
březen

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

 

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

13. března 2010

v 16.00 hod. 

Josef Laža 

– o životě s písničkou –  

a cimbálem

27. března 2010

v 16.00 hod. 

Pepa Fousek a syn
– písničkář – 

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.

Pozvánka do divadla
Srdečně Vás zveme 28. března 2010 v 16.00 hodin 

na představení ochotnického divadelního souboru z Velkých Karlovic.

Božena Němcová – Divá Bára
Bára byla dcerou pastýře Jakuba 

a dívky Báry, kterou si vzal až jako 

starý mládenec z obav, že se bez dětí 

nedostane do nebe. Divá Bára jí říkali 

pro její „oči buličí“, pro silnou posta-

vu, která se pro mladou dívku vůbec 

nehodila. Divá byla taky proto, že 

byla nebojácná a uměla plavat nad, 

dokonce i pod vodou. 

I když to Báru moc mrzelo, řídila se 

otcovými radami a urážek si nevší-

mala, dokonce je přehlížela. Mělo ji 

rádo opravdu jenom málo lidí, mezi 

nimiž byla i Bářina nejlepší kamarád-

ka Eliška…

Předprodej vstupenek bude 

v Místní knihovně 

od 8. března 2010, 

vstupné 50,- Kč, přístavky 30,- Kč.

Numerologie
Ve středu 

10. března 2010 

se opět setkáme s numerologií 

v 17.00 hodin 
v Místní knihovně, 

těšíme se na Vaši návštěvu.

Hornobečvané 10. ledna 2010 

na sjezdovce Alpe Cermis v Itálii podporovali 

české běžecké lyžovaní. 

Během lyžařského pobytu ve Val di Fiemme se naskyt-

la jedinečná příležitost, podpořit naše reprezentanty při 

závěrečném závodu Tour de Ski a hlavně Lukáše Bauera, 

který nakonec celou Tour de Ski vyhrál.

Byl to nezapomenutelný zážitek, atmosféra byla skvě-

lá, hodně Čechů kolem trati, slivovice nechyběla a hlavně 

Lukáš Bauer o parník vyhrál. Na památku se s námi vyfotil 

a ocenil naši podporu…                                        Foto Petr Berka

Zdroj: CSFD.cz
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Společenská kronika

Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 2. března 2010 by se dožil 

sedmdesáti pěti let náš drahý

pan  Josef  Z e t o ch a

a dne 29. března 2010 uplyne šest let 

od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají 

manželka a syn Pepík.

Krásné jsou vzpomínky, 

jen kdyby tolik nebolely.

Dne 3. března 2010 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí úmrtí 

pana  Františka  B o r d o v s k é h o

S láskou vzpomínají manželka, syn Milan 

s rodinou a dcera Alenka s rodinou.

Tak jak Ti z očí zářila láska a dobrota, 

tak nám chybíš do konce života.

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát 

a pokojný věčný spánek přát.

Dne  21. března vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí 

pana  Jiřího  D i a t k y 

S láskou vzpomínají manželka, děti, 

rodiče a bratr Zdeněk s rodinou.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Kytičku květů na hrob můžeme jen dát a potichu vzpomínat.

Dne 10. března 2010 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí 

paní  Anny  Š k o r ň o v é 

S láskou a úctou vzpomíná manžel 

Jindřich, syn Milan a dcery Daniela 

a Jarmila s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Ve tmavý hrob odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

Dne 6. března 2010 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí naší drahé 

maminky, babičky a prababičky, 

paní Anny F i d r i ch o v é

S úctou vzpomínají dcera Dana, 

dcery Marie a Anežka s rodinami, 

syn Antonín 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 7. března 2010 by nedožil 

osmdesáti devíti let náš manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček 

pan  Oldřich  O n d r u ch

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Cecílie, syn Zdeněk a dcera Jindřiška 

s rodinami.

Těžko je zapomenout, když je prázdný domov 

a nikdo ani na Tě nezavolá…

Dne 4. března 2010 vzpomeneme desáté výročí od úmrtí 

paní  Marie  M a c e č k o v é

a osmnáct let uplynulo od úmrtí jejího manžela  

pana  Josefa  M a c e č k a

Už Vám nemůžeme nic dát, 

jen kytičku růží, rozžít svíci a vzpomínat.

