
květen

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka 

na vaječinu
Vaječina bude v Retasu 

v úterý 24. května 2011 

od 14. 00 hodin. 

Jako host se zúčastní 

turistický oddíl Klubu seniorů 

v Rožnově p. R. pod vedením 

pana Sehnala. 

Hudbu zajistí paní Jana 

Vařejčková hrou 

na harmoniku, společně si 

zazpíváme. 

Zpívat bude také pěvecký 

sbor Klubu seniorů 

z Rožnova, ve kterém 

účinkují dvě hornobečvanky. 

Vstupné je 20,- Kč nebo čtyři 

vejce – nejlépe domácí. 

Své členy srdečně zve 
Klub důchodců a ZO ČZS Horb

Vítání občánků
V neděli 3. dubna 2011 byl slavnostní den pro naše 

nejmenší občánky obce Horní Bečva, narozené od října 

2010 do konce února 2011.

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva 

se na slavnostním vítání občánků sešlo devět rodi-

čů se svými miminky, mezi kterými bylo pět chlapců 

a čtyři holčičky. Z těchto devíti miminek je pět naroze-

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

obce, matrikářky a předsedkyně SPOZ, se rodiče zapsali 

do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své ra-

tolesti hezké dárky. Ke slavnostní atmosféře přispělo 

rovněž vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením 

paní učitelky Radky Bolckové a pěvecké duo Jana a Lud-

mila Poláchovy s hudebním  doprovodem učitele hudby 

panem Josefem Blinkou.  

Pozvánka na zájezd do Polska
ZO ČSZ Horní Bečva ve spolupráci s Klubem 

důchodců Horní Bečva organizuje tradiční zájezd do 

Polska s kulturně poznávacím programem včetně náku-

pu rostlin. 

Termín: 20. května 2011. Program zájezdu: Odjezd 

v 6.00 hodin z autobusové zastávky OÚ Horní Bečva. Ná-

vštěva zahradnického komplexu s technickými potřebami 

pro zahrádkáře, nákup v zahradnictví s keři a skalničkami 

a ve sklenících s květinami. Odpoledne návštěva lázeň-

ského města Ustroň, osobní volno na nákupy a procház-

ku městem, výjezd lanovkou na Čantoryji (15Zl/150Kč) 

– výhled na lázně, návštěva „včelího městečka“ s ochut-

návkou mioduly (kořalky z medu), návrat přes Horní 

Lištnou, Frýdek-Místek asi ve 20.00 hodin.

Cena zájezdu 250,- Kč za osobu, přihlášky a další 

informace na tel. číslech 604 660 195 (dolní konec) 

a 604 671 050 (horní konec). Zájezd je možno zaplatit 

každý pátek v motorestu Bečvan od 9.00 do 10.00 hodin.

Pozvánka na Den matek
Klub důchodců Horní Bečva zve své členy na Den 

matek, který se koná v pátek 13. května 2011 od 

14.00 hodin v motorestu Bečvan. Pohoštění a program 

(vystoupení dětí z MŠ) zajištěno. Přijďte, těšíme se na 

Vás, výbor KD Horní Bečva.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a pře-
jeme jim i dětem pevné zdraví, hodně spokojenosti 
a radosti ze svých dětí. 

Miminka zleva: Vojtěch Švardala, Adam Závorka, 

Gabriela Minarčíková, Jan Polách, Amélie Ondruchová, 

Adam Kocián, Nikol Ondruchová, Viktorie Ondruchová 

a Vladimír Červený.

Děťátko maličké, 

naděje v našem světě, z lásky ses zrodilo, 

my s láskou vítáme Tě …

Pozvánka

Program 

Hotelu DUO Horní Bečva

květen 2011
Pátek 6. 5. 

Skupina Decolt

Sobota 7. 5. 

Vévodkyně

Středa 11. 5. 

Cimbálovka

Pátek 13. 5. 

Živá hudba – pan Jiříček

Sobota 14. 5. 

Na vlastní nebezpečí

Pátek 20. 5. 

Skupina Decolt

Sobota 21. 5. 

Účastníci zájezdu

Pátek 27. 5. 

Skupina Remix

Sobota 28. 5. 

