
který se koná dne 26. července 2014 
     od 18.00 hod. 
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě

Hudba: pan Josef Blinka
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy  
Vstupné 50,-Kč

Přejeme dobrou zábavu, 
na Vaši přízeň se těší myslivci.

červenec

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Bečva pořádá 

20. ROČNÍK 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE 

O PUTOVNÍ CENU 

CYRILA A METODĚJE 

Místo konání: Horní Bečva 

v prostoru u hasičské 

zbrojnice. 

5. července 2014

zahájení soutěže

ve 13:00 hod. 

Občerstvení zajištěné.

Více informací na str. 4.

Srdečně Vás zveme 

do nově otevřeného 

sportovně-kulturního 

centra 

S.W.A.H.
Pozvánka na str. 7.

Sběr hliníku

pro Damiánka

do 13. 7. 2014.

Více informací 
a poděkování rodičů na str. 8.

V sobotu 23. 8. 2014 

se koná 

10. Valašský 

orieňťák 

na horských kolech.

Více informací 
na www.ohlaklika.com

6 č 4

Myslivecký spolek Hubert Bečvy 
zve srdečně všechny příznivce myslivosti,
přírody a dobré zábavy na tradiční

myslivecký výlet,

Srdečně Vás zveme na

19. 7. 2014 od 15 hod. v areálu u myslivců na Horní Bečvě.
Zahrajú: „KAPELÁČI“ z Dolní Bečvy.

Nachystaná bude ochutnávka všemožných haferových mlsků, 
pro děcka máme připravené soutěže 

a o bohaté pohoštění ne edem z hafer bude též postarané. Bude se těšiť o. s. Šorstýn.

                                                                                                                                                Slovník: Hafera = Borůvka
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Motto: 

„Mládí je šťastné pro svou schopnost vidět krásu 

a kdo si tuto schopnost uchová, ten nestárne.“
Franz Kafka

Blahopřání
V červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Božena Poláchová   Ludmila Kyšáková

Zdenka Malinová  Zdeňka Bětuňáková

Zdenka Bártková    Naděžda Seidlerová

Jindřiška Vetyšková   

Anna Martináková    

Gertruda Hoferková  

Vilemína Ermisová  

Vladimír Baroš 

Vlasta Stodůlková 

Anna Vašutová 

Josef Malina 

Jaroslav Juříček 

Smaragdovou svatbu, padesát pět let společného života oslaví 

manželé František a Marta Švecovi 25. července 2014.

Všem červencovým oslavencům 
i smaragdovému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, pevné zdraví a životní pohodu.

Společenská kronika

Motto: 

„„Památka v mysli pomine, 

ale trvá vklad člověka do dějů lidstva.“
J. W. Goethe

   1.7. 7.30  za zemřelou Marii Tomanovou, manžela, sourozence 

a rodiče

 2.7. 7.30  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, Emila Křenka a celou 

zemřelou rodinu Křenkovu

 3.7. 7.30  za zemřelého Václava Němce, rodiče Chovancovy 

a Němcovy

 4.7. 7.30  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 5.7. 7.30 za zemřelého Jana Křenka, syna Jana a vnučku Boženu

 6.7. 10.00 za zemřelého Jana Krumpocha a celou zemřelou rodinu

 7.7. 7.30  za zemřelého Josefa Vítka, bratra Jaroslava, 

sestru Zdeňku a rodinu z obou stran

 8.7. 7.30  za zemřelého manžela Františka Proroka, umřelou rodinu 

z obou stran a duše v očistci

 9.7. 7.30 za zemřelou rodinu Kubáňovu

 10.7. 7.30 za zemřelého Eduarda Bětuňáka

 11.7. 7.30  za zemřelého Oldřicha Dobeše, rodiče Františka 

a Františku, sestru Martu, synovce Jaroslava a všechny 

věrné zemřelé 

 12.7. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlíčkovy a dceru Danu

 13.7. 10.00  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, sestru Amálii 

