
srpen

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

srpen 2011
připravili jsme pro Vás 

Oskarové fi lmy, 

taneční večery… k tomu 

grilování na terase…

Pondělí 1. 8. – letní kino

Titanic

Středa 3. 8. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 4. 8. 

Retro disco party

Sobota 6. 8. – letní kino

Chicago

Pondělí 8. 8. – letní kino

Skrytá identita

Středa 10. 8. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 11. 8. 

Petr JIRICEK band

Sobota 13. 8. – letní kino

Forrest Gump

Pondělí 15. 8. – letní kino

Mlčení jehňátek

Středa 17. 8. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 18. 8. 

Oldies pro všechny generace

Sobota 20. 8. – letní kino

Tanec s vlky

Pondělí 22. 8. – letní kino

Million dolar baby

Středa 24. 8. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 25. 8. 

Kapela AURA

Sobota 27. 8. – letní kino

Rain Man

Pondělí 29. 8. – letní kino

Poslední císař

Středa 31. 8. 

Bubnování u ohně

Čtvrtek 1. 9. 

Praskání s hity 60 -  90 tých let

Soutěž v požárním sportu 
„O pohár Cyrila a Metoděje“

5. července 2011 se uskutečnil, 17. ročník hasič-

ské soutěže o putovní cenu – dřevěné sousoší Cyrila 

a Metoděje.

Soutěž uspořádal místní sbor dobrovolných ha-

sičů pod vedením Svatopluka Divína ve spolupráci 

s Obecním úřadem v Horní Bečvě. Na start závodu 

v rovinovém útoku na dva elektronické nástřikové 

terče přes otvor nastoupilo 32 družstev z toho 2 ze 

Slovenské republiky. 

V ženské kategorii vyhrály ženy z SDH Velké Kar-

lovice, mužskou kategorii ovládl tým DHZ Klokočov 

(SK), v kategorii veteránů kralovali hasiči z Velkých 

Karlovic. 

Všem soutěžícím, rozhodčím i pořadatelům patří 

dík za organizaci celého programu.



Všem srpnovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, zdraví a životní pohody.
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Společenská kronika

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 15. srpna 2011 

vzpomeneme patnácté výročí ode dne, 

kdy od nás navždy odešel        

pan  Cyril  Z á v o r k a 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka, tři synové s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí       

pana  Františka  M a l é ř e 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

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

Dne 23. srpna 2011 vzpomeneme 

jedenácté výročí úmrtí        

paní  Františky  K y s u č a n o v é 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

syn a dcery s rodinami.

Motto: 

„S životem je to jako se hrou. 
Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.“  

Lucius Annaeus Seneca

Blahopřání
V srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 

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

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

 Marie  K r u m p o c h o v á        

 Františka  M a l i n o v á 

 Marie  K r e t k o v á   

 MUDr. Zdeňka  T y p o v s k á   

 Milada  B o l f o v á            

 František  M a c e č e k        

 Zdenka  P a v l i š t í k o v á    

 Vlasta  F á r k o v á            

 Marie  K m o š č á k o v á

Dvacet pět let společného života 

– stříbrnou svatbu oslaví dne 15. srpna 2011

Svatoslav a Eva  N ě m c o v i.

Dne 30. července 2011 oslavila

paní Alena Dedková 

krásné životní jubileum, osmdesáté páté narozeniny. 

Do dalších let jí přejí dobré zdraví, hodně lásky, štěstí, 

radosti a pohody její děti Alena, Pavel a Mirek s rodinami.

Dne 5. srpna 2011 si připomínají        

manželé  Věra  a  Miloš  J u r o š k o v i 

 z Prostřední Bečvy – Kněhyň, šedesát let společného života. 

Vše nejlepší, hlavně zdraví, které oba tolik potřebují, 

jim ze srdce přejí děti Dagmar a Miloslav se svými rodinami, 

celá další velká rodina, sousedé, kamarádi a známí.

Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít, 
co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád. 

Dne 12. srpna 2011 uplyne padesát let ode dne, 

kdy si řekli své ano naši rodiče         

Bohumila  a  Alois  M a c e č k o v i 

Děkujeme za péči, vychování a lásku 

a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Děti s rodinami.

