
duben

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Ve středu 

14. dubna 2010 

v 17.00 hodin 
v Místní knihovně, 

těšíme se na Vaši návštěvu.

Výzva školní rady
Víte co dělají odpoledne 

Vaše děti? 

Chcete se více podílet 

na jejich mimoškolních aktivitách? 

Umíte něco zajímavého 

a chcete své zkušenosti předat dál? 

Neváhejte, nestyďte se a přihlaste se! 

Děti čekají na někoho, kdo je dokáže 

zaujmout. 

Nově zvolená školní rada prosí 

všechny, starší i mladší, kteří mají chuť 

a zájem pracovat s dětmi, aby se při-

hlásili. Přivítali bychom vedení různých 

kroužků (běžky, šachy, malování, foto-

grafování, vyšívání, turistika, tanec…), 

ale i jednorázové aktivity – soutěže, 

výlety apod. 

Kontakty: 

ZSTGM@hornibecva.cz 

RSMARTA@volny.cz 

a tel. 606 303 143 Iveta Rybárová

Zdroj: CSFD.cz

Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva

vás srdečně zvou na promítání fi lmu

Vlci v Lužici
Kamera Sebastiana Körnera zachycuje život vlků 

v německé Lužici nedaleko polských a českých hranic. 

Unikátní záběry dvou smeček volně žijících vlků v kulturní 

krajině obývané lidmi, doplněné také záběry z americké-

ho Yellowstonského národního parku. České znění, 2010 

s následnou besedou na téma MEDVĚD ZA VAŠIM 

PLOTEM a další velké šelmy v Beskydách. Na besedě spo-

jené s promítáním se dozvíte, jaký je aktuální stav výskytu 

vlků, rysů a medvědů v Beskydech, proč velké šelmy chrá-

níme, jaký mají pro Beskydy význam a k čemu potřebují 

zachovat prostupnou krajinu. Řekneme vám také, mohou-

li být člověku nebezpečné, jak se chránit proti útokům 

na domácí zvířectvo a jak postupovat, dojde-li k takové 

situaci. Uvidíte ukázky odlitků stop, uslyšíte zvuky šelem. 

Nejen mladší návštěvníci si mohou odnést plakáty a samo-

lepky s vlkem, rysem a medvědem. 

Přednášet budou Miroslav Kutal 

a Michal Bojda. 

Začátek programu 

ve středu 14. dubna 

od 17:00 na obecním 

úřadě, vstup volný.

Pozvánka na 

„Skřivana“
Srdečně zveme 

na pokračování pěveckého 

klání, tentokrát pro žáky 

šestých až devátých ročníků, 

které proběhne 

v místním kinosále

 9. dubna 2010 

v 16.30 hodin.

Numerologie

Pozvánka 
Na setkání s projektovým 

manažerem panem 

Ing. Janem Kučerou 

zveme všechny zájemce 

o získání dotací z EU. 

Setkání se uskuteční 

ve čtvrtek 15. dubna 2010 

v 15.00 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Horní Bečvě. 

Na setkání se dozvíte, 

jak postupovat při podávání 

žádostí o dotace a s tím spojenou 

problematikou. 

Bečvanské gruntování

24. dubna v 09:00 hodin (So) 

Zveme všechny Bečvany na už 

tradiční Bečvanské gruntování. 

Budou se sbírat odpadky okolo cest, 

provádět nátěry turistických map, 

rozcestníků, obnovovat turistické 

a cyklistické značky. 
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Společenská kronika

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají…

Dne 9. dubna 2010 vzpomeneme 

jedenácté smutné výročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana  Jindřicha  Š v e c e

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv si sebou vítr vzal 
a nám jen bolest a vzpomínky na  Tebe zanechal…

Dne 15. dubna 2010 si připomeneme 

první smutné výročí úmrtí 

paní  Ludmily  T o m k o v é

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

maminka, sestra Daniela s rodinou 

a ostatní příbuzní.

