
červenec

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

červenec 2011
připravili jsme pro Vás 

Oskarové fi lmy, 

taneční večery… k tomu 

grilování na terase…

Pátek 1. 7. 2011

Skupina Remix

Sobota 2. 7. – letní kino

Lepší pozdě než později

Pondělí 4. 7. – letní kino

Milion dolar baby

Středa 6. 7. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 7. 7. 

Práskání s hity šedesátých 

až devadesátých let

Sobota 9. 7. – letní kino

Čistá duše

Pondělí 11. 7. – letní kino

Gladiátor

Středa 13. 7. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 14. 7. 

Kapela AURA

Sobota 16. 7. – letní kino

Statečné srdce

Pondělí 18. 7. – letní kino

Pán prstenů: Návrat krále

Středa 20. 7. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 21. 7. 

Taneční hity od sedmdesátých 

let až po současnost

Sobota 23. 7. – letní kino

Americká krása

Pondělí 25. 7. – letní kino

Zamilovaný Shakespeare

Středa 27. 7. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 28. 7. 

Kapela Respekt

Sobota 30. 7. – letní kino

Anglický pacient

Vítání občánkůVítání občánků
V neděli 19. 06. 2011 se uskutečnilo v letošním roce dru-

hé vítání občánků. Byl to slavnostní den pro naše nejmenší 

miminka obce Horní Bečva, narozené v průběhu jarních 

měsíců letošního roku. 

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se 

sešlo u příležitosti této slavnostní a významné akce deset 

rodičů se svými miminky, mezi kterými bylo osm chlapců 

a dvě holčičky. Z těchto deseti miminek byly také dvě děti 

narozené ke konci roku 2010. Při obřadu, za účasti starosty 

obce a matrikářky, se rodiče zapsali do pamětní knihy obce, 

obdrželi kytičku a pro své ratolesti dárky. Ke slavnostní 

atmosféře přispělo vystoupení dětí z mateřské školy pod 

vedením paní učitelky Radky Bolckové a pěvecké duo Jana 

a Ludmila Poláchovy s hudebním  doprovodem učitele 

hudby panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim 

hodně zdraví, pohody a radosti. A Vám děti přejeme, abyste  

šťastně vykročily do života, který na Vás teprve čeká. 

Vítám Tě na svět , 
děť átko milé, tátova pýcho 

a mámino štěs tí …

Miminka zleva: Vojtěch Macura, Adam Blinka, Veronika Vojkůvková, Kryštof Vaněk, Michal Vrbka, Vojtěch Dvorský, 

Hana Hrušková, Šimon Ondruch, Jakub Randus a Jakub Fabian 
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Společenská kronika

Anenské díkůvzdání pro naši vzácnou matinku       

paní  Annu  S e d l á č k o v o u  

k 26. červenci 2011, ke stým jmeninám (in memoriam).

Největším darem do života bylo naše narození do Tvé 

a tatínkovy náruče. Maminko láskyplná, Ty i Tvůj choť, 

pan František Sedláček (rodák z Přerova) jste nám byli 

vzorem rodičovské pracovitosti, něhy, porozumění i dob-

ra. Milovali jste nás a byli až do rozloučení s námi oporou. 

Děkujeme za pevné rodinné zázemí, za vzdělání, které  jste 

nám umožnili, za spolehlivé vedení dětstvím k dospělosti. 

Aničko, milující a milovaná dcerko svých rodičů, paní Vero-

niky a pana Michala Poláchových z usedlosti č. 342 v Horní 

Bečvě, Vás všechny, drahý čtyřlístku milovaných námi, 

láskyplně objímáme s hlubokým obdivem k Vašim tak plod-

ným grandiosním dvougeračním životům. Klaníme se úcty-

hodné památce na Vás, naši nejdražší!

Vaše děti (dva vnuci a vnučka) František, Ivan a Věroslava 

Sedláčkovi.

Poklesla ruka, co pohlazení dala, 

umlkl hlas, co vždycky potěšil.