a zemřelou rodinu

 14.7. 7.30 za zemřelou Zdeňku Juříčkovou

 15.7. 7.30 za zemřelé Antonii a Jana Fidrichovy

 16.7. 7.30  za zemřelou Anastázii, manžela a syna Josefa a zemřelou 

rodinu

 17.7. 7.30  za zemřelého Cyrila Ondrucha, rodiče Ondruchovy 

a Šarmanovy

 18.7. 7.30  za zemřelou Ludmilu Káňovou, manžela a zemřelou 

rodinu Kubáňovu

 19.7. 7.30  za zemřelé rodiče Metoděje a Annu Vašutovy 

a zetě Bohuslava Kretka

 20.7. 10.00  za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy, čtyři zetě, 

dvě vnučky, rodinu z obou stran, sestru, bratry a duše 

v očistci

 21.7. 7.30 za zemřelého P. Aloise Vojnara

 22.7. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, manželku Růženu 

a otce Karla

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

červenec 2014

Je to už dlouhých 25 let, co opustil jsi tento svět.
Stále se nechce věřit tomu, že nevrátíš se více domů.

Kytici květů na hrob Tvůj odneseme, 
vzpomínat na Tebe nikdy nepřestaneme.

Dne 6. července 2014 jsme vzpomněli  

25. smutné výročí úmrtí našeho 

drahého manžela, tatínka, dědečka               

pana Stanislava  Z á v o r k y   

S láskou vzpomínají manželka Marie, 

syn Radek a dcera Jarka s rodinami.

Děkujeme za všechno, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Prázdná jsou místa, kde nezní Tvůj hlas, 
však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.

Dne 5. července 2014 by oslavil 

svůj svátek a 10. srpna by oslavil 

79. narozeniny milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček                

pan  Cyril  O n d r u c h   

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije v našich srdcích dál,
již jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 27. července 2014 uplyne 

35 smutných let od tragické smrti, kdy 

bez slůvka rozloučení od nás odešel náš 

drahý tatínek, dědeček, pradědeček, strýc                 

pan Jaroslav  P a v l i c a   

z Horní Bečvy – Kněhyně 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Věra, Marie, Jiřina a Pavla s rodinami 

a snachy Věra a Františka s rodinami.

Vzpomínka
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 23.7. 7.30 na úmysl dárce

 24.7. 7.30  za zemřelou Kristýnu Machálkovou, manžela Františka, 

šest dětí a čtyři vnuky

 25.7. 7.30 za zemřelého Jana Koláčka, rodiče z obou stran

 26.7. 7.30 za zemřelého Stanislava Fárka a jeho otce

 27.7. 10.00  za zemřelé Josefa a Marii Macečkovy, syna Vojtěcha a zetě 

Vincence Kulišťáka

 28.7. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Františka Chovancovy, 

sourozence Josefa a Bedřicha, manžele Karla a Marii 

Barošovy

 29.7. 7.30    za zemřelé rodiče Pavlicovy, dceru, zetě a celou rodinu

 30.7. 7.30  za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče Jana a Marii 

Matoušovy, bratra Zdeňka, zemřelou rodinu Poláchovu, 

Matoušovu a Minarčíkovu

 31.7. 7.30  za zemřelé Jindřišku a Bedřicha Vašutovy, Anežku 

a Antonína Prorokovy

 1.8. 7.30  za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče, sourozence 

a syna Josefa

 2.8. 7.30 za zemřelé rodiče Kotulovy, dva syny a vnuka Václava 

 3.8. 10.00  za zemřelého Ondřeje Martináka, Rozálii Martinákovou, 

Františka Čaníka a rodiče z obou stran

 4.8. 7.30  za zemřelé Jana a Anežku Plucnarovy, rodiče, sourozence 

a dvě snachy

 5.8. 7.30  za zemřelé rodiče Křištofovy a celou zemřelou rodinu 

Křištofovu

 6.8. 7.30 za zemřelého Václava Baroše a jeho manželku Jarmilu

Informace 
obecního úřadu

Prázdninová otevírací doba 

v knihovně a informačním centru.

Od 1. července 2014 do 30. září 2014 

je změněná otevírací doba 

Místní knihovny a Informačního centra v Horní Bečvě:

Pondělí: 8.00 - 11.30 12.00 - 18.00 hod.

Úterý: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 hod.    
 (odpoledne pouze inform. centrum)         

Středa: 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00 hod.

Čtvrtek: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 hod.
 (pouze inform. centrum)

Pátek:  8.00 - 11.30 12.00 - 18.00 hod.