Vzpomínka
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Motto: 

„Vzpomínky nám zkrášlují život, 
ale jen zapomínání ho činí snesitelným. “

Honoré De Balzac

 

 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 Pavlíčkovy, 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

 8.8. 7.30 za zemřelou Marii Ostřanskou a její rodiče

 9.8. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, syna Jindřicha, 

jeho manželku Marii, dcery Anežku, Štěpánku a Cecílii, 

jejich manžely a duše v očistci

 10.8. 7.30 za zemřelé rodiče Martinákovy, dva syny a snachu

 11.8. 7.30  za zemřelého Metoděje Ondrucha, manželku Františku, 

syna Oldřicha, snachu Marii a rodiče Ondryášovy

 12.8. 7.30  za zemřelého Františka Tomka, manželku, snachu 

Ludmilu a duše v očistci

 13.8. 7.30  za zemřelou Amálii Trebulovou, rodiče a celou zemřelou 

rodinu

 14.8. 10.00  za zemřelé Marii a Michala Kysučanovy, dceru Alžbětu, 

tři vnuky a duše v očistci

 15.8. 8.00 za zemřelého Josefa Saravu, otce, syna a celou rodinu

 16.8. 7.30  za zemřelého Josefa Matušíka, rodiče z obou stran, 

bratra Ladislava, sestru Vlastu, švagry a živou rodinu

 17.8. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Machálkovy, syna, 

vnuka, bratra Rudolfa, jeho manželku, staříčky a celou 

rodinu Köhlerovu

 18.8. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku a rodiče z obou 

stran

 19.8. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Janíčkovy, syna Michala, 

zetě Milana a celou rodinu Janíčkovu a Martinákovu

 20.8. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, rodiče

z obou stran a tři vnuky

 21.8. 10.00  za zemřelé Oldřicha a Annu Hoferkovy, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 22.8. 7.30  za zemřelé Josefa a Annu Křenkovy, dva syny, dceru, 

zetě, snachu a rodiče z obou stran

 23.8. 7.30 za zemřelou Františku Kysučanovou a rodinu Vašutovu

 24.8. 7.30  za zemřelého Arnošta Vašuta, rodiče Sirotkovy a syna 

Františka 

 25.8. 7.30  za zemřelého Ondřeje Martináka, rodiče z obou stran 

a zemřelé sourozence

 26.8. 7.30 za zemřelého Jiřího Mikudu, bratra Miroslava a otce

 27.8.  7.30 za zemřelého P. Františka Hučína a jeho rodiče

 28.8. 10.00 za zemřelého bratra René Vaňka

 29.8. 7.30 na úmysl dárce

 30.8. 7.30  za zemřelé staříčky Annu a Ondřeje Vaňkovy, jejich děti, 

rodiče Jaroslava a Marii Bártkovy a jejich syna Jaromíra

 31.8. 7.30 za zemřelé Jana a Josefu Kubáňovy, rodiče a děti  

 1.9. 7.30  za zemřelého Josefa Petřeka, manželku, tři syny a dvě 

snachy

 2.9. 7.30    za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí a živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovu z Kobylské

 3.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské, tři syny 

a celou zemřelou rodinu

 4.9. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

 5.9.  7.30 za zemřelou rodinu Kubáňovu a Tomáše Káňu

 6.9. 7.30 na úmysl dárce

 7.9. 7.30 na jistý úmysl

 8.9. 7.30  za zemřelou Marii a manžela Bohuslava Kretkovy,

Viktorii  Bělůnkovou, celou živou a zemřelou rodinu 

z obou stran

 9.9. 7.30 za zemřelé Anastázii Holubovou a Žofi i Ondruchovou

 10.9. 7.30  za zemřelé Marii Kubáňovou, bratra Metoděje 

a manželku Elišku

 11.9. 10.00  za zemřelou Anežku Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče, syna Stanislava, dceru Marii a jejího 

manžela Vladislava a duše v očistci

Už se domů nepodíváš, klidným spánkem odpočíváš.