Díky tatínku za kus pěkného žití, 

dokud jsi s námi tady ještě byl. 

Dne 4. července 2011 

vzpomeneme desáté výročí úmrtí         

pana  Josefa  O n d r y á š e 

Vzpomíná celá rodina.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomíná, 

kdo Tě měl rád, ten nezapomíná. 

Dne 31. července 2011 uplyne  

sedmnáct let ode dne, kdy nás 

navždy opustil          

pan  Bedřich  S o l a n s k ý 

Vzpomíná bratr Jaroslav s rodinou. 

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít, 

vzpomínky živé na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít. 

Dne 12. července 2011 uplyne

pět let ode dne, kdy nás navždy

opustil náš manžel a tatínek          

pan Ladislav K ř e n e k 

Dne 22. srpna 2011 by se dožil

šedesáti jedna let. S úctou a láskou

vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

 

Osud nám vzal, co nám bylo drahé, jen krásné vzpomínky na Tebe zanechal. 

Život jde dál, už se nic nezmění, jen ve vzpomínkách se vše ocení. 

Dne 15. července je pro nás smutné 

a bolestné výročí dvacet jedna let, 

co nás navždy opustil manžel, tatínek 

a dědeček          

pan  Josef  B a m b u š e k 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a tři synové s rodinami. Děkujeme všem, 

kdo s námi vzpomenou.

Nebylo přáno nám déle s Tebou být, nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 15. července 2011 uplyne 

dvacet pět smutných roků, kdy nás 

opustil náš navždy milovaný manžel, 

tatínek a dědeček       

pan  Ondřej  P o l á c h 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka, děti a vnuci.

Motto: 

„Kdyby na světě vládla láska, 

byly by všechny zákony postradatelné.“  
Aristoteles

Blahopřání
V červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 

 Božena  P o l á c h o v á

 PhMr. Dagmar  P e c h o v á

 Vilemína  E r m i s o v á

 Zdeněk  M a l i n a

 Vladimír  B a r o š

 Josef  M a l i n a

 Jaroslav  J u ř í č e k

 Ludmila  K y š á k o v á

 Zdeňka  B ě t u ň á k o v á

 Alenka  D e d k o v á

Všem červencovým oslavencům přejeme do dalších let 

hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.

Vzpomínka
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Motto: 

„„Jediné, co bude důležité, až odejdeme,

budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.““

A. Schweitzer

 

 1.7. 7.30  za zemřelého Jana Křenka, syna Jana, vnučku Boženu 

a rodiny Křenkovu a Sobkovu

 2.7. 7.30  za zemřelého Stanislava Polácha, otce Stanislava 

a celou zemřelou rodinu

 3.7. 10.00  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

bratra Josefa, sestru Františku a manžela, rodiče a duše 

v očistci

 4.7. 7.30 za zemřelou Irenu Stodůlkovou, manžela a syna

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

a celou rodinu

 6.7. 7.30 za zemřelého Zdenka Jurečku a rodiče

 7.7. 7.30  za zemřelé Štěpánku a Jaroslava Pavlicovy, syny Josefa 

a Jaroslava, prarodiče a duše v očistci 

 8.7. 7.00  za zemřelé Antonína a Františku Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

 9.7. 7.30  za zemřelého Františka Proroka a zemřelou rodinu 

z obou stran

 10.7. 10.00 za zemřelé Amálii a Metoděje, čtyři zetě a dvě vnučky

 11.7. 7.30  za zemřelého Miroslava Macečka, rodiče z obou stran, 

rodinu Ondruchovu a duše v očistci

 12.7. 7.30 za zemřelé Zdenku a Oldřicha Malinovy

 13.7. 7.30  za zemřelé rodiče Matouše a Amálii Kretkovy, syna, 

dceru, dva zetě a vnuka

 14.7. 7.30  za zemřelé rodiče Anastázii a Jana Křenkovy, zetě 

Emila Valu, rodiče z obou stran a duše v očistci 

 15.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Kretka, jeho rodiče a rodinu 