S láskou vzpomínají dcera Marie s rodinou, 

syn Vladimír s rodinou, 

vnučka Marie a vnuk Josef s rodinami, 

Radek, Eliška a Mirka s rodinou.

Vzpomínka

Motto: 

„Každá dobrá myšlenka, kterou jsi povzbudil a podpořil, 

je opravdovým uměleckým dílem Tvého života.  “
Sri Chinmoy

Blahopřání
V březnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Emil  K ř e n e k

Vladimír  M a ch á l e k

Věra  P a v l i c o v á

Josef  V a n ě k

Marie  O n d r u ch o v á

Jiřinka  J u ř í č k o  v á

Františka  S o l a n s k á

Božena  J a n í č k o v á

Marta  V a ň k o v á

Marta  K r e t k o v á

Helena  S k a l í k o v á

Ludmila  Z á v o r k o v á Bohumil  Ch u d ě j

Oldřich  T i ch ý Jindřich  Š k o r ň a

Jenovefa  C a b á k o v á Jan  M a l  i n a

Láhev vína otvíráme, do skleniček naléváme, na Tvé zdraví připíjíme, 

ať zase za deset let Tvé další kulatiny oslavíme.

Dne 17. března 2010 oslaví 

naše milá maminka a babička 

paní  Jana  O n d r u ch o v á 

své kulaté narozeniny. 

Všechno nejlepší a pevné zdraví 

do dalších let přejí děti Karel, Jana s Mirkem, 

Luděk s Helenou a vnoučata Deniska, 

Barborka, Luděček a Radimek.

Maminko, děkujeme, že Tě máme!

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

„Komu je život těžký, tomu bude země lehká…“
Henryk Sienkiewicz

 1.3. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence, celou 

zemřelou rodinu a duše v očistci

 2.3. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí 

a zemřelou rodinu

 3.3. 7.30  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna a dva zetě

 4.3. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, celou rodinu a duše 

v očistci

 5.3.   7.30  za zemřelé rodiče Karolínu a Josefa Smočkovy, syna Josefa, 

zetě Antonína, celou zemřelou rodinu a duše v očistci

 6.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 7.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, dceru a syny

 8.3. 7.30  za zemřelou Marii Macečkovou, manžela Josefa, syna 

Josefa s manželkou Danielou, Rudolfa Fárka, sourozence, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 9.3.  7.30  za zemřelé Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

 10.3. 7.30 za zemřelou Annu Škorňovou k devátému výročí úmrtí

 11.3. 7.30 za zemřelého Josefa Koláčka a dceru Dagmar

 12.3. 7.30  za zemřelou Andělu Petřekovou, manžela, tři syny 

a dvě snachy

 13.3. 7.30  za zemřelou Anežku Liďákovou, syna Františka, rodiče 

Liďákovy a Bartošovy a Františka Adamce

 14.3. 10.00  za zemřelého Josefa Proroka a zemřelou rodinu z obou 

stran

 15.3. 7.30  za zemřelou Hermínu Fárkovou, manžela Bedřicha, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 16.3. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Středulovy a živou rodinu

 17.3. 7.30  za zemřelé Jana a Františka Macečkovy, syna Stanislava, 

rodiče z obou stran a duše v očistci 

 18.3. 7.30 za zemřelého Josefa Vančuru a syna Josefa

 19.3. 7.30  za zemřelé Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny, dceru 

a zetě Vladimíra

  17.00  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa a rodiče 

z obou stran

 20.3. 7.30  za zemřelou Marii Černou, Josefa Ondrucha a Ludmilu 

Smichovičovou

Mše v březnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné 

vzpomínky zanechal.

Dne 25. března 2010 vzpomeneme 

nedožité sté narozeniny 

pana  Vasila  K o p í n a

Od jeho úmrtí 10. února 2010 uplynulo 

dvacet čtyři let. S úctou a láskou 

vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka je trvalejší než květ nejkrásnější, květ uvadne a opadne, 

vzpomínka na Tě zůstane.