Navždy zůstane pro nás 

smutná vzpomínka na 23. srpen, 

kdy nás před deseti lety opustil 

náš laskavý a obětavý manžel, tatínek, 

dědeček         

pan  Josef  P r o r o k 

a zároveň 22. září vzpomeneme jeho 

nedožité sedmdesáté páté narozeniny.

S úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Mše v srpnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
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Informace obecního úřadu

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:    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.

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.

Dne 08.07.2011 bylo vydáno Rozhodnutí o zkušebním provozu 

všech stok kanalizace prováděné v rámci akce „Dostavba kanalizace 

v obci Horní Bečva“ mimo stoky „L“ (u Pasecké školy) a stoky „A“ - 

2. část (údolí Kobylská) od čerpací stanice u rodinného domu čp. 338 

do konce kanalizačního řadu u rodinného domu čp. 749. U těchto 

dvou stok je třeba ještě doplnit povolení vstupů na pozemky.

Po vydání Rozhodnutí o zkušebním provozu bylo možné předat 

MěÚ Rožnov p. R., odboru výstavby, žádosti občanů (zast. obcí Horní 

Bečva) o vydání územního souhlasu na přípojky splaškové kanalizace. 

Tyto žádosti budou postupně vyřizovány a doručovány jednotlivým 

občanům.

Sdělujeme tedy občanům, že po obdržení územního souhlasu, je 

možné napojovat domovní kanalizační přípojky. Připomínáme, že 

před zasypáním přípojky je nutné požádat Služby HB s.r.o. o provedení 

kontroly a po napojení přípojky mají majitelé přípojek povinnost uza-

vřít se Službami HB s.r.o. smlouvu o odvádění a likvidaci splaškových 

vod.

Pro úplné dokončení stavby je potřeba ještě dokončit úpravu ně-

kterých komunikací dotčených stavbou. Po těchto vozovkách bude ve 

III.Q.2011 zvýšený provoz stavebních strojů při odstraňování povod-

ňových škod a chceme tímto zabránit poškození vozovek ihned po 

opravě. Ale i tyto vozovky budou opraveny do 15.09.2011.

Děkujeme ještě jednou občanům za pochopení a vstřícný přístup 

při omezení dopravní obslužnosti v průběhu stavby.

Josef Blinka, Ing. Jiří Horák

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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2011

Dostavba splaškové kanalizace

Dekorování
Vytvoření příjemného a slavnostního prostředí 
pro Vaši narozeninovou, svatební i jinou oslavu 

zajistí paní

Magda Jeníčková, 
telefon 

603 993 812

Inzerce
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Dne 2. července 2011 jsme se spolu s ostatními členy vydali na

 týdenní pobyt autobusem a auty směr Bystřice pod Hostýnem. 

Po příjezdu, ubytování, uvítacím obědu a rozvrhu dne – jaký bude 

denní program, někteří ze členů vyrazili na průzkum okolí. Městečko 

bylo kousek od autobusového nádraží a tak si jej mohli prohlédnout 

všichni, tedy i ti, kteří mají nějaké postižení.

Program na celý týden byl bohatý, pro děti, které měly narozeniny, 

byly objednané dorty, připravené hry a všichni slavili spolu s oslaven-

cem. Další dny byly uspořádány akce jako například canisterapie, výlet 

na ranč, vyjížďka na koních, přijel k nám i kouzelník a dokonce po čtyři 

dny byl večer s hudbou, pro ty otrlé i s tancem.

Ke konci krásného pobytu byla i očekávaná tombola, ve které byly 

ceny darované všemi členy a každý měl šanci na výhru.

Chtěl bych tímto poděkovat všem dobrým lidem z Horní Bečvy 

a okolí, kteří nás podpořili cenami do tomboly a jsem velmi rád, že se 

pobyt vydařil a těším se na přesrok, kdy se zase ve zdraví sejdeme.                                                                                    

Jarek z Liščí

V uplynulém pololetí navštívilo naši knihovnu 1 654 čtenářů, z toho 

383 ve věku do patnácti let, a vypůjčili si celkem 5 808 svazků (belet-

rie pro dospělé 3 840, beletrie pro děti a mládež 1 000, naučná pro 

dospělé 451, naučná pro děti a mládež 204, periodika 305, zvukové 

nosiče 6, jiné 2). Do knihovního fondu přibylo 231 knih, odebíráme 

19 titulů časopisů, ale vzhledem k tomu, že některé už přestaly nebo 

v průběhu roku přestanou vycházet, se jejich počet bude měnit.