Provázkovu

 16.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku, sestru 

Amálii a zemřelou rodinu

 17.7. 10.00  za zemřelou Františku Mikulcovou, rodiče a duše 

v očistci

Mše v červenci ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

 18.7. 7.30  za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče z obou stran, 

živou rodinu a duše v očistci

 19.7. 7.30  za zemřelého Jana Solanského, rodiče z obou stran, 

sourozence a vnučku Lenku

 20.7. 7.30 za zemřelé Josefa Bártka a Viktorii Bártkovou

 21.7. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlíčkovy a dceru Danu

 22.7. 7.30  za zemřelého Pavla Baroše, rodiče z obou stran 

a celou zemřelou rodinu

 23.7. 7.30  za zemřelou Kristýnu Machálkovou, její zemřelé děti 

a tři vnuky

 24.7. 10.00  za zemřelé rodiče Vašutovy, bratra Lukáše a manželku, 

sestru Ludmilu Janíčkovou a manžela, zetě Bohuslava 

Kretka

 25.7. 7.30  za zemřelé čtyři syny a manžela Oldřicha Kociánovy 

a rodiče Annu a Michala Macečkovy

 26.7. 7.30   na úmysl dárce

 27.7. 7.30 za zemřelého Stanislava Fárka a jeho otce

 28.7. 7.30 za zemřelou rodinu Josefa Bártka Rozálii Malinovou

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

Jaroslava a Petra

 30.7. 7.30 za zemřelé rodiče Emila a Miladu Jatiovy

 31.7 10.00  za zemřelé Josefa a Marii Macečkovy, jejich syna 

Vojtěcha a zetě Vincence Kulišťáka

 1.8. 7.30  za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče 

a sourozence

 2.8. 7.30 za zemřelého Cyrila Vaníčka a rodiče z obou stran

 3.8. 7.30 za zemřelé Josefa Fárka a  Jindřicha Janíčka s rodinou

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

rodiče, sourozence a dvě snachy

 5.8. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlicovy, dceru a zetě

 6.8. 7.30  za zemřelou Ludmilu Ondruchovou, manžela, zetě 

Miroslava Krejčiříka a rodiče z obou stran

 7.8. 10.00  za zemřelou Rozálii Závorkovou, manžela, čtyři syny 

a vnuka Miroslava

Svátek dětí jsme oslavili v každé třídě karnevalovým dopolednem. 

Rodiče přinesli svým dětem masky a paní učitelky připravily zábavné 

hry a soutěže, sladké občerstvení a na závěr malou diskotéku pro děti 

s Dádou Patrasovou (DVD). Před odmaskováním se děti vyfotily v mas-

kách, které všem velmi slušely.

Dne 14. června se konal výlet do ZOO Ostrava. Navštívili a pozdravi-

li jsme co nejvíce zvířátek, snědli všechny dobroty a příjemně unaveni 

se šťastně vrátili do MŠ. I počasí bylo k nám shovívavé a dešťové kapky 

nás zastihly až na konci zpáteční cesty.

V neděli 19. června 2011 vystoupila skupinka dětí s paní učitelkou 

Bolkovou na Obecním úřadě k příležitosti vítání občánků.

Zábavné vystoupení divadélka LEONKA z Valašského Meziříčí 

zaměřené na ekologickou výchovu shlédly děti 22. června.

28. června 2011 bylo slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí 

po prázdninách do první třídy základní školy. Pro tyto děti připravila 

paní učitelka Michalíková malou zábavnou maturitu, všech sedmnáct 

budoucích prvňáčků obdrželo malé dárky jako vzpomínku na mateř-

skou školu.

Z důvodu zvýšeného zájmu rodičů bude mít MŠ prázdninový pro-

voz v jedné třídě a to od 1. do 15. července 2011.