 (dopoledne pouze inform. centrum)

Sobota: 8.00 - 14.00 hod. 
 (pouze inform. centrum)

V informačním centru můžete knihy pouze vrátit, 

nepožadujte po pracovnici infocentra půjčování!

Městský úřad Rožnov p. Radhoštěm

informuje
Tisková zpráva č. 144/2014 ze dne 12. 6. 2014

Od pondělí bude částečně uzavřen 

most u Janíků

Most přes řeku Bečvu u křižovatky U Janíků bude od pondě-

lí částečně uzavřen. Provoz bude jednosměrný do centra města. 

V opačném směru z centra města ale budou muset řidiči využít 

most u křižovatky u Eroplánu. Těžká a kamionová doprava (nad 

7,5 tun) bude odkláněna přes Hutisko – Solanec.

Očekávané částečně uzavření mostu přes řeku Bečvu u křižovatky 

U Janíků vstoupí v pondělí 16.6.2014 v platnost. „Vzhledem k pláno-

vané rekonstrukci a rozšíření mostu jsme od dodavatelské stavební 

fi rmy obdrželi informaci o uzavření části mostu od příštího týdne. Jed-

nosměrný provoz směrem ze silnice I/35 do centra města bude trvat 

až do konce září letošního roku. Řidiči, kteří pojedou z centra města, 

budou odkloněni na objízdnou trasu směrem k mostu u hotelu Ero-

plán. Pěší dopravy se tato uzavírka prozatím nedotkne, jakmile bude 

dostavěna lávka, budou také chodci „odkloněni“ z mostu na tuto láv-

ku,“ uvedl rožnovský místostarosta Václav Mikušek. „Kamiony a těžká 

nákladní auta nad 7,5 tun budou směrována z centra města nikoliv 

k Eroplánu, ale na Hutisko-Solanec. Most u Eroplánu totiž vzhledem 

k jeho stavu nebude pro kamionovou dopravu možné využít,“ doplnil 

Václav Mikušek.

Dopravní komplikace, které Rožnovany a návštěvníky města čekají, 

souvisí s plánem radnice rozšířit stávající most U Janíků o jeden jízdní 

pruh.

Zpracoval: Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.

Inzerce
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

 Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané 

odvézt do sběrného dvora.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

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, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu , bude časo-

vý plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 

žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 

možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 

který lze vytřídit. Nárůst nevytříděného 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:     1.8., 26.8., 29.8., 26.9., 

31.10., 28.11., 19.12. 2014 

a 30.1. 2015
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 vysy-

pání.

KOUPÍM LES ČI LOUKY, 

ORNOU PŮDU, NAD 1ha. 

PLATBA V HOTOVOSTI. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. 

TEL: 732 210 288

Inzerce

Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Bečva pořádá

20. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE

O PUTOVNÍ CENU 
CYRILA A METODĚJE

Místo konání: 
Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice

Datum: 5. července 2014

Prezentace: do 12:30 hod.

Zahájení soutěže: 
ve 13:00 hod. (v pořadí dle příjezdu družstev)

Startovné: 100 Kč

Plnění disciplín: Požární útok 

- dle směrnic požárního sportu s místní úpravou. 

Jeden pokus (dopravní vedení 2B), ústroj, 

nářadí včetně PPS 8 - 12 dle pravidel požárního sportu. 

Terén - asfaltová živice. Čas měřen elektročasomírou.

Kategorie: 
� Muži

� Muži nad 35 let, 

muži nad 35 let musí prokázat věk - průkaz SDH

(alespoň 5 soutěžicích nad 35 let) 

� Ženy

Ceny:  Muži  Ženy  Muži nad 35 let

1. cena 1 000,- Kč 700,- Kč 700,- Kč

2. cena 700,- Kč 500,- Kč 500,- Kč

3. cena 600,- Kč 300,- Kč 300,- Kč

4. cena 500,- Kč

5. cena 400,- Kč

6. cena 300,- Kč

Občerstvení zajištěné
               Starosta SDH                                     Velitel SDH 

                  Pavel Vašut v. r.                      Svatopluk Divín v. r.

Pozvánka
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HLEDÁM CHATU ČI CHALUPU, BEČVY, 

ROŽNOVSKO,  HUTISKO. ZA NABÍDKY DĚKUJI. 

TEL: 737 95 32 95 

V  prvním březnovém týdnu, v  době jarních prázdnin od 3. do 

7. března 2014, byl provoz na jednu třídu v mateřské škole zajištěn.