Knihovna byla pořadatelem tří divadelních představení: 

Okénko  - CHAOS Valašská Bystřice

Trampoty hajného Klobáska –  Ochotnický spolek V. Karlovice

Venkovský felčar – Div. Och Rožnov p. Radh.

Na těchto představeních se sešlo dohromady 519 diváků, kromě 

toho proběhlo v knihovně pět meditačních večerů, jednou jsme se se-

šli s numeroložkou, knihovnu navštívily děti z mateřské školy a v červ-

nu byli na pasování prvňáčků přivítáni noví čtenáři. Knihovna byla také 

spolupořadatelem Předpouťového sousedského setkání 25. června 

2011, kde zajišťovala kulturní program – vystoupení místní dechové 

hudby pana Blinky, dětského sboru při ZŠ TGM Horní Bečva Skřivani, 

cimbálové hudby Troják z Valašské Bystřice, Portášů z Valašské Bystři-

ce, rockové kapely Marian&333 z Ostravy a folkové kapely Dareband 

ze Vsetína.

Celkem tedy bylo návštěvníků knihovny a akcí knihovnou pořáda-

ných 4 200.

Knihovna také vydává každý měsíc Zpravodaj obce Horní Bečva, 

který má svůj okruh čtenářů nejen v obci, ale i ve světě (tištěná verze 

vychází v počtu 600 kusů, elektronická verze je k dispozici na ofi ciál-

ních stránkách obce Horní Bečva).

Na podzim nás zase čeká divadelní představení, bližší informace 

budou ve Zpravodaji, ale na 23. října 2011 je připraveno mimořád-

né vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů, na které Vás 

všechny již nyní srdečně zveme. Bližší informace o kulturních akcích 

najdete na stránkách Zpravodaje obce Horní Bečva a na internetových 

stránkách obce.
Marcela Školová

Bystřice po Hostýnem 2011

Z knihovny

Daruji 

černá koťata
Tel.: 733 798 660 

Pozvánka

Hotel BEČVA

Vás zve na sobotní       

DISCOTEKU

„OPEN Air“ OLDIES´ Disco             

d. j. CHORUNO

13. 8. - hrajeme od 20.00 hod.  

27. 8. - hrajeme od 15.00 hod.

Pohádkový les + diskotéka pro děti 

večer disco pro dospělé

Diskotéky nejenom pro mladé - 

na venkovním hřišti 

nebo v případě nepřízni počasí v BOWLING Baru.

28. 8. (neděle) - začátek v 15.00 hod. 

0. ročník Miss mokré tričko 2011 

- srandovní atrakce na ukončení prázdnin

Případné zájemkyně či dobrovolnice 

- kontaktujte pořadatele na tel. 602417661 (p. Marek) 

V případě pěkného počasí GRILUJEME denně 

- makrely na roštu, domácí klobásky, točené pivko.

www.hotel - becva.cz

Inzerce

Kontakt: 

Lucie Stodůlková, tel: 604 794 494, 734 470 921

Ivana Suszková, tel: 773 648 841 

Pracovní doba: 

 Pondělí 8.30 – 17.00 pánské stříhání

 Úterý 8.30 – 15.30

 Středa 8.30 -  15.30

 Čtvrtek 8.30 – 17.00

 Pátek 8.30 – 15.30

O víkendu a mimo pracovní dobu pouze na objednávky!