Na závěr tohoto školního roku děkuje vedoucí učitelka mateřské 

školy vedení Základní školy a panu školníkovi Španihelovi, pracovní-

kům OÚ a panu Bordovskému za dobrou spolupráci a vstřícnost. 

Přejeme všem pohodovou a klidnou dovolenou. 

Za kolektiv mateřské školy zapsala Táňa Michalíková.

Krátké zprávičky z Mateřské školy
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Souhrn přijatých usnesení 5. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 02.06.2011

Usnesení 5/1

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje rozpočtové opatření 

č. l dle přílohy.

Usnesení 5/2

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje navýšení úplaty za 

1 dítě v mateřské škole z měsíční částky 200,- Kč na 300,- Kč, a to od 

01.09.2011.

Usnesení 5/3

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje vytvoření Dobrovolné-

ho svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva, kdy předmětem čin-

nosti tohoto svazku obcí bude zabezpečení odvádění a čištění odpad-

ních vod z obou uvedených obcí.

Usnesení 5/4

Zastupitelstvo obce Horní Bečva v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje Smlouvu 

o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva 

a Stanovy Dobrovolného svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva.  

Zastupitelstvo obcí ukládá starostovi smlouvu a stanovy podepsat.

Usnesení 5/5

Zastupitelstvo obce Horní Bečva v souladu s § 49 a § 84 odst. 2 

písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, rozhodlo, 

že při přípravě projektu odkanalizování obce Horní Bečva bude 

v dalším období postupovat společně s obcí Prostřední Bečva v rámci 

Dobrovolného svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva.

Usnesení 5/6

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje Smlouvu o poskyt-

nutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. 

D/0510/2011/KH mezi poskytovatelem dotace – Zlínským krajem, IČ: 

70891320 a příjemcem dotace – Obcí Horní Bečva, IČ: 00303771 na 

výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany II, 

stupně SDH Horní Bečva.

ZO ukládá starostovi smlouvu podepsat a odeslat v termínu do 

10.06.2011.

Usnesení 5/7

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje 20 % krytí nákladů spo-

jených se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH Horní Bečva – 

kategorie JPO II na rok 2012. 

Usnesení 5/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Romana Václavíka, trvale 

bytem Sadová 2647/18, Ostrava o umístění rodinného domu na po-

zemku parc. č. 1748/21 v nezastavěném území (lokalita Mečůvka) 

v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 5/9

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene přes par-

c.č. 3372 v k.ú. a obci Horní Bečva za účelem vedení vodovodního 

potrubí dle geometrického plánu č. 2398-97/2009 ze dne 09.11.2010. 

Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou fi nanční úhra-

du 1.000,- Kč ve prospěch oprávněného SK REALTY a.s., IČ: 26873583, 

Ostrava, 28. října 2663/150.

Usnesení 5/10

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene přes parc.č. 

5984 v k.ú. a obci Horní Bečva za účelem vedení energetického zaříze-

ní – zemního kabelového vedení NN dle geometrického plánu č. 2520-

41/2011 ze dne 04.03.2011. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za 

jednorázovou fi nanční úhradu 1.000,- Kč ve prospěch oprávněného 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.

Usnesení 5/11

Zastupitelstvo obce Horní Bečva zamítá žádost o  odprodej pozem-

ku parc.č. 4468/5 v k.ú. a obci Horní Bečva – lokalita u přehrady.

Usnesení 5/12

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje opravy povrchů míst-

ních komunikací po dostavbě kanalizace nad rámec stanovený projek-

tovou dokumentací do částky max. 1.000.000,- Kč a ukládá ekonomce 

obce Ing. Magdě Poláchové, aby znění tohoto usnesení zapracovala 

do rozpočtu obce Horní Bečva v rámci rozpočtového opatření č. 2.

Usnesení 5/13

Zastupitelstvo obce Horní Bečva zamítá ústní žádost Pavla Kutě-

je, vlastníka nemovitosti čp. 374 v obci Horní Bečva (bývalá Pasecká 

škola) o poskytnutí fi nančního příspěvku na vybudování kanalizační 

přípojky k uvedenému objektu.