Kdo v srdcích žije, ten nezemřel…

Dne 3. dubna 2010 si připomeneme 

osmnácté výročí úmrtí naší maminky 

paní  Marie  P o l á c h o v é

4. ledna 2010 jsme si připomněli 

druhé výročí úmrtí našeho tatínka 

pana  Karla  P o l á c h a

S úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

Motto: 

„Nic člověka tak nepovzbudí a nedodá mu tolik sil do života, 
jako hezká vzpomínka, zejména vzpomínka na dětství a domov. “

F. M. Dostojevskij

Blahopřání
V dubnu oslaví životní jubileum naši spoluobčané:

Květoslava  H a n á k o v á

Jindřiška  O n d r u c h o v á

Bohumil  P o l á c h

Miroslav  K a n t o r

Emilie  H a j d o v á

Jaroslav  B l i n k a

Marie  K r e t k o v á

Miloslav  M a c h á l e k

Jindřiška  O n d r y á š o v á

Bohumila  M a c e č k o v á

Jiřinka  C v e r n o v á

Zdenka  P e t ř e k o v á

Marie  K a n t o r o v á

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví 20. dubna 2010

manželé  Jana  a  Josef  Š e n k e ř í k o v i.

Dárkem k narozeninám není nic, 
co se zlatem třpytí, je to láska, úsměv, 
pohlazení, nad takový dar žádný není…

Dne 25. března 2010 oslavil 

pan  Jindřich  Š k o r ň a 

krásné devadesátiny. 

Do dalších let mu zdraví, štěstí 

a Boží požehnání přejí syn Milan, 

dvě dcery a rodina Macečkova.

Věk není to, v čem poznává se stáří, 
když oči věčným mládím září, a když se srdce 
umí pousmát, tak ten věk vůbec není znát.

Dne 1. dubna 2010 se dožívá 

devadesáti let 

pan  Bohumil  P o l á c h

Do dalších let 

mu hodně zdraví, lásky a pohody přeje 

Myslivecké sdružení Hubert Bečvy.

Jan   B e r n á t e k

Pan profesor Jan Bernátek pochází 

z Prostřední Bečvy, narodil se 11. února 1950 

v muzikantské rodině. Jeho otec Michal byl 

v našem kraji oblíbený kapelník a varhaník. 

Jendu Bernátka zná mnoho našich obča-

nů jako varhaníka a klavíristu, málokdo ale 

ví, že se ve světě prosadil také jako sklada-

tel – obdržel celkem sedmnáct ocenění 

v celostátních i mezinárodních skladatel-

ských soutěžích. Například v loňském roce 

získal ocenění za varhanní skladby Biblické 

příběhy a v mezinárodní soutěži v Jihlavě cenu za Čtyři smíšené 

sbory na texty Žalmů. Jak sám prozradil, nejvíce si váží tří cen, dvou 

z Českého rozhlasu stanice Vltava a mezinárodní z polského Gdaňsku, 

kde čestně obstál v konkurenci třiceti šesti skladatelů z celé Evropy.

Pan Jan Bernátek studoval konzervatoř v Ostravě, JAMU v Brně 

a kompozici u profesora Ilji Hurníka v Praze. Inspirátorkou mnoha jeho 

skladeb je jeho manželka Hana Bernátková, která také jejich značnou 

část nazpívala a natočila v Českém rozhlase. Oba manželé vyučují 

na Hudební škole hlavního města Prahy a Gymnáziu Jana Nerudy 

s hudebním zaměřením.

Hana i Jenda si zamilovali valašský kraj i lid a často navštěvují 

Prostřední Bečvu, oba je můžeme potkat jako vášnivé turisty na hře-

benech valašských hor. Máme ale také možnost si oba hudebníky 

poslechnout v období vánoc, velikonoc a letních prázdnin v kostele 

na Horní Bečvě.

Při příležitosti šedesátých narozenin pana Jana Bernátka mu pře-

jeme pevné zdraví, pohodu a klid k další hudební inspiraci, děkujeme 

za ochotu při psaní, úpravě a nastudování skladeb pro místní kapelu 

a chrámový sbor. Bečvanští muzikanti, chrámový sbor a všichni hud-

bymilovní lidé. Alois Krupa

Všem dubnovým oslavencům 
i stříbrnému manželskému páru přejeme do dalších let 

hodně lásky, pohody a pevné zdraví.