Kadeřnictví - Holičství
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V zápase holky předvedly bojovný výkon s hodně šancemi, ale 

bohužel gól se nepodařilo vsítit. První poločas měly šance Veronika 

Druhanová, když šla z úhlu sama na gólmanku, ale neprostřelila. Poté 

z druhé strany Hanka Blinková totožná šance. Soupeřky hrozily z brej-

ků. Jeden z nich po špatné přihrávce zpět, neproměnila jedna z nej-

lepších hráček Dolní Bečvy Markéta Jurajdová. Další tři brejky přečetla 

výborně hrající Irena Vašutová na postu stopera, která zúročila své 

mnoholeté zkušenosti. Naše další šance přišly z rohových kopů, které 

dobře zahrávala Iva Chovancová na Hanu Komnackou, ale té chybělo 

kousek štěstíčka od vstřelení gólu. Za zmínku stojí i trestný kop Hany 

Komnacké, který gólmanka jen tak tak vyrážela na roh. Poločas tak 

skončil 0:0.

Druhý poločas za stálého deště ubíral hodně sil. Naše holky měly 

převahu, hrálo se na půlce soupeřek, ale gól ne a ne přijít. Ve všech sta-

tistikách byly holky lepší než holky z Dolní Bečvy jen v té nejdůležitější 

co rozhoduje úspěch či neúspěch ne. Protože po jednom závaru, kdy 

naše holky útočily a nedokázaly zakončit, přišel rozhodující brejk a gól 

na jedna nula pro domácí. Do úniku se dostala opět Markéta Jurajdová 

jako v prvním poločase a tentokrát mířila přesně 1:0. Naše holky, ale 

nic nezabalily a dál dobývaly branku. Střele Ivy Chovancové v závěru 

z úhlu chybělo málo, stejně jako krásný únik Hany Blinkové po křídle 

a následná přihrávka před branku, kde dobíhala Iva Chovancová, ale 

na míč kousek nedosáhla. Nakonec rozhodčí ukončil utkání, hrálo se 

2x 20minut.

Holky přesto ukázaly charakter a poděkovaly tučňáčím sklouznu-

tím skvělým fanouškům, kterých z Horní Bečvy dorazilo požehnaně 

a vytvořili holkám skoro domácí prostředí, i když hrály na půdě sou-

peřek. 

Bylo vidět i přes prohru, že z toho měly dobrý pocit a že je to bavilo 

a to je nejdůležitější.

Diváci se můžou v blízké době těšit i na další zápasy, o kterých bu-

deme určitě informovat, protože holky budou nadále pokračovat.                                                               

Sportu zdar a fotbalu zvláště 

Zveme Vás na naše nejbližší zápasy 

v neděli 7. srpna 2011 ve 14.00 hodin 

proti Trojanovicím 

a 28. srpna 2011 také ve 14. 00 hodin 

proti Dolní Bečvě 

– jedná se o předzápasy mužů.

Hornobečvanské střely

Pod tímto názvem začaly svůj volný čas trávit na místním fotbalo-

vém hřišti slečny, ženy a maminky z místní dědiny. Jak krásně citovala 

jedna z hráček ,,Hornobečvanské ženy odložily zástěry a vydaly se na ze-
lený pažit, kde kulatý nesmysl hraje velkou roli a rozhoduje o úspěchu či 
neúspěchu“.

Hlavní iniciátorky Zdenka Vaníčková, Katka Malinová a Tereza 

Šrámková postupně po dědině potkávaly své kamarádky někdy od 

března a jen tak mezi řečí vzpomněly fotbal, že se bude hrát ženský 

fotbalový zápas s Dolní Bečvou 3. července. Uviděly to zajiskření 

v očích a nemusely nikoho přemlouvat, holky s nadšením do toho šly. 

Postupem času se o této události dozvěděly další a další a samy se také 

s nadšením nabídly. Je to až neuvěřitelné, ale celkem se sešlo 18 holek, 

slečen a žen. Holky postupně chodily na Dolní Bečvu do haly, kde hrály 

proti svým soupeřkám. Ale pak chtěly i vlastní tréninky na travnatém 

hřišti. Přemluvily proto Jirku Ondrucha a Pavla Romana aby jim dělali 

odborný dohled. 

Začátky byly rozpačité, ale nadšení s jakým holky trénovaly, dávalo 

známky toho, že se to bude čím dál víc zlepšovat. Sice se často obje-

vovaly zranění, ale ani tak je to neodradilo. Kdyby mohly, tak budou 

každý druhý den na hřišti. Pokroky postupem času dávaly holkám se-

bevědomí a moc se těšily na zápas, kvůli kterému to vše vzniklo. Došlo 

i na návrhy a náměty co by si mohly nechat udělat na zápas. Nakonec 

s přispěním sponzorů (Izolting Moravia a ZAPA - Aleš Závorka) i hráček 

samotných si koupily krásné dresy s jmenovkami na památku.