Ve čtrnáctidenním období jsme uspořádali „Pohádkové putování“ 

s výstavkou dětských knih, které si děti přinesly z domova. Ocitli jsme 

se tak v říši princezen, statečných rytířů, ježibab a jiných pohádkových 

bytostí, o kterých dětem paní učitelky předčítaly před odpoledním od-

počinkem.

Dne 13. března zhlédly děti k  tomuto tématu divadlo v  MŠ 

– „Pohádky z kufru“.

Skupina starších dětí s paní učitelkou Michalíkovou, navštívila míst-

ní knihovnu dne 20. března, kde proběhla beseda s paní Školovou, kte-

rá si připravila pro děti zajímavý výklad, hezké ukázky a ilustrace z dět-

ských knížek a časopisů. Také dětem ochotně zodpověděla dotazy 

a umožnila jim prohlídku knihovny. Děti získaly informace o půjčování 

knih, které mohou v příštích letech využívat.

První jarní den 21. března, kdy sluníčko šimrá na tváři a děti jsou 

jako na trní, jsme již tradičně vynášeli Morénu. Za zpěvu písní a taneč-

ků, jsme se nejprve na školní zahradě rozloučili se zimou a vítali jaro. 

Následoval průvod s Morénou k řece Bečvě, kde jsme ji zapálili a hodili 

do vody.

V neděli dne 23. března se konalo v obci Horní Bečva „Vítání občán-

ků“, na kterém vystoupila skupina dětí z MŠ pod vedením paní vedoucí 

učitelky Bolckové.

Předvelikonoční období přináší do naší práce každý rok nové tvo-

ření a zkoušení různých technik. Děti společně s  učitelkami zdobily 

výfuky vajíček, zhotovovaly papírové velikonoční a jarní výrobky, kte-

ré posloužily k výzdobě interiéru MŠ. Na pozvání ZŠ se nejstarší děti 

dne 15. dubna zúčastnily hudebního výchovného koncertu v místním 

kinosále s paní vedoucí učitelkou Bolckovou.

Dne 16. dubna skončil plavecký výcvik pro nejstarší děti, které 

obdržely diplomy dle svých individuálních výsledků.

V týdnu od 22. – 25. dubna byl vyhlášen zápis pro nové děti do MŠ 

a kapacita pro školní rok 2014/2015 je naplněna. Zápis probíhal dle 

daných kritérií, ale všechny žádosti nemohly být kladně vyřízeny.

Svátek „Den země“ jsme uctili společnou brigádou na školní zahra-

dě. Dne 30. dubna se děti z obou tříd fotily na společnou fotografi i, 

tentokrát v přírodě. Budoucí školáci se vyfotili na společné tablo.

Několik týdnů jsme věnovali nacvičováním programů a zhotovová-

ním dárečků pro maminky k jejich svátku a výzdobě celého interiéru 

MŠ. Ve dnech 13. a 14. května se konaly besídky ke Dni matek a to 

v každé třídě zvlášť, pro velkou účast a zájem o tuto akci.

V rámci dobré spolupráce se ZŠ a také na přání učitelek z první tří-

dy, vystoupily naše děti i pro školáky, kteří nás navštívili v MŠ. Letos 

třída „Zajíčků“ předvedla svůj program dne 16. května také důchod-

cům na jejich slavnostní schůzi. Kladné ohlasy na pásma našich dětí 

potěšily i nás učitelky, za trpělivost a snahu, která nebyla zbytečná. 

Vedoucí učitelka Bolcková si pozvala dne 20. května do MŠ rodiče 

nově přijatých dětí na informativní schůzku.

Dne 23. května byly děti, které jsou v registraci u Mudr. Korbášové, 

na preventivní zubní prohlídce.

Děti netrpělivě odpočítávaly dny do školního výletu, který se usku-

tečnil dne 27. května do ZOO Ostrava. Byli jsme připraveni i na nepří-

zeň počasí, ale štěstí nám přálo, abychom se potěšili se zvířátky, snědli 

všechny dobroty a příjemně unaveni a spokojeni se šťastně vrátili do 

MŠ. 