Na dotek
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Společenská kronika

Kdo lásku a dobro rozdával, 

ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 8. května 2011 vzpomeneme 

smutné desáté výročí úmrtí      

pana  Pavla  D i v í n a 

S láskou vzpomínají 

manželka, dcera Monika s rodinou 

a synové Pavel a Petr.

Žádný čas není tak dlouhý, 

aby nám dal na Tebe zapomenout. 

Dne 22. května 2011 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí úmrtí       

pana  Františka  F á r k a 

S láskou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

Čas plyne a nevrátí co vzal,

jen v srdci bolest zanechal. 

Dne 22. května 2010 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí       

pana  Karla F á r k a 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka s rodinou.

Všechno na světě je na obrátku

a život lidský – jako sen. 

Dne 7. května 2011 vzpomeneme 

desáté výročí úmrtí       

paní  Aloisie V a n í č k o v é 

S úctou stále vzpomínají 

děti s rodinami.

Děti vzpomínají na prožité s ní krásné okamžiky. 

Jak pohotová, pracovitá byla. Maminko drahá, díky, díky, díky!

Dne 17. května 2011 

by se dožila devadesáti let 

naše maminka       

paní  Vlasta  P r o r o k o v á

bývalá zdravotní sestra. 

Vzpomínají děti Anna, Jiřina, Vlastimil 

a Karel s rodinami a sestra Františka.

Motto: 

„… každý den je jen jednou za život …“  

Blahopřání
V květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Blažena  V a ň k o v á

 Ing. Michal  L i š a n í k

 Vladimír  O n d r u c h

 Zdenka  V a š u t o v á

 Oldřiška  K ř e n k o v á

 Milada  M a c h á l k o v á

 Veronika  F i u r á š k o v á

 Jindřiška  K o c i á n o v á

 Rudolf  Š l a c h t a

Všem květnovým oslavencům přejeme do dalších let 
pevné zdraví, hodně lásky a životní pohody.  

Vzpomínka

áá

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. května 2011 by se dožila devadesáti let  

paní Božena B l i n k o v á

10. května 2011 vzpomeneme dvacet dva let od jejího úmrtí.

25. dubna 2011 jsme vzpomněli třicet dva let od úmrtí 

jejího manžela 

pana Jana  B l i n k y

S úctou a láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 22. listopadu 2010 jsme vzpomněli páté výročí úmrtí 

jejich syna 

pana  Jiřího B l i n k y

S láskou vzpomíná dcera s rodinou 

a sourozenci s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. 

Dne 4. května 2011 

vzpomeneme sedmé výročí úmrtí 

paní  Josefy  K u b á ň o v é

S láskou vzpomíná 

dcera Božena s rodinou.
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Motto: 

„Ti, které milujeme, nikdy neodcházejí z naší blízkosti. 

Chodí po našem boku každý den…

Neviděni, neslyšeni, stále blízko, stále milováni…“
 

 1.5. 10.00  za zemřelou Ludmilu Ondruchovou, roz. Macečkovou 

a celou rodinu Macečkovu, sourozence, rodiče 

a prarodiče

 2.5. 7.30  za zemřelou Marii Vašutovou, dvě sestry, bratra 

a ostatní rodinu

 3.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Marii Macečkovy, 

syna Josefa a manželku, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.5. 7.30  za zemřelé Františku a Jana Juroškovy, zemřelé děti 

a duše v očistci

 5.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku Bohumíru 

a rodiče z obou stran

 6.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče 

a duše v očistci

 7.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, otce Bohumila, rodiče 

Bártkovy a duše v očistci

 8.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího 

a celou rodinu

 9.5. 7.30 za ochranu a Boží pomoc pro celou rodinu

 10.5. 7.30  za zemřelého Matouše Ondrucha, manželku, tři syny 

a čtyři zetě

 11.5. 7.30 za zemřelé Antonii a Jana Fidrichovy a duše v očistci

 12.5. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

 13.5. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití šedesáti let života 

a Boží ochranu celé rodiny

 14.5. 7.30 za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče a bratra Jiřího