Samotný zápas, který proběhl 3. července 2011 za deštivého po-

časí, byl skvělou vizitkou jejich úsilí a stráveného času na fotbalovém 

hřišti.

Dolní Bečva: Hornobečvanské střely    1:0 (0:0)

Sestava:  Gólmanka - Nikola Koňařiková 

 Obrana -   Irena Vašutová, Veronika Vašutová, Michaela 

Vránová, Zdenka Vaníčková, Katka Malinová, 

Marcela Macurová

 Záloha -   Anna Blinková, Ivana Pisáriková, Hana Kom-

nacká, Markéta Mičkalová, Lucie Závorková, 

Kristýna Španihelová

 Útok -   Hana Blinková, Tereza Šrámková, Veronika 

Druhanová, Iva Chovancová

  (Romana Křištofová se utkání nezúčastnila)
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se ziskem 44 bodů, při skóre 72:48 za 13 vítězství, 5 remíz a 8 porážek. 

Doma jsme dokázali získat 29 bodů, při skóre 43:13 za 9 vítězství, 2 remí-

zy a 2 porážky. Venku jsme získali 15 bodů při skóre 29:35 za 4 vítězství, 

3 remízy a 6 porážek. Do zápasů v této sezoně zasáhlo pod vedením Petra 

Vašuta, Pavla Miškaříka (podzim) a Pavla Romana (jaro) celkem 25 hráčů: 

brankaři Jan Vašut a Tomáš Třeštík, v poli nastupovali Michal Třeštík, Karel 

Sekyra, Stanislav Ondruch, Aleš Jakubek, Pavel Miškařik, Tomáš Zbožínek, 

Petr Hejný, Ladislav Ondruch, Lukáš Roučka, Jakub Solánský, Jakub Grenar, 

Milan Vašut, Jiří Martinák, Pavel Roman, Martin Zetocha, Martin Ondruch, 

Martin Čáň, Jirka Ondruch, Tomáš Randa, Josef Prorok, Filip Zetocha, Bed-

řich Michlík, Milan Kubiš.

Nejlepším střelcem byl Martin Ondruch s 20 vstřelenými brankami, Mar-

tin Čáň který vedl podzimní tabulku střelců okresního přeboru, dokázal na 

jaře přidat díky zranění jen dva góly a celkem dal 16 branek. Nejtrestaněj-

ším hráčem byl Karel Sekyra se 7 žlutými a 1 červenou kartou. Ve funkci 

kapitána se díky zraněním vystřídali, Lukáš Roučka, Pavel Roman a Aleš 

Jakubek. Před jarní sezonou přišli na hostování Petr Hejný ze Zubří, který 

jako jediný hráč na jaře odehrál všechny zápasy bez střídání a Tomáš Zbo-

žínek z Klenovic u Prostějova.

Letošní výsledek je zlepšením o jedno místo v tabulce proti loňskému 

roku, přesto je zklamáním. Cílem bylo hrát o postup.

Většinu podzimu jsme se prali o první místo. Poslední tři prohrané 

zápasy nám ale přinesly těžko smazatelnou ztrátu 12 bodů na vedou-

cí Francovu Lhotu. Do jarní části jsme tedy vstupovali na druhém místě 

s cílem toto umístění udržet. Bohužel se to nepodařilo. Jednou z pří-

čin je velký počet zraněných hráčů v průběhu sezóny a díky tomu čas-

té změny v sestavě. Zlepšili jsme hru na hřištích soupeřů, nepodařilo 

se nám ale udržet loňskou suverenitu na domácím hřišti. Další chybou 

určitě bylo, že několik dobře rozehraných zápasů jsme nedokázali do-

táhnout do vítězného konce. Ve čtyřech z nich jsme dokonce přišli 

o body v posledních pěti minutách což by se určitě nemělo stávat. Pro příš-

tí sezónu je určitě dobře, že máme dva vyrovnané brankaře, že hráči kteří 

jsou na hostování jsou určitě posilami také to že všech šest dorostenců, 

kteří v průběhu sezóny zasáhli do utkání jsou příslibem do budoucnosti, 

zvlášť Martin Zetocha a Tomáš Randa, kteří nastupovali nejčastěji. 