Vzpomínka
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Motto: 

„Bůh je světlo a není v něm žádné temnoty.“
Jan, 1,5

 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 a duše v očistci

 7.4.  7.30 za zemřelého Ondřeje Martináka a tetu Rozálii

 8.4. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Františku Solanské, syna Bedřicha 

a duše v očistci

 9.4. 7.30 za zemřelé rodiče, syna, dcery a celou rodinu Hodáňovou

 10.4. 7.30  za zemřelou Lenku Billovou, rodiče z obou stran a živou 

rodinu

 11.4. 10.00 za zemřelého Josefa Vaníčka, manželku a syna Cyrila

 12.4. 7.30  za zemřelého Josefa Macečka, manželku Alžbětu, syna 

Jana, P. Michala, sourozence, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 13.4. 7.30  za zemřelou Kristýnu Stavinohovou, manžela, dvě dcery, 

syna a vnuka Miroslava

 14.4. 7.30 za zemřelého Františka Křištofa, manželku, tři syny a zetě

 15.4. 7.30  za zemřelého Jaroslava Pavlicu, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 16.4. 7.30  za zemřelé Anežku a Zdeňka Solanské, jejich dcery 

Marcelu a Ludmilu, vnučku Zdeňku a rodiče a sourozence 

z obou stran a duše v očistci

 17.4. 7.30  za zemřelou Františku Fárkovou, jejího manžela Rudolfa, 

syna Rudolfa, sourozence, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 18.4. 10.00  za zemřelé Jindřicha a Anežku Kantorovy, děti a zetě 

Bedřicha Chovance

Mše v dubnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 22. dubna 2010 vzpomeneme první 

výročí úmrtí naší maminky a babičky 

paní  Jiřiny  K u b á ň o v é

V tomto roce také uplyne dvanáct let 

od úmrtí našeho tatínka a dědečka 

pana  Pavla  K u b á n ě

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Kroky dozněly, utichl hlas, jen její obraz 
zůstává v nás.

Dne 29. dubna 2010 vzpomeneme 

páté výročí úmrtí 

paní  Anny  M i n a r č í k o v é

S láskou vzpomíná druh Miroslav 

a dcera Regina s rodinou.

Kdo Tě znal, ten si vzpomene, kdo Tě měl rád, 
ten nikdy nezapomene.

Dne 28. dubna 2010 si připomeneme 

nedožité devadesáté narozeniny 

našeho manžela, tatínka, dědečka 

a pradědečka 

pana  Josefa  B l i n k y, 

17. února 2010 uplynul jeden rok 

od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami

Dne 29. dubna 2010 by se dožil 

osmdesáti šesti let náš manžel, tatínek 

a dědeček 

pan  Karel  K ř e n e k

12. ledna 2010 jsme si připomněli 

první výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

a dcera s rodinou.

Odešel tou cestou, 
kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek zanechal dokořán.

Dne 14. dubna 2010 

uplyne dvacet let od úmrtí 

našeho tatínka, staříčka a prastaříčka 

pana  Františka  K ř i š t o f a. 

V prosinci 2009 jsme vzpomněli 

dvacáté druhé výročí úmrtí 

naší maminky, stařenky a prastařenky  

paní  Karolíny  K ř i š t o f o v é.

Vzpomínají dcery Anna a Jindřiška s rodinami 

a snachy Vojtěška, Eva a Hanka s rodinami.
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Souhrn přijatých usnesení 17. řádného zasedání 

zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne  4. 3. 2010 

Usnesení 17/1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ústní informaci zástupce 

Policie ČR, Obvodního oddělení Horní Bečva a ukládá Radě obce, aby 

po obdržení písemného stanoviska Policie ČR problematické okruhy, 

tj. poškozené dopravní značky, chybějící popisná (evidenční) čísla 

na domech a možnost uchování záznamu z kamery, řešila.

Usnesení 17/2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horní Bečva na rok 

2010 dle přílohy.

Usnesení 17/3

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý výhled příjmů a výdajů 

obce Horní Bečva na období 2010 – 2012 dle přílohy.

Usnesení 17/4 

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje Radu obce k provádění rozpoč-

tových opatření v roce 2010 max. do výše 500.000,- Kč.