 15.5. 10.00  za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče 

z obou stran

 16.5. 7.30 za zemřelou rodinu Prorokovu a Lumíra Havláska

Mše v květnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

 17.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Mitášovu, Fárkovu, Facovu 

a Chudějovu

 18.5.  7.30  za zemřelé rodiče Jana a Anastázii Křenkovy, 

zetě Emila Valu, rodiče z obou stran a duše v očistci

 19.5. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 20.5.  7.30  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna, dva 

zetě a vnuka

 21.5. 7.30  za zemřelé Marii a Františka Němcovy, vnuka Jendu 

a dva zetě

 22.5. 10.00  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 23.5. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna, rodiče Kubáňovy 

a Fárkovy

 24.5. 7.30 za zemřelou Annu Tobolovou, manžela a jejich rodiče

 25.5. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny 

a duše v očistci

 26.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, tři dcery 

a čtyři zetě

 27.5.  7.30  za zemřelého manžela Vladimíra Martináka, rodiče 

Martinákovy, Vaňkovy a duše v očistci

 28.5. 7.30  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, sourozence a rodiče 

z obou stran

 29.5. 10.00  za zemřelé rodiče Vaňkovy, sourozence, manžela 

Jaroslava Dudu, a zetě Josefa Mlýnka

 30.5. 7.30  za zemřelé staříčky Plucnarovy, rodinu Křenkovu 

a Petřekovu

   31.5. 7.30  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, synovce 

P. Michala, rodiče z obou stran a duše v očistci

 1.6. 7.30  za zemřelé rodiče a celou rodinu Malinovu a duše 

v očistci

 2.6. 7.30  za živou a  zemřelou rodinu rodinu Mitášovu, Fárkovu, 

Facovu a Chudějovu a duše v očistci

 3.6.  7.30  za zemřelou Františku Vaníčkovou a rodinu 

Suchánkovu

 4.6. 7.30 za zemřelého Jana Solanského, rodiče a bratry

 5.6. 10.30  za zemřelého Stanislava Maléře, jeho dceru Jiřinu, jejího 

manžela a duše v očistci

 6.6. 7.30 za zemřelého Zdenka Jurečku a rodiče

  7.6.  7.30   za zemřelého Miroslava Křenka, bratra Cyrila, 

jejich rodiče, syna Miroslava a duše v očistci

 8.6. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, manželku a zetě 

Františka Pařenicu

Inzerce

Aranžování - dekorování.
Zpříjemním Vaši rodinnou oslavu, 

svatbu, narozeniny, křtiny patřičnou dekorací.

Magda Jeníčková, 
tel.: 603 993 812
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Usnesení 3/8

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení bezúplatného věcného 

břemene přes lesní pozemek parc. č. 262 v k. ú. a obci Horní Bečva 

za účelem práva chůze a jízdy dle přiloženého situačního nákresu ve 

prospěch Aleny Grebeníčkové, V. Vlasákové 967/4, Ostrava – Bělský les. 

Veškeré náklady se zřízením věcného břemene hradí oprávněná.

Usnesení 3/9

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení bezúplatného věcného bře-

mene přes pozemky parc. č. 4463/3, parc.č. 4465 a parc. č. 4466/4 

v k. ú. a obci Horní Bečva z důvodu vedení kanalizační přípojky dle ge-

ometrického plánu č. 2513-229/2010 ze dne 15.12.2010 ve prospěch 

oprávněné Lenky Pátkové, Valašská 1658, Rožnov p. R. Veškeré náklady 

se zřízením věcného břemene hradí oprávněná.

Usnesení 3/10

Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky napojení rodinných domů 

a rekreačních chat na obecní splaškovou kanalizaci přes revizní a čistící 

plastovou šachtu dle přílohy, tj.  zápis z jednání z 03/2011.

Usnesení 3/11

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce přezkoumat pohledávky 

za neuhrazené poplatky za komunální odpad a vyzvat písemně dluž-

níky k uhrazení dlužných částek, v případě neuhrazení dlužných částek 

předá vedení obce vymáhání těchto částek oprávněné fi rmě.

Usnesení 3/12

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastu-

pitelstva obce na internetových stránkách obce Horní Bečva.

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce 

Informace obecního úřadu

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

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:    27. 5.      1.7. 2011
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2011

Souhrn přijatých usnesení 3. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 24.03.2011

Usnesení 3/1 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Horní Bečva za 

rok 2010 dle předložené zprávy bez výhrad. 