Cíl pro příští sezonu by měl být jasný. Hrát o čelo tabulky a o postup do 

krajské soutěže. Tým na to sílu i kvalitu určitě má.                     Trenér Petr Vašut

Dorost

Letošní ročník nám již skončil a sluší se zhodnotit naše výkony. Proti loň-

ské sezoně jsme se o jedno místo zlepšili a jen těsně nám uniklo první mís-

to a to zejména naší vinou, protože jsme nedokázali vyhrát některá dobře 

rozehraná utkání. Prvenství nám patří v kategorii střelců, protože Martin 

Zetocha s počtem 28 vstřelených branek s přehledem vyhrál prestižní ka-

tegorii střelců okresního přeboru. Ponaučením pro příští ročník je to, že 

musíme vždy hrát naplno a žádného soupeře, zejména ze spodních pater 

tabulky, nikterak nepodcenit a rvát se vítězství, i když se zrovna moc neda-

ří. I když jsme tedy nakonec skončili druzí, nemáme se za co stydět, proto-

že jsme téměř ve všech utkáních předváděli atraktivní fotbal pro všechny 

naše příznivce. Pro příští rok již nemůžou z věkových důvodů hrát Bedřich 

Michlík, Ondra Bártek, Danek Křenek a Milan Kubiš, ale i tak zůstává kostra 

mužstva celá, kterou určitě doplní kluci , kteří končí u starších žáků, a to 

snad bude příslibem pro nový soutěžní ročník, tak, abychom mohli v příš-

tím ročníku bojovat o prvenství v naší skupině okresního přeboru.

Všem klukům tedy patří velký dík za obětavost a přístup k zápasům 

a ty co moc nechodili chci pozvat na trávník, tak aby byl kádr pro příští 

rok širší a nemuseli jsme se strachovat, zda odjedeme k zápasům alespoň 

v jedenácti hráčích, protože šanci zahrát si dostanou všichni, jen musí chtít.                                                                              

Trenér Mirek Dobeš

Hodnocení Starších žáku v krajské soutěži 

2010/2011

Celá sezóna byla zaměřena na záchranu v soutěži, protože ročník 1996 

měl jen dvojí zastoupení v celku starších žáků. Tým byl sice v podzimní 

části byl doplněn o střídavé starty z celku Dolní Bečvy a Prostřední Bečvy, 

ale i tak kluků bylo celkem jedenáct. Celkem se jednalo o šest kluků. Ti cho-

dili celkem pravidelně na každý zápas. V podzimní části jsme uhráli celkem 

13 bodů za 4 výhry 1 remízu a 8 porážek což stačilo na 10 místo v tabulce.

Jarní část sezóny už tak vyvedená nebyla i proto, že se střídavé star-

ty neudělaly. Tak za starší žáky museli nastupovat kluci z mladších žáků 

a dokonce i s přípravky. Ale i přesto se kluci snažili hrát pohledný fotbal 

plný bojovnosti a nasazení. Na jaře dostali všichni pochvalu, protože hráli 

se všemi týmy vyrovnanou partii. Na jaře získali kluci 9 bodů za 2 výhry 3 

remízy a 6 porážek.

Konečné pořadí po celé sezóně 10. místě s 22 body a skórem 33:78. 

Nejlepšími hráči byli Kryštof Jalůvka, Tomáš Solanský a Dominik Opálka. 

Nejlepším střelcem Tomáš Solanský s 11 brankami.

Hodnocení Mladších žáku v krajské soutěži 

2010/2011

Kluci měli v této sezóně ukázat co se naučili za ty čtyři roky co chodili na 

tréninky a zápasy. Ročník 1998 byl silný, ale jak se ukázalo výsledkově jsme 

ztráceli. Kluci hráli tři roky pohromadě a právě tento rok byl posledním 

mezi mladšími žáky a tak měli ukázat svoji sílu a naši koncepci. V podzim-

ní části kluci hráli jako den a noc postupem času jsme vyhodnotili, že to 

bylo podle nálady. Zahráli výborné zápasy plné nasazení, ale i také cho-

dící pomalé. Na podzim kluci vyhráli 5 zápasů 2 remizovali a šest prohráli. 