Dne 29. března 2010 by se dožil 

devadesáti let náš tatínek a staříček 

pan  František  K y s u č a n 

Tati, už Ti ruku nepodáme, ani dárky 

Ti nedáme, jen rožnem svíčku, 

tiše se u Tvého hrobu pomodlíme, 

dík za život a vše ostatní 

po větru v neznámou nám dál posíláme. 

                                        Dcera Fanda

Naše milá Boženko, ze všeho nejvíc bychom si přáli, 

abys tu byla s námi a mohli volat to překrásné Boženko! 

Celý život jsi nám obětovala, tak moc jsi své děti milovala.

Děkujeme Ti, Boženko, za vše co jsi pro celou svou rodinu dělala, 

bez Tebe, Boženko milá, těžko se nám životem kráčí, 

při vzpomínkách je těžké ubránit se pláči.

Dne 10. března 2010 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí 

paní  Boženy  M i n a r č  í k o  v é , 

rozené Vaníčkové 

Dne 18. března 2010 

by se dožila čtyřiceti let.

Ruku Ti už nemůžeme dát, 

abychom Ti mohli k narozeninám 

blahopřát, jen kytičku na hrob 

Ti klademe a pokojný spánek přejeme.

S láskou a úctou vzpomínají manžel 

a děti Honzík, Kubík a Vendulka, rodiče a sourozenci s rodinami. 

Inzerce
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V letech 2008 a 2009 některé děti z MŠ jezdily lyžovat do areálu 

Bílá s lyžařskou školou Sluníčko. Pro letošní lyžařský výcvik bylo dě-

tem umožněno lyžovat o kousek blíž. Z lyžařského areálu Sachova 

studánka pro nás až ke školce jezdil skibus, který každé ráno naplnilo 

doprovodu paní ředitelky jedenáct dětí. Lyžovat se děti učily ve dnech 

15. – 19. února. Některé už před kurzem lyžovaly jako „profíci“ a vlek 

pro ně nebyl neznámá. Jiné ještě ani nemají lyže, a tak měly výbavu 

v rámci kurzovného zapůjčenou. Instruktorky Vendulka, Hanka 

a Ivanka měly děti rozděleny na pokročilé, těch bylo sedm, a čtyři 

začátečníky. Trpělivost potřebovaly právě ty začínající, stály na lyžích 

poprvé a věděly, že nikde poblíž není mámina či tátova náruč, která by 

je chránila při pádu.

I tito začínající lyžaři se naučili jezdit do kopce. Nejdřív na lanovém 

a později i na malém vleku. Třeba se příště už vyrovnají těm sedmi sta-

tečným, kteří od prvního dne jezdili na vleku velkém.

Na kopci se děti nemohly lyžování nabažit, dvakrát 45 minut s pře-

stávkou na svačinu, čajík a dobrotu v bufetu – to se  jim zdálo málo! 

Ale u oběda ve školce pak ani nepíply a lžíce se jim zdály těžké jako čin-

ky. Pro tentokrát nebylo třeba je přemlouvat k odpočinku na postýlce.

Jako snad každý i tento náš kurz byl ukončen závody. V řadách 

diváků nechyběli ani rodiče malých lyžařů. Ze začínajících se na první 

místo vyšvihla Anetka Riedlová a z pokročilých ostatní kamarády 

porazili Lucinka 

Hyklová a Tomášek 

Kubáň. Za ceny pro 

vítěze děkujeme 

panu Závorkovi, ve-

doucímu lyžařského 

výcviku, manželům 

Greplovým 

z Valašky a panu 

Tovaryšovi.              