Usnesení 17/5

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dlouhodobého investičního 

úvěru ve výši 13,5 mil. Kč za účelem fi nancování následujících zakázek:

- Dostavba kanalizace v obci Horní Bečva

- Odpadové centrum Horní Bečva

- Rozšíření systému separace odpadů v obci Horní Bečva.

Tento úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce 

Horní Bečva.

Usnesení 17/6

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. O/0164/2010/DOP 

o poskytnutí fi nančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou 

linkovou dopravou.

Usnesení 17/7

Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí zadavatele, tj. obce Horní 

Bečva, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: „Dostavba 

kanalizace v obci Horní Bečva“, zadávané v otevřeném řízení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje toto pořadí hodnocení nabídek:

1. Sdružení COMMODUM – TM Stav, Valašská Bystřice čp. 225

2. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, Hodolany

3. STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov

4. BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Plzeň 3, Litice

5. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, Brno

6. STAVBY a. s., Táborská 1148/32, Říčany 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi toto rozhodnutí zpracovat 

a odeslat uchazečům.

Usnesení 17/8

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2010 v dosa-

vadní výši, tj. 18,- Kč/m3 vč. DPH.

Usnesení 17/9 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení níže uvedených bezúplat-

ných věcných břemen ve prospěch Kateřiny Honkové, trvale bytem 

Rožnov p. R., Kulturní 1740:

-  právo vedení kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 4459/4 

v rozsahu geometrického plánu č. 2414-102/2010_A

-  právo vedení přípojky vody přes pozemky p. č. 4460/54 a p. č. 

4464/2 v rozsahu geometrického plánu č. 2414-102/2010_B vše 

v k.ú. a obci Horní Bečva

Usnesení 17/10

Zastupitelstvo obce Horní Bečva zásadně nesouhlasí s návrhem 

aktualizace státní energetické koncepce České republiky, která by 

v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k de-

vastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového regionu.

Nesouhlasíme:

1.  s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku 

Frenštát.

Odůvodnění – ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. 

Další průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což 

pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti.

2.  s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí 

rozhodnout především těžební společnost.

Odůvodnění – stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl ne-

chávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé spo-

 19.4. 7.30  za zemřelého Juliuse Solanského, manželku Cecílii, 

rodiče, sourozence a děti z obou stran a duše v očistci

 20.4. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci 

 21.4.  7.30  za zemřelého Vladimíra Třeštíka, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 22.4.   7.30 za zemřelé Anežku a Antonína Prorokovy

 23.4. 7.30  za zemřelé manžele Bohuslava a Štěpánku Kubáňovy, 

rodinu a duše v očistci   

 24.4. 7.30 za zemřelé Jiřího Mikudu a otce

 25.4. 10.00  za zemřelé rodiče Jiřinu a Arnošta Hatlapatkovy, bratra 

Jiřího a zemřelou rodinu

 26.4. 7.30 za zemřelé Jindřišku a Bedřicha Vašutovy

 27.4. 7.30  za zemřelého Jiřího Kadu, rodiče z obou stran a zemřelé 

příbuzné

 28.4. 7.30 za zemřelé Annu a Karla Hatlapatkovy a děti

 29.4. 7.30 za zemřelé Josefa a Veroniku Krumpochovy a syna Radka 

 30.4. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, jeho otce a duše 

v očistci

 1.5. 7.30 za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a syna

 2.5. 10.00  za zemřelé Metoděje a Boženu Křenkovy, dva zetě 

a rodiče Třeštíkovy

 3.5.   7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, jejich syna 

Vojtěcha, zetě Vincence Kulišťáka a duše v očistci

 4.5. 7.30  za zemřelého Matouše Ondrucha, jeho manželku, 

tři syny a tři zetě

 5.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru 

a rodiče z obou stran

 6.5.  7.30 za zemřelého Antonína Němce a rodiče z obou stran

 7.5.  7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, 

jejich zemřelé děti a duše v očistci

 9.5. 10.00 za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče z obou stran

Informace obecního úřadu
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Dle navržené kalkulace provozovatele vodovodů a kanalizace 

(návrh byl proveden na základě výsledku hospodaření v provozu 

vodovodu a kanalizace provozovny Služby HB s.r.o. za rok 2009) 

16. řádné zasedání Obecního zastupitelstva Horní Bečva dne 

19. 11. 2009 schválilo cenu stočného (bod 16/8) od 1.1. 2010  

na 24,75 Kč za 1 m3  - cena včetně DPH.