V tabulce byli až na 10 místě.

Jaro se nedá objektivně hodnotit, protože nastala situace, kdy kluci hráli 

zápas za starší žáky a pak ještě svůj za mladší. Proto vyhráli jen jediný zápas 

na jaře a to poslední proti Hulínu. Ale bylo vidět i v zápasech na jaře když 

kluci chtěli, tak dokázali zahrát výborné zápasy a potrápili lepší celky i větší 

únavou. Jaro skončilo s bilancí 1 výhra a 10 porážek. 

Konečné pořadí po celé sezóně 11. místo s 20 body a skórem 45:97. 

Nejlepší hráči Jan Macura, Adam Solánský a Vojta Maceček. Nejlepší střelec 

Jan Macura s 8 góly.                                                                  Trenér Pavel Roman

Hodnocení starší přípravky v sezóně 

2010/2011

První ročník této soutěže byl přihlášen hlavně z důvodu, aby si mohli 

zahrát i ti nejmenší. Začátky byly trochu rozpačité, scházelo se nás málo, 

ale i tak byly výsledky víc než chvályhodné. Možná i to přispělo k tomu, že 

se postupně k týmu přidávali i ostatní, kteří předtím raději trávili volný čas 

jiným způsobem. V posledním zápase jsme měli dokonce na soupisce 20 

hráčů. Podzimní část jsme měli krásných 8 vítězství a pouze dvě prohry, 

což nám stačilo na 1 příčku. V jarní části jsme náskok s přehledem udrželi, 

i když jsme někdy museli vypomáhat žákům, ale i tak jsme si po zásluze 

udrželi první místo. Celkově jsme zápas od zápasu postupně rostli, získáva-

li na jistotě a prostě „hráli fotbal“. V závěrečném turnaji vítězů skupin jsme 

sice skončili na třetí příčce, ale i tak jsme odehráli 2 kvalitní utkání (i když 

s troškou smůly). 

Pro příští sezónu nám odchází 6 kluků do mladších žáků. Budou je mu-

set nahradit mladší ročníky a věřím, že se o to poperou.

Nejlepší hráči této sezóny: za ročník 2000 - Vojta Maceček a Staňa Řezáč, 

za ročník 2001 Matěj Juřík, Kuba Němec a Michal Fojtášek, za ročník 2002 

Kuba Macura a Julča Juráček. 

Nejlepším střelcem naší skupiny „C“ se stal Matěj Juřík s 32 góly za sezó-

nu - za dámy Julča Juráček s 8 góly za sezónu.

1. Horní Bečva 20 15 1 4 92: 23 46 ( 16)

2. Zašová 20 13 3 4 84: 18 42 ( 12)

3. Vigantice 20 13 3 4 123: 31 42 ( 12)

4. Val.Bystřice 20 10 1 9 62: 66 31 ( 1)

5. Krhová 20 3 1 16 34:120 10 (-20)

6. Vidče 20 1 1 18 31:168 4 (-26)

Chtěl bych tímto všem hráčům, rodičům i trenérům poděkovat za po-

moc při dosažení tohoto úspěchu. Zároveň zveme do budoucna všechny 

ostatní malé fotbalisty, ať se nebojí, řeknou rodičům a přijdou si vyzkoušet, 

naučit se a zahrát opravdový fotbal.                                      Trenér Jan Macura

Za zhodnocení fotbalových výsledků děkujeme Pavlu Romanovi.

V konečné tabulce ročníku 

2010/2011, muži obsadili 5. místo
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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

Inzerce

12.-14. srpna 2011
4. Mezinárodní folklórní festival

Léto na Soláni a ve Velkých Karlovicích

Pozvánka

Prodám 

pozemek 

na stavební 

parcelu 

ve Valašské Bystřici, 

bližší informace 

na tel. čísle 

733 339 647