Za kolektiv 
učitelek MŠ 
Radka Bolcková

Čas plyne jako voda, první pololetí školního roku 2009/2010 rych-

le uběhlo. Rádi bychom Vás opět seznámili s výsledky našich žáků 

v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí 122 žáků, všichni prospěli. 
Výborný prospěch měli tito žáci:
I. třída

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

Káňa, David Křenek, Tomáš Křenek, Daniel Němec, Samuel Rybár, Patrik 

Šupina, Morten Vašut, Daniela Bernátková,  Monika Botková, Viktorie 

Doležálková, Simona Fojtášková, Juliet Juráček, Aneta Mikudová, Denisa 

Petřeková, Markéta Vašutová, Radka Žitníková  

II. třída

Jan Bradáč, Jakub Kohout, Jakub Měrka, Tereza Barabášová, Sára 

Bílková, Adéla Bohušová, Hana Holíčková, Vendula Němcová

III. třída

Ivan Červenka, Michal Fojtášek, Matěj Juřík, Roman Maléř, Jakub 

Němec, Filip Rybár, Michaela Fárková, Vanda Machálková

IV. třída

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

Nytrová

Mateřská škola 
– co o nás možná nevíte – 

Oznámení Finančního úřadu 

v Rožnově pod Radhoštěm.

Pracovníci Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm 

budou ve dnech 

22. března a 29. března 2010 (vždy v pondělí) 

od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hod. 

přijímat Vaše vyplněná daňová přiznání za rok 2009 

- v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Bečvě. 

Tiskopisy budou k dispozici.

 21.3. 10.00 za zemřelého Josefa Zetochu, rodiče, bratra a dceru Janu

 22.3. 7.30  za zemřelé rodiče Emilii a Cyrila Solanské, 

jejich sourozence a rodiče

 23.3. 7.30 na úmysl dárce

 24.3. 7.30  za zemřelého Rudolfa Závorku, rodiče, dva bratry 

a synovce Miroslava

 25.3. 7.30 za zemřelé Jana a Františku Ondryášovy jejich rodiče

 26.3. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Solanské, tři syny a celou 

zemřelou rodinu

 27.3. 7.30  za zemřelého otce Františka k nedožitým devadesátým 

narozeninám, matku Adélu a bratra Jana Kysučanovy

 28.3. 10.00  za zemřelou Leokadii Matuškovou, sourozence, rodiče 

Malinovy a Matuškovy

 29.3. 7.30 na jistý úmysl

 30.3. 7.30  za zemřelé rodiče Oldřicha a Kristýnu Chovancovy, 

manžela Václava a bratra Oldřicha

 31.3. 7.30 za zemřelou rodinu

 1.4. 7.30  za zemřelého Roberta Vaňka, manželku Marii, syna 

Oldřicha, jeho manželku Martu a duše v očistci

 2.4.  Velký pátek

 3.4. 7.30  za zemřelého syna René Vaňka, staříčky z obou stran 

a duše v očistci 

 4.4. 10.00  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, snachu 

a duše v očistci

 5.4. 8.00  za zemřelého Karla Ondrucha, syna Karla a rodiče 

z obou stran

  10.00  za zemřelé Amálii a Metoděje Macečkovy, rodiče, 

sourozence, čtyři zetě a vnučky

 6.4. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Chudějovou, Facovou, 

Fárkovou, Mitášovou duše v očistci

 7.4. 7.30 za zemřelého Ondřeje Martináka a tetu Rozálii

Informace obecního úřadu

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    

26. 3.     30. 4.     28. 5.     25. 6.     2010

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad 

pro občany budou přistaveny ve dnech:

 27. a 28. 3.      1. a 2. 5.      29. a 30. 5.      26. a 27. 6.  

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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2010

Základní škola informuje
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11.února proběhla v základní škole v Horní Bečvě konverzační sou-

těž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo 19 žáků od 6. do 9. třídy.

V 1. kategorii si žáci losovali z 5 témat. Z 10 zúčastněných sou-

těžících skončil na 3. místě Radek Bill ze 6. b třídy, druhá se umístila 

Dominika Blinková z téže třídy a vítězkou se stala Kateřina Jalůvková 

ze 7. třídy.

V této kategorii dále soutěžili: Denisa Hrubíková, Barbora Malino-

vá, Nikola Bernatská, Barbora Podešvová, Barbora Kohoutová, Michal 

Maceček a Marie Machová.

V kategorii 8. - 9. tříd soutěžilo 9 žáků, kteří již měli 10 konverzač-

ních témat.

Na třetím místě se umístila 2 děvčata – Lenka Petřeková z 8. b 

a Veronika Podešvová z 9. b, 2. místo obsadila Zuzana Hrstková 

z 8. b a nejlépe se s tématem Food, drinks and shopping vypořádala  

a po zásluze zvítězila Markéta Ondruchová z 9. b.