17. řádné zasedání Obecního zastupitelstva Horní Bečva 

dne 4. dubna 2010 schválilo cenu vodného  (bod 12/9) od 1.1. 2009 

na 18 Kč za 1 m3 - cena včetně DPH.

Ve dnech 12. až 16. dubna proběhne zápis dětí 

v mateřské škole na školní rok 2010/2011 

v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Přijďte své dítě přihlásit i tehdy, pokud uvažujete o jeho docházce 

i v průběhu školního roku. 

Kritéria pro přijetí: 

� přednostně se přijímají děti 

v posledním roce před zahájením školní docházky

� předškolní vzdělávání je pro děti od tří do šesti let

� rozhoduje délka docházky do MŠ – celodenní, 

čtyřhodinová, pětidenní

� trvalý pobyt dítěte v obci, ve které MŠ sídlí

� zaměstnanost rodičů

� datum podání přihlášky

Bližší informace na tel. čísle 571 645 085.

Chovatelé skotu, ovcí a koz starších tří měsíců mají za po-

vinnost zabezpečit provedení očkování všech těchto zvířat 

proti katarální horečce ovcí (bluetongue). Tato povinnost je 

uložena chovatelům mimořádnými veterinárními opatřeními, 

která byla nařízena Státní veterinární správou České republiky 

v Praze dne 4. 3. 2010 pod č. j. 2010/875/SVS. Chovatelé musí 

kontaktovat veterinárního lékaře, který toto očkování provede 

nejpozději do 30. 4. 2010.

Očkování nově narozených zvířat, která dosáhnou stáří tří 

měsíců po 30. 4. 2010, musí být provedeno vždy nejpozději 

do tří měsíců, které uplynuly od posledního očkování.

Chovatelé hosp. zvířat mají opět v roce 2010 za povinnost 

zabezpečení povinných zdravotních zkoušek u svých zvířat. 

Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární 

péči, rozsah zdravotních zkoušek je každoročně konkretizován 

ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Chovatelé, kteří nesplní 

tuto povinnost, se vystavují nebezpečí fi nančního postihu pod-

le veterinárního zákona. 
MVDr. František Mahdalík, 

ředitel Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj.

lečnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických záso-

bách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv 

a občanů.

Návrh aktualizace státní energetické koncepce republiky ve své 

nynější podobě představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat 

k původní komunistické koncepci z 80. let 20. století, která počítala 

s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí 

pod ním.

Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu aktualizace energe-

tické koncepce vyřazeno.

Usnesení 17/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu č. 93/2009/KŘ o vý-

sledku přezkoumání hospodaření obce Horní Bečva, IČ: 00303771 

za rok 2009.

Usnesení 17/12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Zdenky Fojtáškové, 

Horní Bečva 339 o možnosti uskutečnění schůzky na obecním úřadě 

mezi p. Fojtáškovou a jejími dcerami.

                 Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 

                             starosta obce                                             místostarosta obce 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí rok 2010

Stanovení ceny vodného a stočného 

pro rok 2010 v obci Horní Bečva

Očkování proti katarální horečce ovcí

Zdravotní zkoušky 

u hospodářských zvířat v roce 2010

Zápis do mateřské školy 
v Horní Bečvě

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liští, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časový 

plán svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    

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

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany 

budou přistaveny ve dnech:

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

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

Inzerce
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2. a 4. března uspořádala základní škola v Horní Bečvě okrsko-

vá kola chlapců a dívek 8. - 9. tříd ve volejbalu. 2. března se utkalo 

7 družstev chlapců ve dvou skupinách. Hrálo se na dva sety do 20 bodů. 

Z každé skupiny postoupila 2 družstva a ta hrála o 1.- 4. místo. 