Usnesení 3/2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Horní Bečva na rok 

2011 dle přílohy.

Usnesení 3/3

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý výhled na období 2011 

– 2013.

Usnesení 3/4

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu manželů 

Miroslava a Marty Duchoňových, trvale bytem Spádová 767/9, Brno 

na pozemku parc. č. 3080/12  v nezastavěném území (lokalita Radlické)  

v k. ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 3/5

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 4744/2 

– ostatní plocha o výměře cca 60 m2 dle přiloženého situačního plán-

ku, a to za cenu 52,- Kč/m2 žadateli, tj Ing. Vladislav Cigánek, V. Nezvala 

1565, Frýdek – Místek. Veškeré náklady spojené s majetkoprávním pře-

vodem uhradí žadatel. 

Usnesení 3/6

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene přes parc. 

č. 5820/8 v k.ú. a obci Horní Bečva za účelem vedení energetického 

zařízení – nadzemní vedení NN dle geometrického plánu č. 2444-

185/2009 ze dne 18.05.2009. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné 

za jednorázovou fi nanční úhradu 1.000,- Kč ve prospěch oprávněného 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Usnesení 3/7

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene přes par-

c.č. 5907 v k.ú. a obci Horní Bečva za účelem vedení energetického za-

řízení – zemní kabelové vedení NN dle geometrického plánu č. 2419-

4/2010 ze dne 18.02.2010. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za 

jednorázovou fi nanční úhradu 1.000,- Kč ve prospěch oprávněného 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
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Upozorňujeme občany, že v sobotu 14. května 2011 

bude provedeno v obci Horní Bečva povinné očkování psů 

proti vzteklině a to na těchto místech:

  8.00 hod    u hasičského domu

  9.45 hod    u Valašky – parkoviště pod Valaškou

10.30 hod    přehrada u obchodu

11.00 hod    parkoviště na Bečvici

12.00 hod    Kněhyně „u Skokana“

Poplatek za očkování je 120,- Kč za jednoho psa, 

očkovací průkaz doneste sebou! 
Možnost vystavení nového průkazu.                                                 

MVDr. Dana Korbášová

Povinné očkování psů proti vzteklině 

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 občané odvézt 

do sběrného dvora.

Od ledna roku 2011 je pro občany otevřen nově vybudovaný 

„sběrný dvůr“, kde je možno odevzdat jednotlivé složky komunálního 

nebezpečného odpadu z chat a domácností.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

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

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

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

Nebylo Vaše dítě přijato 

do mateřské školy? 

Tak právě pro Vás je tohle oznámení:

Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, 

okres Vsetín oznamuje, 

že po provedeném zápisu do MŠ máme 

několik volných míst, nejen v Mateřské škole – střed, 

ale i v Mateřské škole v Kněhyních.

Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem umístit své dítě 

do naší mateřské školy, aby si je přišli co nejdříve zapsat. Vol-

ná místa budou obsazena podle pořadí podaných žádostí 

o přijetí. Jelikož se bude jednat o děti z jiné obce, rozhodnutí 

o přijetí bude vydáno na dobu určitou, a to do 31. 8. 2012. 

K zápisu potřebujete vyplněnou žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání (možno vyplnit na místě) a potvr-

zení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, 

že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování 

(formulář obdržíte v mateřské škole).

Mateřská škola nabízí:

hrací koutky, kuličkový bazén, prostornou školní zahradu, 

logopedickou péči dětem s vadou řeči, 

práce s keramickou hlínou 

a předplavecký výcvik pro předškolní děti   

Tradiční akce pro děti:

různá divadelní představení, mikulášská nadílka,

vánoční besídka,dětský maškarní karneval,

oslavy Dne matek a Dne dětí,školní výlet na atraktivní místo,

slavnostní ukončení školního roku – rozloučení 

s předškoláky,

… a plno jiných akcí pro radost dětí

Bližší informace zodpoví:  

Jana Janíčková, vedoucí učitelka obou mateřských škol.

Tel.: 571 643 234  nebo 604 136 611

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Autobus na Lysou horu
Linka je v roce 2011 

v provozu od 4. května do 30. září. 

Jízdenky zakoupíte 

v předprodejní kanceláři na AN Frýdek-Místek, 

tel. 558 432 515, 

mail prepravnikancelarFRM@3csad.cz

Jízdní řád

 Odjezd Raškovice – Ondráš ...........  8.30 hod.