Usnesení 5/14

Zastupitelstvo obce Horní Bečva jmenuje pro investiční akci: 

„Odstraňování povodňových škod v obci Horní Bečva“ komisi pro ote-

vírání obálek s nabídkami a současně i hodnotící komisi obdržených 

nabídek v tomto složení: Mgr. Oldřich Ondryáš, Josef Blinka, Ing. Jaro-

slav Blinka, Svatopluk Divín, Ing. Vít Rybák.

Náhradníci: Bc. Jiří Vojkůvka, Ing. Miroslav Dobeš, Ing. Pavel Mužát-

ko, Radomír Malina, Ing. Jiří Horák

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce 

Informace obecního úřadu

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. 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, 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. 
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Škola končí, jsou tu prázdniny…
Končí další školní rok, rok 2010/2011, a my bychom Vás opět rádi 

seznámili s výsledky našich žáků v oblasti prospěchu a chování.

Na prvním stupni se učí sto dvanáct žáků, všichni prospěli. 

Výborný prospěch měli tito žáci:

1. třída: 

 Klára Kocurková, Amálie Mikesková, Aneta Riegelová, Martin Holzer, 

Pavel Křenek, Václav Křenek, Josef Němec, Ondřej Pařenica, Josef 

Vahalík, Emanuel Vala

2. třída: 

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

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

Patrik Šupina, Terezie Blinková, Monika Bothová, Viktorie Doležál-

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

Petřeková, Vanessa Poláchová, Markéta Vašutová, Radka Žitníková

3. třída: 

 Jakub Měrka, Pavel Mužátko, Sára Bílková, Adéla Bohušová, Hana 

Holíčková, Vendula Němcová

4. třída: 

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

Vanda Machálková

5. třída: 

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

Šárka Otepková

Na druhém stupni studuje sto třicet tři žáků, z nich tři neprospěli. 

Vyznamenání získalo padesát pět žáků, 

z nich měli samé výborné tito žáci:

6 A. třída: 

Lukáš Mužátko, Kristýna Blažková

6 B. třída: 

Ivana Růčková

7 A. třída: 

Jiří Solanský, Barbora Pařenicová

7 B. třída: 

Radek Bill, Dominika Blinková

8. třída:  

Kateřina Barošová, Sandra Hanasová, 

Hana Handrychová, Kateřina Jalůvková

Ve škole hodnotíme také chování žáků. Ve druhém pololetí bylo 

celkem uděleno sedm napomenutí třídního učitele a pět důtek třídní-

ho učitele. Třetím stupněm z chování byl hodnocen jeden žák.

Letos opouští naši školu třicet čtyři žáků z devátých tříd, dvacet 

šest z nich bylo přijato na maturitní obory, osm žáků na učební obo-

ry. Kromě toho odchází jeden žák ze sedmé třídy – bude studovat na 

Gymnáziu ve Valašském Meziříčí a jeden žák z páté třídy, který se stane 

studentem osmiletého gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm.

Všem žákům i učitelům 

přeji slunečné a příjemné  prožití prázdnin.
Mgr. Silva Vašková

Nadační fond ZŠ  TGM v Horní Bečvě děkuje ČSŽ z Horní Bečvy 

za fi nanční příspěvek 3 000,- Kč.

Základní škola informuje
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, tráva, listí 

apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic 

odpad nebezpečný!

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

bližně 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:    29.7. ,  26.8. ,  30.9. ,  27.10. ,   

                                               25.11. , 23.12. 2011
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET 

láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, 

polystyrén. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin zbavte zbytků 

obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné 

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit 

do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, 

papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a lepenky, apod.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo 

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny 

pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení 

těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů 

u společnosti, které tyto odpady předáváme. 

Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést 

odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení, 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad 

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna 

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou obča-

né odvézt do sběrného dvora.
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V Horní Bečvě je volejbal velmi oblíbeným sportem nejen mezi mláde-

ží, ale i u dospělých. Každoročně je pořádán turnaj na Velikonoce i Váno-

ce. Velmi oblíbeným se stal Předpouťový volejbalový turnaj, který se letos 

uskutečnil v pátek 24. června v hale základní školy za účasti 7 smíšených 

hornobečvanských  družstev. V podvečer se začali scházet do haly  nejen 

bývalí žáci školy, ale i letošní osmáci a deváťáci, učitelé a ženy.

Hrálo se na dvou hřištích systémem každý s každým na dva sety 

do 20 bodů. 21 utkání odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spo-

lu s rozhodčími z řad hráčů.

Večer bylo dobojováno. Vítězem turnaje se stali Kantoři, druhý byl 

tým Do počtu a bronzovou příčku obsadili Coolturisti. 

A jaké bylo další pořadí?  4. Bečvani 6. Pokémoni

 5. Ženy 7. Bojané

Všechna družstva obdržela dárkové koše, první tří týmy dostaly 

i diplomy. Sponzory tohoto turnaje byli Obecní úřad, Sbor dobrovolných 

hasičů, TJ Sokol a Školská rada při základní škole – všichni z Horní Bečvy.

                                                                             Marie Němcová

Předpouťový volejbalový turnaj

1. místo – Kantoři

2. místo 

– Do počtu

3. místo – Coolturisti

V pátek 10.6.2011 v podvečer se začal plnit sál motorestu Bečvan 

dětmi i s rodiči, kteří přišli oslavit Den dětí.

Zábavné odpoledne pro žáky prvního i druhého stupně zorganizo-

vala Školní rada při ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva. Rada použila fi nančních 

prostředků, které získala z I. školního plesu,  který  zorganizovala spolu 

se základní školou v lednu 2011.

DJ Martin pozval přítomné na parket. Diskotéka mohla začít. Celým 

podvečerem provázela paní učitelka Daniela Křištofová, která se svého 

úkolu zhostila na výbornou. Spolu s ostatními učitelkami a členkami 

Školní rady zvala na parket děti a jejich rodiče k různým soutěžím. 

Vítězové byli vždy odměněni sladkostmi.

Velký zájem měly děti o tombolu, ve které bylo 96 cen. Všichni se 

radovali z vyhraných hraček i balíčků se sladkostmi.

A opět DJ Martin zval děti k tanci, tentokrát oblíbenou zumbu tan-

čily spolu s bývalou žákyní naší školy Romanou Křištofovou. A opravdu 

se bylo na co dívat. Všichni rodiče i organizátoři s podivem sledovali 

malé tanečnice i tanečníky, s jakou chutí a zápalem zvládli tento tanec.

Kolem osmé hodiny večerní si všichni zatancovali naposled a děti, 

rodiče i organizátoři zábavného odpoledne se spokojeni vraceli domů. 

Další akcí, kterou chce Školní rada spolu se základní školou zorgani-

zovat, bude II. školní ples. Měl by se uskutečnit 28.1.2012.

                                                                             Marie Němcová

Dětský den 

hornobečvanských dětí
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Foto: archiv školy

4. místo – Bečvani

5. místo – Ženy

6. místo – Pokémoni

7. místo – Bojané

I přes nepřízeň počasí 

se odpoledne vydařilo, 

vystoupení všech kapel 

i blízké občerstvení 

přispělo 

k dobré náladě.
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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

Truhlářství 
Karel Křenek

Výroba nábytku, kuchyní, dveří, oken, 

schodů, drobné tesařské práce.

Horní Bečva 664 ,tel.: 739 370 220 

www.dusedreva.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:

10. – 16. července 2011 

– Malířská škola na Soláni –

17. 7. 2010  

– Koncert cimbálových kurzů – 

29. 7. 2010 v 19. hod. 