ZŠ Horní Bečva se utkala o 3. - 4. místo se ZŠ Vidče, prohrála 2:0 

a obsadila 4. místo. Ve fi nále byla lepší ZŠ Videčská, která porazila 

ZŠ Dolní Bečva.Tady je celkové pořadí turnaje: 

1. ZŠ Videčská 5. ZŠ Zubří
2. ZŠ Dolní Bečva 6. ZŠ Valašská Bystřice
3. ZŠ Vidče 7. ZŠ Pod Skalkou
4. ZŠ Horní Bečva

Do okresního kola postupují chlapci se ZŠ Videčská a ZŠ Dolní 

Bečva. 4. března se ve stejné soutěži utkalo 8 družstev dívek, která 

hrála ve dvou skupinách na dva sety do 15 bodů. Ze skupin postou-

pily školy z Horní Bečvy, Dolní Bečvy, Pod Skalkou a Gymnázium (obě 

z Rožnova p/R.). O 3. - 4. místo bojovaly ZŠ Horní Bečva A se ZŠ Dol-

ní Bečva, ve fi nále porazila ZŠ Pod Skalkou Gymnázium Rožnov p/R. 

A jak to vše dopadlo?    

1. ZŠ Pod Skalkou Rožnov p/R. 5. ZŠ Vidče
2. Gymnázium Rožnov p/R. 6. ZŠ Zubří
3. ZŠ Horní Bečva A 7. ZŠ Videčská
4. ZŠ Dolní Bečva 8. ZŠ Horní Bečva B

Do okresního kola postupují ZŠ Pod Skalkou a Gymnázium.

Marie Němcová

V pátek 5. března se uskutečnil 12. ročník pěvecké soutěže Beč-

vanský skřivánek 2010. V místním kinosále bylo jako vždycky nabito. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 35 malých zpěváčků a soutěžilo se ve 

třech kategoriích. Žáci 1. - 2. třídy soutěžili v kategorii Pískle 2010, 

titul získala Simona Fiurášková, na druhém místě byla Sára Bílková 
a třetí místo obsadil Ondřej Juřík. Všichni ocenění jsou žáky 2. třídy. 

Žáci 3. až 5. třídy soutěžili ve dvou kategoriích - chlapci a dívky. 

Skřivánkem pro rok 2010 se stal Adam Solanský z 5. třídy a v kate-
gorii dívek zvítězila Vanda Machálková ze 3. třídy. Protože úroveň 

zpěváků byla velmi dobrá, porota udělila ještě čtyři ceny, které získali 

Morten Vašut z 1. třídy, Jan Macura, Kristýna Kubešová a Aneta 
Nytrová ze 4. třídy. 

Ceny do soutěže věnovali Obecní úřad Horní Bečva, paní Dari-

na Malinová z místního papírnictví, kytice darovala paní Bartošková 

z květinářství a pan Aleš Stromšík z uzenářství věnoval každému zpě-

vákovi párek v rohlíku. Všem sponzorům děkujeme. Dále děkuji porotě 

za její výborné rozhodování, a to předsedkyni poroty Martině Šrám-

kové, učitelce ZUŠ z Rožnova p. R., členům poroty panu Oldřichovi 

Ondryášovi, starostovi obce, panu Janu Děckému, řediteli školy, paní 

Pavlíně Přikrylové, učitelce ZŠ Záhumení a Antonínu Poláchovi, členu 

Beskydské Junior muziky. Dále chci poděkovat všem učitelkám na 

1. stupni za přípravu tanců a Romaně Křištofové, která nacvičila tanec 

s žáky 5. třídy. Programem nás provázeli Terezka Pavlicová, Adam 

Solanský a Lukáš Mužátko. 

Myslím, že i když Skřivani vrzali na Horní Bečvě až 5. března, a ne 

v únoru jak říká pranostika, jejich zpěv měl grády a všem se velmi líbil. 

Soutěž i pěkný večer nám zakončil, jak jinak než zpěvem, náš pěvecký 

sbor pod vedením paní učitelky Dity Gužíkové. Skončil dvanáctý roč-

ník a všichni se už těšíme na třináctý. Daniela Křištofová

Dne 14.3.2010 proběhly Dětské lyžařské závody v areálu lyžařského 

střediska U Sachovy studánky. Připadlo pár desítek centimetrů čers-

tvého sněhu, což přispělo k dobrému průběhu závodu a skvělé atmo-

sféře.