Dalšími soutěžícími byli: Ondřej Malina, Dominik Ondruch, Jolana 

Chrbjátová, Barbora Maléřová a Helena Růčková.

První tři v každé kategorii obdrželi diplomy a ceny, všichni ostatní 

byli odměněni sladkostmi.

Vyučující anglického jazyka děkují všem za účast v této nelehké 

soutěži, vítězům přejeme hodně úspěchů v dalším kole v Rožnově p/R. 

Marie Němcová

Mezi snowboardisty zvítězil Tomáš Krumpolc, druhý byl Josef 

Barabáš a třetí místo obsadil Radim Polách. Z děvčat byla nejrychlejší 

Veronika Kohoutová, druhá dojela Natálie Hajdušková a na třetím 

místě se umístila Michaela Botková. V kategorii chlapců zvítězil Lukáš 

Onderka, Daniel Zbránek byl druhý a bronzový stupínek obsadil 

Štěpán Ondruch. Celkem se závodu zúčastnilo 24 žáků.

Sedmáci měli lyžařský výcvik sedmidenní. Poslední den si připra-

vili masky. Po svahu se proháněli Ribana, Marfuša, Valaška, motorkář, 

servírka, uklízečka, mafi án a další krásné masky. Porota z nich oce-

nila 5 nejlepších  – babičku Růženku (Zuzka Růčková), upíra (Katka 

Jalůvková), čertici (Kristýna Kretková), doktora (Jakub Juřík) a mamku 

s mimčem (Tomáš Minarčík). Po odmaskování závodili žáci v obřím 

slalomu. Mezi děvčaty vyhrála Žaneta Kachtíková (2. Alena Mičolová 

a 3. Kateřina Holčáková ). Z chlapců byl nejlepší Jakub Juřík (2. Ondřej 

Matušík a 3. Kryštof Jalůvka). I snowboardisté jeli obří slalom. Nejlepší 

mezi brankami byla Kateřina Jalůvková, druhý dojel Michal Maceček 

a třetí místo obsadila Sandra Hanasová. Vítězi byli odměněni sladkost-

mi a diplomy.

Instruktoři pochválili všechny účastníky kurzu a všichni doufají, 

že se budou lyžování a snowboardingu věnovat i v budoucnosti.

Žáci i instruktoři věnovali obsluze vleku a personálu v bufetu 

diplom s podpisy všech účastníků a poděkovali jim za ochotu, pěkný 

přístup a vzornou obsluhu.                                                        Marie Němcová

V polovině ledna se žáci páté a sedmé třídy základní školy v Horní 

Bečvě učili základům lyžování a snowboardingu na lyžařském vleku 

U Sachovy studánky – západ pod vedením instruktorů Daniely 

Křištofové, Marie Němcové, Zbyňka Kocurka a Aleše Závorky.

První den byli žáci rozděleni do 3 družstev lyžařů a jednoho druž-

stva snowboardistů.

Za pěkného, ale mrazivého počasí a na pečlivě upraveném svahu, 

se děti učily základním obloukům, carvingu a dalším dovednostem 

na lyžích a snowboardu.

Páťáci vše zvládli po 4 dnech výuky a poslední den soutěžili v obřím 

slalomu.

V. třída

Lukáš Mužátko, Tereza Martináková,  Tereza Pavlicová

Na druhém stupni studuje 127 žáků, z nich pět neprospělo. 
Vyznamenání získalo padesát dva žáků, samé výborné měli tito žáci:

VI. A třída VI. B třída

Marek Fiurášek Radek Bill

Jiří Solanský Dominika Blinková

VII. třída IX. A třída

Kateřina Barošová Michaela Billová

Sandra Hanasová Kamila Petřeková

Hana Handrychová

IX. B třída

Markéta Ondruchová, Veronika Podešvová, Helena Růčková

Ve škole musíme hodnotit i chování žáků. V prvním pololetí bylo 

uděleno celkem dvacet jedna napomenutí třídního učitele, šest důtek 

třídního učitele, a jednu důtku ředitele školy.