 Příjezd Lysá hora...............................  9.15 hod.

 Odjezd Lysá hora.............................. 11.20 hod.

 Příjezd Raškovice – Ondráš .......... 12.00 hod.

Autobusy jezdí v pracovní dny 

ve středu a pátek od 4. května do 30. září 2011, 

přesný termín zahájení provozu 

bude upřesněn dle sjízdnosti silnice na Lysou horu.
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Že se dají velikonoce strávit i pohybem, dokázalo 12 smíšených 

družstev na Velikonočním volejbalovém turnaji, který se uskutečnil 

na Bílou sobotu 23. dubna v hale základní školy v Horní Bečvě.

Od osmé hodiny se začali scházet do tělocvičny nejen starší volej-

balisté, ale i studenti a žáci základní školy z Horní a Prostřední Bečvy, 

Rožnova p/R., Valašského Meziříčí, Vsetína a Třince. Hrálo se ve dvou 

skupinách po šesti družstvech na 2 sety do 20 bodů. Celkem bylo 

k vidění 34 utkání, která odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňo-

vá spolu se sudími z řad hráčů. Z každé skupiny postupovaly 2 týmy 

do dalších bojů o umístění.

V semifi nále se utkali Pokemoni a Valašská směska, ve fi nále zdolalo 

Assimo Vlčáky.

Celkovým vítězem se stalo Assimo, druzí skončili Vlčáci, na třetím 

místě se umístili Pokemoni a bramborovou medaili získalo družstvo 

Valašská směska. A jaké bylo další pořadí?

5. Studenti   9. Do počtu

6. OAVM 4 Ever 10. Deváťáci

7. Coolturisti 11. Mlaďasové

8. Autíčka 12. Bamíci

Všechna mužstva obdržela velikonoční ceny, první 4 týmy dostaly 

diplomy, medaile a velikonoční balíčky.

Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, 

Nadační fond při ZŠ TGM a prodejna Jednoty (všichni z Horní Bečvy).

Marie Němcová

Assimo vítězem 

Velikonočního volejbalového turnaje
Základní škola TGM 

a Místní knihovna v Horní Bečvě vyhlašují 

výtvarnou a literární soutěž 

pro všechny bez rozdílu věku!

Od začátku května do 15. června 2011 můžete tvořit svá díla 

s tématikou „Horní Bečva“. Kreslete, malujte, vyšívejte, vyřezá-

vejte, modelujte… své zamilované místečko v naší obci a svá 

díla potom předložte do 15. června 2011 porotě, která vybere 

a odmění to nejlepší. Výsledky se dozvíte v sobotním před-

pouťovém odpoledni 25. června 2011 na sousedském setkání 

– práce budou vystaveny ve škole a během prázdnin jim také 

můžete přidělit svůj hlas.

Námětem literární soutěže je Váš názor na vznik místních 

názvů údolí, kopců, potoků a pro letošní rok jsme vybrali 

tyto: odkud pocházejí názvy Kobylská, Mečová a Radlické? 

Popusťte uzdu fantazii a vymyslete vlastní verze vzniku uve-

dených názvů.

Podmínky pro Vaši tvorbu: 

výtvarné práce A3

literární práce  jedna strana A4

Jednotlivé kategorie: 

předškoláci do šesti let

mladší školáci – první stupeň ZŠ

starší školáci – druhý stupeň ZŠ

ostatní soutěžící nad patnáct let

Žáci ZŠ své práce odevzdají ve škole, 

předškoláci ve školce a ostatní v Místní knihovně. 

Úplně poslední termín na odevzdání prací je 17. červen 2011  

Program 

sousedského setkání 

25. června 2011
Začátek v 15.00 hodin

Malá dechovka Josefa Blinky

Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže

Dětský sbor Skřivani

Soutěž v pojídání borůvkových knedlíků

Troják – cimbálovka

Vyhlášení vítězů soutěží

Portáši z Valašské Bystřice

Dareband – folk

Marián + 333 – rock

Tenisový kurt u Kubáňů 

opět v provozu!
Srdečně zveme všechny sportovní nadšence 

na opět otevřený tenisový kurt u Kubáňů, 

objednat se můžete na tel. čísle 777 155 995. 