Od časných ranních hodin se stavěla trať, jejíž délka byla při převý-

šení dvanácti metrů sto padesát metrů s devíti slalomovými branami. 

Začátek celé akce byl odstartován prezentací, o kterou se postarala 

děvčata z občanského sdružení Bečvánek Beskydy. 

Do závodu se přihlásilo celkem 43 závodníků, kteří byli rozděle-

ni do čtyř kategorií. Nejmenší sportovci obsadili kategorii 0 - 4 roky, 

ve které startovalo čtrnáct závodníků a v ní zvítězila s nejlepším do-

saženým časem 00.20.9 odchovankyně lyžařského střediska Lucie Zá-

vorková z Horní Bečvy. Druhou kategorii obsadily děti ve věku 5 - 6 

let také se čtrnácti závodníky a vítězem se stal Vojtěch Stiller z Prahy 

s časem 00.20.6. 

O rekord trati se postarala Markéta Pernická z Valašského Meziříčí, 

která z jedenácti závodníků třetí kategorie 7 - 8 let, projela celý úsek 

v nejlepším čase 00.18.53. 

Poslední kategorie, 9 – 10 let, byla obsazena pouze čtyřmi účast-

níky. Hornobečvanský závodník Filip Rybár projel trať v čase 00:19.37, 

což mu zajistilo první příčku.

Závod probíhal dvoukolovou formou, což znamenalo, že každé dítě 

projelo trať dvakrát, poté byl vybrán lepší čas a ten byl započítán do 

celkového hodnocení. Po poledni se celý závod dobral ke zdárnému 

konci a mohlo dojít k vyhlášení vítězů. Pro děti bylo připraveno mnoho 

Dětské lyžařské závody

Skřivánek

Skřivánek 2010 Adam Solanský Vanda Machálková

Hornobečvanská škola 
žila volejbalem



7

hodnotných cen, nechyběly medaile ani diplomy a vítězové kategorií 

získali navíc zlatý pohár. Cen bylo opravdu mnoho, takže jsme odmě-

nili všech 43 závodníků. Za podporu akce patří velký dík Lyžařskému 

areálu Sachova Studánka, Houseboard  Snowparku For Kids, Obci Horní 

Bečva, Bečvánku Beskydy o. s., Ski servisu a půjčovně Zdenka Proroka, 

DVCentru Rožnov pod Radhoštěm, nákupnímu středisku Coop, Potra-

vinám Davidova, vinotéka pana Zetě z Rožnova pod Radhoštěm. 

Za pomoc při organizaci celého klání patří obrovský dík děvčatům 

z Bečvánku Beskydy o. s. za skvělou práci při prezentaci a sčítání vý-

sledků, rozdělování a předávání cen. Poděkování patří také instruk-

torům a cvičitelům, lyžařské a snowboardové školy WINTERSCHOOL 

bez těchto lidí by se závody neuskutečnily. 

Za pořadatele Aleš Závorka.

V sobotu 20. března 2010 se v chatě Mysliveckého sdružení Hubert 

Bečvy uskutečnil tradiční tarokový turnaj za účasti dvaceti čtyř hráčů  

z Horní Bečvy, Rožnova pod Radh., Vidče, Zubří a Vigantic. V přátelské 

atmosféře zvítězil Jan Děcký z Horní Bečvy před Josefem Zemanem 

a Pavlem Poláškem z Rožnova p. R. Pořadatelé děkují sponzorům 

za ceny věnované do turnaje, zvláště Obecnímu úřadu v Horní Bečvě.

Víte, co je hospic?

Tarokový turnaj

Klub fi latelistů při Středisku volného času v Rožnově p. R. 

pořádá

v neděli 18. dubna 2010 od 8 do 11.30 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu (Masarykovo nám.)

38. Filatelistickou burzu 

poštovních známek, celin, celistvostí, pohlednic

 (rozšířeno o mince, bankovky, medaile a telefonní karty)

VÝHRY V TOMBOLE PRO MLÁDEŽ! 

Předání cen výtvarné soutěže pro mládež 

„Valašsko a Beskydy na poštovní známce“.