Svátek Mezinárodní den dětí jsme oslavovali celý týden, ať už to 

bylo hledání sladkého pokladu v  lese a plnění zajímavých úkolů na 

vyznačené trase nebo zábavné dopoledne v maskách. „Maškarní rej“ 

v obou třídách proběhl dne 4. června. Většina dětí si přinesla kostýmy 

nebo masky z domova. Radostná atmosféra ze soutěží, zábavných her 

a tance nás provázela po celý den.

V červnu jsme využívali příznivé počasí k delším dopoledním vy-

cházkám do přírody a na školní zahradu.

Dne 19. června organizovalo Středisko volného času v  Rožnově 

pod Radh. „VI. olympiádu dětí a mládeže 2014“. I z naší MŠ byla vybrá-

na desetičlenná skupina nejstarších dětí, aby se s paní vedoucí učitel-

kou Bolckovou, zúčastnila této sportovní akce. Děti soutěžily v pěti dis-

ciplinách s  přiměřenou věkovou náročností. Ze třinácti mateřských 
škol se naše děti umístily na krásném druhém místě. Slavnostní pře-

dávání cen bylo v pátek 20. června na náměstí v Rožnově pod Radh. 

a pokračovalo zábavným programem pro děti.

Poslední loučení s  dětmi, které po prázdninách odcházejí do ZŠ, 

se konalo dne 26. června. Pro nejstarší děti si připravila paní učitelka 

Michalíková malou maturitu s  jednoduchými otázkami z  oblasti po-

hádek. Všichni si společně zazpívali a každý budoucí školák obdržel 

knížku a pamětní list se vzpomínkou na MŠ. Následovala zábavná 

„Balónková show“, která dětem zpříjemnila zbytek dopoledne. 

Letos, jako novinka, proběhlo noční spaní v MŠ ze dne 26. na 27. 

června. Nejstarší děti, které chtěly a rodiče jim to dovolili, přespaly 

společně s paní vedoucí učitelkou Bolckovou a paní učitelkou Chme-

lařovou v MŠ.

Prázdninový provoz v  MŠ letos nebude, z  důvodů rekonstrukce 

sociálního zařízení a příprav na tyto práce. Nový školní rok 2014/2015 

začíná 1. září 2014.

Kolektiv zaměstnanců MŠ přeje všem čtenářům zpravodaje poho-

dovou a krásnou letní dovolenou.  

Za MŠ zapsala Michalíková Táňa

Zprávičky z naší školičky 

za uplynulé čtyři měsíce

Inzerce
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Klub důchodců a zahrádkářů v Horní Bečvě ve spolupráci s Klubem 

seniorů v  Rožnově p/R. uspořádal kulturně – sportovní odpoledne 

spojené se smažením vaječiny. Setkání se uskutečnilo v Retasu naproti 

Zavadilce v úterý 17. června. Všechny přítomné přivítaly p. Pospíšilová 

a p. Přikrylová, které seznámily seniory s programem, k tanci a posle-

chu zahrál pan Závorka z Dolní Bečvy. Po občerstvení – vaječina a vý-

borné vdolečky, které upekla p. Třeštíková, následovala sportovní klání 

v bowlingu a petanque. Hry petanque se zúčastnila 3 družstva. První 

místo obsadil tým Rožnov II. s   9 body, druhá skončila Horní Bečva 

(Slížková, Pospíšilová a Macečková) se 7 body a bronzovou medaili si 

odvezl tým Rožnova I., který získal body 4. V bowlingu zvítězili Rožno-

vané s počtem 662 kolků, hráči z Horní Bečvy (Mládenková, Němcová, 

Blinka, Maceček a Vašut) obsadili místo druhé s 583 kolky. Nejlepším 

hráčem se stal Jarek Skalka (157 kolků) z Rožnova, druhý byl Horno-

bečvan Jaroslav Blinka (145 kolků) a hráčky Rožnova Kája Kalodová 

a Jarka Slováková shodně dosáhly se 140 kolky na místo třetí.

Sál Retasa byl skoro plný, kulturně sportovní odpoledne se velmi 

vydařilo, všichni byli určitě s  pohoštěním a programem spokojeni. 

Senioři děkují všem organizátorům a budou se těšit na podobné se-

tkání opět za rok. 
Marie Němcová

Kulturně – sportovní odpoledne 

seniorů

Končí další školní rok, rok 2013/2014, a my bychom vás opět rádi 

seznámili s výsledky našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 114 žáků, všichni prospěli. 