Ve škole se nejen učí, ale také probíhají různé soutěže. 

O nich Vás informujeme v průběhu školního roku.            Silva Vašková

Lyžařský výcvik hornobečvanských 

páťáků a sedmáků

Máte nápady? Máte organizační schopnosti? 

Máte děti? Máte chuť něco změnit?

Připojte se k nám!

Občanské sdružení Bečvánek Beskydy 

potřebuje do svých řad schopné, přátelské a obětavé 

maminky a tatínky, tety a strýce, kteří se dobrovolně a rádi 

podílejí na akcích pro děti.

Srdečně vás zveme na naši první veřejnou členskou schůzi

v ÚTERÝ 9. 3. 2010 OD 17:00 HOD. 

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ BEČVY.

Bude se jednat o prostorách budoucí klubovny, 

cvičení pro děti a hlavně plánovat další akce 

- pálení čarodějnic!

Udělejte to pro své děti. Přijďte!

Co se děje 
v hornobečvanské škole
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   Sobota 30. ledna 2010 se zapíše všem návštěvníkům jako den, 

pro který stálo za to vymyslet a vyrobit masku a zajít do penzionu 

Staré časy na třetí Bečvanské maskování. Jak se stává dobrým zvykem, 

sešly se opět nápadité, originální, pompézní, pestré, prostě pochvalou 

oplývající masky jako střihoruký Edward, mamka s děckem v kočárku, 

mumie, ovečka Shaun, viking, Mickymouse famílije, lidojed, Colombo, 

Marilyn Monroe, Voodoo panenka, pytlíky čaje, Pipi, ruská výprava 

Nastě, Ivana a Mrazíka, berušky, pejskové, kočičky, břucháči i podvy-

živení. Prostě byl tam každý, kdo něco znamenal, znamená, případně 

znamenat bude!

Azyl tentokrát poskytl tomuto honosnému osazenstvu zbrusu 

nově otevřený Penzion Staré časy na Horní Bečvě, který se s touto 

nelehkou rolí popral a z boje odešel z hlavou nejen na krku, ale i na-

hoře. O hudební stránku se postarala výborná dvojice s názvem DUO 

TWIST, kteří rozpálili všem chodidla do vysokých teplot a rudých barev. 

Účastníci mezi sebou měli i možnost zasoutěžit v týmových soutěžích 

jako jablková pošta, stavění pyramidy a soutěž na tandemových lyžích. 

Z toho klání vzešel vítězný tým s názvem Al Coholici. Dále na soutěží-

chtivé plesaře čekal balónkový tanec, vyhlášení nej pěti masek a samo-

zřejmě tombola, za kterou patří dík všem sponzorům. 
Vaše Ohlá klika

Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva děkuje všem sponzorům, 

ostatním subjektům a občanům, kteří přispěli na tradiční hasičský kon-

činový ples, který se uskutečnil v sobotu 13. 2. 2010. K tanci i poslechu 

hrál KAREL GOTT REVIVAL.

Výbor chce touto formou poděkovat i všem návštěvníkům plesu, 

kteří dorazili v hojném počtu. Taneční parket byl neustále plný a všich-

ni se náramně bavili.

První ročník dětského karnevalu našel útočiště v prostorách nově 

zrekonstruovaného Penzionu Staré časy, který se s návalem ma-

lých masek popral vcelku důstojně. Věříme, že se vám zamaskované 

odpoledne líbilo jako nám a těšíme se na příště! 

Za Bečvánek Beskydy, o. s. Zdenka Vaníčková, Eva Vaníčková, Marcela 

Švardalová, Renata Ondruchová, Kateřina Malinová, Jana Oleksowiczová, 

Kristína Bernátková.

Bečvanské maskování Hasičský končinový ples

Dětský karneval

Děkujeme všem hostům i pořadatelům 

muzikantského plesu 

za vytvoření příjemné atmosféry a dobré nálady. 

Na plese jsme se sešli 6. února 2010 v penzionu Staré časy. 