Hospic
Je místem laskavé péče o umírajícího člověka. Vytváří bezpečné pro-

středí nemocnému a jeho blízkým. Přináší nemocnému jistotu, že nebude 

trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, 

že nebude osamocen. 

Pro koho je hospic?
Pro nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, převáž-

ně onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS, 

pokročilé demence.

Proč právě hospic?

Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů 

nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, zvracení 

a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu.

Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blíz-

kou osobu. Mohou mít v pokoji věci, které mají rádi, např. televizi, rádio, 

vlastní hrníček, obrázek, ale i mikrovlnou troubu, varnou konvici. Příbuzní 

a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání 

a potřeb, mohou ho doprovázet ve dne v noci. Na návštěvy mohou přichá-

zet také děti, pokud si to nemocný přeje. O nemocného se stará a pečuje 

personál hospice, nemocný a jeho blízcí mají čas a prostor pro sebe a na 

sebe. Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit 

a znovu požádat o přijetí do hospice.

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Nemocný může mít u sebe někoho, kdo s ním tento úsek života bude 

sdílet, kdo mu bude pomocí. Nabízí prostor k rekapitulaci života a možnost 

uspořádat své záležitosti – fi nanční a materiální, ale i vztahové. Pomáhá 

najít smíření a odpuštění těm, kdo smíření a odpuštění hledají.

Jaký je denní režim v hospici?

Ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu. Mohou snídat, obědvat 

a večeřet podle svých možností a potřeb. Strava je v takové podobě, jaká 

vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná), každému, kdo se ne-

může sám najíst, pomůže personál. Sestry a pečovatelky se starají o pitný 

režim. Podle svých přání mohou nemocní trávit čas na terase, v zahradě, 

a to i na vozíku nebo s postelí. Přeje-li si to nemocný, může přijmout ná-

vštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb v kapli hospice.

Kdy uvažovat o přijetí do hospice?

Když nemoc pokročila natolik, že léčbou v nemocnici již nelze zdravotní 

stav nemocného zlepšit  nebo stabilizovat. Když není možná domácí péče 

nebo je pro rodinu příliš náročná.

Co je třeba udělat pro přijetí do hospice?

Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí. Formulář 

žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo vyzvednout 

v hospici. K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informova-

ný souhlas nemocného s umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo 

poštou do hospice.

Kolik stojí pobyt v hospici?

Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče. 

Na úhradě sociální složky péče se podílí klient částkou 180 Kč denně, to je 

maximálně 5 580 Kč měsíčně. Státní dotace a dary od sponzorů, fyzických 

i právnických osob slouží k dofi nancování nepokrytých nákladů.

Kde získat informace o hospici?

Na webových stránkách www.citadela.cz, 

dotazem na e-mailové adrese hospic@citadela.cz, 

socialni@citadela.cz, 

telefonicky na č. 571 629 086, 605 518 212, 

osobně na adrese Diakonie ČCE - hospic Citadela, 

Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.

Další zdroj informací na 

www.hospice.cz,  

www.umirani.cz, 

www.asociacehospicu.cz.
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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 na objednávku

Kontakt: 

Ivana Suszková 773 648 841

Lucie Stodůlková 604 796 494

Bezpečné a účinné hubnutí
Osvědčené programy Vám pomohou nejen zhubnout, 

ale především si váhu i udržet.

Informace: tel. 776 137 877, 725 634 710, 

www.hubnete.cz/prirodni produkt

Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové 

rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.

Kontakt: Crha tel. 724/780 459

Prodám štěně 
  jorkšírského teriéra, 

očkovaný a odčervený.

Odběr ihned. Cena 5.000 Kč.

Tel.: 605 039 628

Zdeněk Říha – malířské a natěračské práce, 

tel 603 341 932, Horní Bečva 47

Realizace stavby
novostavba, rekonstrukce, vedlejší stavby 

– jedinečná možnost fi nancování.

Zelená dotace – komplexní servis se specializací na výměnu oken, 

zateplení, energetické posouzení rodinných domů a pro bytové domy, 

komplexní renovace rodinných i bytových domů na klíč. 

Kontakt: 603 885 569, 739 419 148, 

www.realstavby.cz, www.vyrizenidotace.cz.