Výborný prospěch měli tito žáci:
1. třída: Václav Holčák, Ondřej Husička, Adam Křenek, Filip Kubáň, Jakub 

Kubeša, Martin Mikuda, Tomáš Riegel, Josef Vojkůvka, Emilly Davidson, 

Barbora Jalůvková, Tereza Kočajnarová, Anna Komnacká, Nikol Křenko-

vá, Barbora Ondruchová, Linda Pavelková, Erika Strachotová, Vanessa 

Valová, Kateřina Vaníčková.

2. třída: Pavel Holzer, Dominik Chrbját, Adam Lejska, Daniel Malina, 

Roman Rusín, Daniel Tovaryš, Angela Davidson, Ema Fárková, Ema 

Holíčková, Aneta Kretíková, Alena Křenková, Viktorie Mazůrková, Adéla 

Minarčíková, Kristýna Otepková, Eliška Petřeková, Radka Vašutová.

3. třída: Tomáš Kubáň, Kateřina Blinková, Zuzana Podešvová, Patricie 

Stromšíková, Daniela Vaníčková, Lucie Závorková.

4. třída: Martin Holzer, Josef Vahalík, Emanuel Vala, Klára Kocurková.

5. třída: Martin Holčák, Tereza Blinková, Monika Botková, Markéta Vašu-

tová.

Na druhém stupni studuje 130 žáků, všichni prospěli. Vyznamenání 

získalo 52 žáků, z nich měli samé výborné tito žáci:

VI. B – Petr Kasala

VII. – Jakub Němec, Michaela Fárková, Eliška Skramuská

VIII. B – Kristýna Kubešová, Veronika Pařenicová

IX. A – Lukáš Mužátko, Kristýna Blažková

IX. B – David Kretík, Ivana Růčková

Ve škole hodnotíme také chování žáků. Ve druhém pololetí bylo 

celkem uděleno jedenáct napomenutí třídního učitele a dvě důtky 

třídního učitele.

Letos opouští naši školu třicet osm žáků z devátých tříd, dvacet de-

vět z nich bylo přijato na maturitní obory, devět žáků na učební obory. 

Kromě toho jeden žák z páté třídy bude studentem osmiletého gym-

názia v Rožnově pod Radhoštěm.

Všem žákům i učitelům přeji slunečné a příjemné prožití prázdnin.

Mgr. Silva Vašková

Základní škola informuje

Škola končí, jsou tu prázdniny …

Truhlářství 
Karel Křenek

Výroba nábytku, kuchyní, dveří, oken, 

schodů, drobné tesařské práce.

Horní Bečva 664 ,tel.: 739 370 220 

www.dusedreva.cz

Inzerce
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Dne 26. 5. 2014 se žákyně ZŠ z Horní Bečvy zúčastnily 4. kola Coca-

cola školského poháru v kopané, které se hrálo v Pardubicích. Jedna-

lo se již o poslední kolo před mezinárodním fi nále, které se uskuteční 

17. 6. 2014 v Kroměříži. V předešlých ročnících již tento postup zname-

nal zahrát si „Velké fi nále“, které se pravidelně konalo v Praze na Stra-

hově. Letos však došlo ke změně v pravidlech a posledních osm druž-

stev si to rozdalo mezi sebou ve dvou skupinách, z nichž pouze vítěz 

postoupil do mezinárodního fi nále. Bohužel i letos se nám nepodařilo 

postoupit a skončili jsme sice na krásném 2. místě, ale nepostupovém. 

Postoupila ZŠ Pardubice - Ohrazenice, na 2. místě ZŠ Horní Bečva, třetí 

byla děvčata ze ZŠ Mutěnice a na posledním místě opavské Stěboři-

ce. Hrálo se za úmorného, 30-ti stupňového vedra, přičemž z umělého 

povrchu sálalo ještě větší horko. Rozlosování nám také moc nepřálo, 

protože jsme museli hrát dva zápasy po sobě. A únava byla opravdu 

znát. Přesto bych chtěl holkám moc poděkovat, že bojovaly až do úpl-

ného konce a vyčerpání. Jedna výhra, jedna prohra a jedna remíza však 

stačily jen na druhé místo. Ale být mezi osmi nejlepšími v republice, to 

se opravdu moc cenní.