– kapela Poutníci – 

•  Od čtvrtku 30.6. do neděle 3.7. v 18.00 hodin

V PEŘINĚ

Hudební komedie F. A. Brabce v rozverném letním stylu Mamma Mia. 

V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili rock‘n‘roll a po ulicích jezdily růžové 

cadillaky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 30.6. do neděle 3.7. ve 20.00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 5

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé 

třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí 

a zběsilí. Už popáté. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 4.7. do středy 6.7. v 18.00 hodin

KAZATEL

Po staletích bojů lidstvo porazilo své nejděsivější nepřátele, upíry. Poslední 

upíři byli přemístěni do rezervací, zatímco lidstvo žije v městech, kterým vlád-

ne církev. Kazatelé, trénovaní jako zabijáci v upírských válkách jsou označeni 

viditelným tetováním a jejich sousedé se jich straní. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 4.7. do středy 6.7. ve 20.00 hodin

MELANCHOLIA

Justine a Michael pořádají přepychovou svatební hostinu. Mezitím se planeta 

Melancholia blíží k Zemi... Melancholia je psychologicko-katastrofi cký snímek 

režiséra Larse von Triera. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 7.7. do neděle 10.7. v 18.00 hodin

WESTERNSTORY

S komedií WesternStory se do českého fi lmu vrací kolty proklatě nízko, stet-

sony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i legendární 

Vinnetou a Old Shatterhand. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 7.7. do neděle 10.7. ve 20.00 hodin

VODA PRO SLONY

Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané 

lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků 

a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové.  

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 11.7. do středy 13.7. v 18.00 hodin

SKYLINE

Los Angeles se probouzí do nového dne. Svítání však přichází o dvě hodiny 

dříve. Nepochází však ze Slunce, ale ze zvláštních zdrojů vznášejících se nad 

městem a setkání s mimozemskou civilizací přináší lidstvu zkázu. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 11.7. do středy 13.7. ve 20.00 hodin

FAIR GAME

Film Fair Game je fascinující pohled do útrob politické moci, natočený podle 

autobiografi e Valerie Palme, skutečné tajné agentky CIA. Film s titulky. 

•  Od čtvrtku 14.7. do středy 20.7. v 17.00 hodin

HARY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2

Poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi, v němž eskaluje bitva mezi 

dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce 

tolik jako teď… Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 14.7. do středy 20.7. ve 20.00 hodin

LIDICE

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli 

do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného fi lmu, tragédii 

přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku celé-

ho příběhu. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 21.7. do neděle 24.7. v 17.30 a ve 20.00 hodin

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

Film X-Men: První třída přichází jako v pořadí již pátý díl mimořádně úspěšné 

fi lmové série o superhrdinech z komiksů X-Men společnosti Marvel Comics.

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 25.7. do středy 27.7. v 18.00 hodin

REKVALIFIKACE

Film mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, přišel ne 

vlastní vinou o práci, a nyní ji hledá. Příběh pana Zrzavého je napsaný podle 

neobyčejných zážitků obyčejných lidí.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 25.7. do středy 27.7. ve 20.00 hodin

PAUL

Graeme a Clive přijeli do Ameriky na dovolenou, během níž chtěli procestovat 

všechna místa proslulá výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud 

nenarazili na Paula, mimozemšťana z Oblasti 51. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 28.7. do neděle 31.7. v 18.00 hodin

PAŘBA V BANGKOKU

Phil, Stu, Alan a Doug jedou do Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenu-

telné rozlučce v Las Vegas naplánuje Stu zcela bezpečnou, poklidnou pozdní 

snídani. Jenže ne všechno jde vždy podle plánu. Co se stane ve Vegas, tam 

může i zůstat, ale co se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit. 

 Mládeži do 12 let nevhodné. 

•  Od čtvrtku 28.7. do neděle 31.7. ve 20.00 hodin

KRÁLOVA ŘEČ

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje 

pravého přítele. Mládeži do 12 let nevhodný. 

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – červenec 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

Inzerce


