romanovi stej-
ně jako klukům u časomíry a to Filipu Zetochovi a Michalovi 
Macečkovi. Turnaj se odehrál bez zranění a to je tou nejlepší 
odměnou pro všechny.

  



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. Grafická úprava Martin Fröhlich.

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

Inzerce

Profi nehtové studio RK 
v Rožnově pod Radhoštěm 

rozšířilo nabídku pro studentky (14 – 19 let) 

Tel. 777 648 076    
www.agenturamk.cz/studiork

Přijďte nás vyzkoušet!

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – listopad 
Telefon: 571 654 727
Objednávka vstupenek  
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

•  Od soboty 1.1. do neděle 2.1. 
v 18.00 hodin 
ILUZIONISTA 
• mládeži přístupný

•  Od soboty 1.1. do neděle 2.1. 
ve 20.00 hodin 
KÁJÍNEK • od 15 let

•  Od pondělí 3.1. do středy 5.1. 
v 18.00 hodin 
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
• od 12 let

•  Od pondělí 3.1. do středy 5.1. 
ve 20.00 hodin 
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM • od 15 let

•  Od čtvrtku 6.1. do neděle 9.1. 
v 18.00 hodin 
JÁ, PADOUCH
• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 6.1. do neděle 9.1. 
ve 20.00 hodin 
ZÁMĚNA • mládeži přístupný

•  Od pondělí 10.1. do středy 12.1. 
v 18.00 hodin 
ĎÁBEL  
• od 15 let

•  Od pondělí 10.1. do středy 12.1. 
ve 20.00 hodin 
THE SOCIAL NETWORK
• od 12 let

•  Ve čtvrtek 13.1. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB 
NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY 
 – VÉVODKYNĚ 
• mládeži přístupný

•  Od pátku 14.1. do neděle 16.1. 
v 18.00 hodin 
NA DORAZ  
• mládeži přístupný

•  Od pátku 14.1. do neděle 16.1. 
ve 20.00 hodin 
PARANORMAL ACTIVITY 2
• od 15 let 

•  V neděli 16.1. v 16.00 hodin
KINO PRO DĚTI 
– KYTICE POHÁDEK II. 
Konzerva, Jak sluníčko vrátilo 
štěňátku vodu, Cvrček a basa, 
Krtek a zelená hvězda, Velry-
ba Abyrlev, Krtek a televizor, 
Člověk neandertálský, Jak jeli 
k vodě, Jak Žofka pořádala maš-
karní bál

•  Od pondělí 17.1. do středy 19.1. 
v 17:30 a ve 20.00 hodin 
HARRY POTTER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 1 
• mládeži přístupný

 •  Ve čtvrtek 20.1. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB –  
FOR SEMAFOR 
• mládeži přístupný

•  Od pátku 21.1. do neděle 23.1. 
v 18.00 a ve 20.00 hodin 
FOTŘI JSOU LOTŘI
• mládeži přístupný

•  Od pondělí 24.1. do středy 26.1. 
v 17.30 a ve 20.00 hodin 
OBČANSKÝ PRŮKAZ
• mládeži přístupný 

•  Ve čtvrtek 27.1. v 18.00 hodin
ARTKINO:  HLAVA – RUCE – 
SRDCE  • od 12 let

•  Od pátku 28.1. do neděle 30.1. 
v 18.00 hodin 
BENGA V ZÁLOZE • od 12 let

•  Od pátku 28.1. do neděle 30.1. 
ve 20.00 hodin 
OBČANSKÝ PRŮKAZ 
• mládeži přístupný

•  Od pondělí 31.1. do neděle 6.2. 
v 18.00 hodin 
NA VLÁSKU 
• mládeži přístupný

•  Od pondělí 31.1. do středy 2.2. 
ve 20.00 hodin 
CIZINEC  • mládeži přístupný

Nově otevřené 
tetovací a piercingové studio 

Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 500

Tel. 739 713 450   
www.tattoo-nataniele.cz

Koupím nemovitost určenou k demolici 
nebo k celkové rekonstrukci

v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.
Kontakt: Crha 

tel.: 724 / 780 459

Inzerce