Kapelník Záhořanů Bohumil Růčka

Poděkování
Klub důchodců a Svaz dobrovolných zahrádkářů 

na Horní Bečvě 

děkují všem podnikatelům a ostatním dárcům, 

kteří přispěli do tomboly 

a podíleli se na úspěšném zvládnutí  

Sousedského plesu.

Jozef Mužný 
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První ročník zimního Želva Cupu 

se dočkal svého druhého pokračování

V sobotu 6. února uctili všichni kamarádi i bývalí spoluhráči opět 

dalším pokračováním sportovního klání halového fotbalového turnaje 

údolí obce Horní Bečvy památku tragicky zesnulého Michala Romana.

V tvrdých ale férově hraných utkáních neobhájil loňské prven-

ství tým Bučkového, který tentokrát bral pouze bronz. V přetahování 

o první místo nakonec o bod uspěli hráči Mečůvky – Valašky před dru-

hými fotbalisty Hlubokého. Na opačném pólu tabulky se usadili bez 

zisku byť jen jednoho bodu hráči Nebesa – Luky. Nejlepším střelcem 

celodenního zápolení se stal Martin Ondruch z týmu Dolní Konec – 

Kobylská, který se trefi l jedenáctkrát. Nejlepším hráčem byl vyhlášen 

Filip Zetocha, který bojoval za Hluboké. Za nejlepšího strážce svatyně 

byl označen Miroslav Dobeš z týmu Bečvice – Přehrada. Inter Liščí měl 

ve svém středu nejstaršího hráče Pavla Bártka, který si na hřišti zahrál 

i se svými třemi syny. Rodinné klany bývalých opor Horní Bečvy pre-

zentovali také potomci Vladimíra Třeštíka a nebo Jaroslava Zetochy. 

Organizátor turnaje, bratr Michala Romana Pavel si pochvaloval opět 

bezvadný průběh celého turnaje: „Celý turnaj proběhl v duchu fair-
play a byl opět důstojným uctěním památky mého bratra. Mohli jsme 
se spolehnout také na pomoc sponzorů v podobě Ski areálu Sachovka, 
obecního úřadu Horní Bečvy a obchodu Jednota. Za to jim vřele děkuji.„ 

Konečné pořadí turnaje: 

Mečůvka – Valaška 16 b 17:7 Dolní konec – Kobylská 12 b 29:15

Hluboké 15 b 26:16 Bečvice –Přehrada 7 b 12:19

Bučkové 14 b 14:8 Inter Liščí 4 b 10:19

Kostelani 13 b 18:19 Nebesa – Luky 0 b  8:31

Martin Němec

V sobotu se ve sportovní hale při základní škole T. G. Masaryka na 

Horní Bečvě uskutečnil další ročník halového turnaje starších žáků pod 

záštitou starosty obce Horní Bečvy Mgr. Oldřicha Ondryáše.

Vzhledem k účasti dvou slovenských družstev nesl tento turnaj 

přívlastek mezinárodní, zúčastnilo se ho sedm družstev a rozlosován 

byl tak, že se utkala všechna družstva systémem každý s každým. 