Foto: ZŠ Horní Bečva v bílých dresech se fotily se soupeřkami ze ZŠ Stěbořice

Nahoře zleva: 

Slížková Monika, Hodaňová Lucie, Kubáňová Markéta, Otepková Šárka, 

Kubešová Kristýna, Růčková Ivana, Hajdušková Natálie

Dole zleva: 

Kohoutová Veronika, Pařenicová Veronika, Stromšíková Sandra, 

Skramuská Eliška, Kubáňová Karolína

Ležící vlevo: Křištofová Pavla

Zcela vpravo: Nytrová Aneta a Mgr. Zbyněk Kocurek

Holky z Horní Bečvy mezi osmi nejlepšími v republice
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Dobrý den,
oznamujeme všem, že končíme 

se sbírkou hliníku 
pro našeho syna Damiánka. 

Hliník můžete dovézt na sběrná místa 

nebo k nám domů na adresu: 

Starozuberská 873, Zubří 
a to do půlky července (do 13. 7.) 

Případně mi můžete zavolat a já si hliník vyzvednu.

Moc děkuji všem, 

kteří se zapojili do sbírky a pečlivě sbírali hliník. 

Veškerý výtěžek jde na úhradu speciální léčby v lázních. 

Tento rok jsme s Damiánkem absolvovali dvoje lázně 

– v sanatoriích Klimkovice a na Slovensku v Piešťanech. 

V září se chystáme ještě znovu do Klimkovic. 

Tato speciální rehabilitační léčba Damiánkovi pomáhá. 

Více se zpevnil, už se sám postaví 

a začal chodit se speciálním chodítkem. 

Moc děkujeme všem za podporu a pomoc.

rodiče Fabiánovi 
Kontakt: 732 451 240

Zvonice na Soláni
Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Pondělí – Pátek      9:00 – 16:00

Sobota – Neděle   9.00 - 17.00

Program:

7. – 13. července 2014 

– Malířská škola na Soláni –

6. července 2014 v 16 hodin  

– DareBanD – 

Amfi teátr na Soláni - u hotelu Čarták

Více na: http://www.zvonice.eu/

Program kina 
červenec 2014

Telefon:  734 36 60 60

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz/kino

•  Od čtvrtka 26. 6. do středy 2. 7. 

v 18.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

•  Od čtvrtka 26. 6. do středy 2. 7. 

ve 20.00 hodin

TRANSFORMERS: ZÁNIK

•  Ve čtvrtek 3. 7. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – KNĚZOVY DĚTI

•  Od pátku 4. 7. do neděle 6. 7. 

v 18.00 hodin

BONY A KLID 2

•  Od pátku 4. 7. do neděle 6. 7. 

ve 20.00 hodin

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL 

Z OKNA A ZMIZEL

•  Od pondělí 7. 7. do neděle 13. 7. 

v 18.00 hodin

RIO 2

• Od pondělí 7. 7. do středy 9. 7. 

ve 20.00 hodin

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ

•  Od čtvrtka 10. 7. do neděle 13. 7. 

ve 20.00 hodin

RANHOJIČ

•  Od pondělí 14. 7. do středy 16. 7. 

v 18.00 hodin

LOVE SONG

•  Od pondělí 14. 7. do středy 16. 7. 

ve 20.00 hodin

JOE

•  Od čtvrtka 17. 7. do středy  23. 7. 

v 18.00 hodin

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 

NA PRÁZDNINÁCH

•  Od čtvrtka 17. 7. do neděle 20. 7. 

ve 20.00 hodin

ÚSVIT PLANETY OPIC

•  Od pondělí 21. 7. do středy 23. 7. 

ve 20.00 hodin

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

•  Od čtvrtka 24. 7. do středy 30. 7. 

v 18.00 hodin

HERCULES

•  Od čtvrtka 24. 7. do neděle 27. 7. 

ve 20.00 hodin

NA HRANĚ ZÍTŘKA

•  Od pondělí 28. 7. do středy 30. 7. 

ve 20.00 hodin

DÍRA U HANUŠOVIC

•  Od čtvrtka 31. 7. do neděle 3. 8. 

v 18.00 hodin

22 JUMP STREET

•  Od čtvrtka 31. 7. do neděle 3. 8. 

ve 20.00 hodin

ZEJTRA NAPOŘÁD