Hned v prvním zápase se utkali domácí hráči s družstvem z Klokočova 

a roztočili kolotoč dalších celkem 21 zápasů. Vítězem se nakonec stalo 

družstvo Valašského Meziříčí, které ztratilo dva body snad v nejhezčím 

utkání celého turnaje a to s našimi kluky. Na druhém místě skončila 

Poličná, třetí Juřinka a bohužel našim se lepila smůla na paty a dva 

zápasy v závěru utkání prohráli o jediný gól. Z toho důvodu na ně 

zbyla nepopulární bramborová medaile. Na pátém místě se umístilo 

družstvo z Valašské Bystřice a šesté a sedmé místo si rozdělilo druž-

stvo z Klokočova a Korně. Všechna družstva převzala z rukou starosty 

obce poháry a pro organizátory bylo potěšující, že odcházeli s velmi 

dobrými pocity a poděkováním za výborný turnaj. V jednotlivcích byl 

nejlepším brankářem vyhlášen Jiří Hasalík z Valašského Meziříčí, nej-

lepším hráčem Daniel Kováč rovněž z Valašského Meziříčí a nejlepším 

střelcem se stal domácí Filip Zetocha. Doufáme, že se nám na Horní 

Bečvě rodí střelec. Poděkování patří rozhodčím turnaje Petru Vašutovi, 

Vladimíru Třeštíkovi, Svaťovi Fojtáškovi a Pavlu Romanovi. Nesmíme 

zapomenout poděkovat  Zdence Bártkové a  Daně Macečkové, ale 

určitě si pochvalu zaslouží Michal Maceček (žák 7. třídy), který po celý 

turnaj perfektně obsluhoval časomíru a mikrofonem zval jednotlivá 

družstva k zápasům. Karel Sekyra – TJ Sokol Horní Bečva

Želva Cup

Mezinárodní halový turnaj starších žáků 

O pohár starosty obce Horní Bečva

Poděkování
Odstupující vedoucí Policie České republiky Obvodního oddělení 

Horní Bečva npor. Jiří Vlček v souvislosti 

s odchodem do civilního sektoru děkuje všem organizacím 

i občanům Horní Bečvy za výbornou spolupráci 

a krásně prožitých více než dvanáct let pracovního života. 

Poznal jsem tu obrovské množství skvělých lidí 

a budu velmi rád na všechny vzpomínat a stejně rád se k nim 

budu vracet. Přeji všem všechno nejlepší, hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti v dalším životě. 

Děkuje Jiří Vlček

Pozvánka 

na 7. ročník mariášového turnaje

Zveme Vás na již tradiční mariášový turnaj 

v sobotu 13. března 2010 v 9.00 hodin 

v hospodě na Bečvici,

prezentace 8.30 - 9.00, startovné 200,- Kč,

informace na tel. č. 604 859 563 

nebo mail Radovan.Svoboda@centrum.cz.

Město Rožnov p. R. vyhlašuje u příležitosti tradičního 

JOSEFOVSKÉHO JARMARKU, který se koná ve dnech 

19. a 20. března 2010 na Masarykově náměstí, soutěž: 

„O nejhezčí jarní květinku“
Vytvořte květinku - např. kreslenou, vyšívanou, háčkovanou, 

pletenou, batikovanou, modelovanou, lepenou, pečenou 

i živé květy a oslavte tím příchod jara.

Informace k soutěži i případné přihlášky 

na telefonním čísle 571 661 287 nebo 739 503 656.

Srdečně zveme k účasti děti, rodiče a ostatní veřejnost.
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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

Klempířské a pokrývačské práce
Provádíme pokrývání střech, pergol, zhotovujeme žlaby, 

okapy a parapety. Máme bezkonkurenční ceny!

Kontakt: tel. 776 472 356

e-mail: vojkuvka560@seznam.cz

InzerceInzerce

Kadeřnictví - Holičství
Provozní doba:

po - pá: 8:30-17:00

so: pouze objednávky

Kontakt: 

Ivana Suszková 773 648 841

Lucie Stodůlková 604 796 494

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Pro naší zavedenou restauraci Zavadilka na Prostřední Bečvě

přijmeme vyučené:

KUCHAŘE - KUCHAŘKY

SERVÍRKY - ČÍŠNÍKY

Nabízíme výhodné mzdové podmínky, ubytování zdarma. 

Nástup možný ihned

Pro bližší informace kontaktujte: 

sl. Petřekovou, tel. 602 307 755

petrekova@nerotrade.cz

Masáže
klasická a rekondiční

čínská tlaková masáž

moxa
chatový areál Marta 

v Bučkovém, Horní Bečva

www.beskydy-marta.cz

mobil: 606 303 143

objednávky telefonicky 

nebo osobně: 

úterý         9.00 – 12.00

čtvrtek  12.00 – 18.00 

ZVYŠOVÁNÍ CEN ENERGIÍ?

INVESTUJTE 

DO SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY!

Tato investice Vás určitě nezklame, 

její návratnost je jistá nejpozději 

za 10 roků.

Roční zhodnocení minimálně 10%.

Platí ještě v tomto roce!

Pomoc s administrativou, realizace, poradenství.

Leopold Duchoň

dřevěnice v Hlubokém naproti Rudovi Závorkovi.

Tel: 608 366 566

e-mail: leoduchon@seznam.cz