Před turnajem se všichni jeho účastníci vyfotografovali. 

foto: archív školy

Týmy na prvních čtyřech místech po vyhlášení výsledků.

foto: archív školy
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Vydařil se zájezd do Nošovic? Pozvánky

Odpověď osmačtyřiceti účastníků zájezdu zní: Ano. Program i ča-

sový rozvrh se podařilo splnit na 100%. Obě prohlídky závodů, pivo-

varu Radegast a automobilky Hyundai, byly zajímavé a poskytly plno 

nových informací o moderních výrobních procesech, poznali jsme jak 

má chutnat poctivě uvařené a odborně ošetřené pivo a co znamená 

hodnocení „pracuješ jako robot“. Společný oběd a návštěva nákupního 

centra u Tesca ve Frýdku – Místku splnily svůj účel.

K úspěchu a dobré náladě přispělo nemalou měrou perfektní cho-

vání účastníků, na nikoho se nemuselo čekat, dopolední déšť jsme 

přežili bez reptání a také doprava novým autobusem a s příjemným 

řidičem  fi rmy Frytrans byla bezproblémová.

V obou závodech je přísný zákaz fotografování i mobilem, návštěv-

níky sledují kamery, takže fotodokumentace se omezila na vrátnici.

Plánujet e svatbu nebo 
rodinnou oslavu? 

Penzion Staré časy  na Horní Beč vě 
Vám nabízí své  služby
- pronájem sálu zdarma 

  (kapacita 100 míst) 

- slavnostní menu, rauty a grilování  

- novomanželé mají ubytování 

   ve svatební den zdarma 

- kapacita penzionu 32 lůžek 

Každá svatba je pro nás jedinečná a originální ,

proto nabízíme profesionální přístup a jednání 

ve stylovém a krásném prostředí.

Kontaktujte nás na níže uvedených číslec h, 
rádi Vám ses tavíme nabídku na míru. 

Penzion Staré časy
Horní Bečva 367

www.penzion-starecasy.cz

mob: 606 487114, tel: 571 610 844

email: penzion-starecasy@seznam.cz

-  rotaviry - přenos, projevy,

předcházení rotavirové infekci

- nepovinné, ale doporučované očkování

- očkovat nebo neočkovat?

Inzerce
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Inzerce
Potřebujete chodit do práce a přitom 

se staráte o někoho blízkého? 

Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo dítě se zdravot-

ním postižením. Takové dilema řeší v dnešní době spousta 

lidí. Lidé chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde je 

jim dobře, ale nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat 

delší dobu.

Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci řeší. 

Zatímco pečující pracují, obstarávají spoustu běžných do-

mácích záležitostí, nebo si prostě potřebují odpočinout, 

věnujeme se jejich blízkým.

Pro koho tu jsme?
Pro osoby od 6ti let, které samy nezvládnou dělat to, co by 

rády, vzhledem k tělesnému nebo mentálnímu omezení, 

ale jsou alespoň trochu soběstačné.

Co je naším cílem?
Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnosti, ne-

závislosti a začlenění se do společnosti s ohledem na jeho 

možnosti.

Co přesně nabízíme?
- pomáháme se vším, co je doma potřeba

-  pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zába-

vou, do společnosti

-  pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo 

k doktorovi

- pomáháme při osobní hygieně

- pomáháme při podávání jídla

- pomáháme starat se o vlastní osobu

Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnostech. 

Může to být asistence doma, kdy nabízíme klientům po-

moc s běžnými záležitostmi, trávíme s ním čas, povídáme 

si. Nebo jde o asistenci ve škole, na úřadě, v zájmovém 

kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, aby klient 

udržoval nebo rozvíjel vztahy se svým okolím a nezůstal 

izolovaný doma.

Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin den-

ně. Doplňuje tedy například pečovatelskou nebo jinou so-

ciální službou, která má pevně danou pracovní dobu. Vždy 

vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se mu ušít 

službu na míru.

Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, Kelči 

a jejich spádových oblastech. Od ledna 2011 jsme rozšířili 

naši službu také na oblast Rožnovska.

Kontakt

Charita Valašské Meziříčí

Centrum osobní asistence

koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská

telefon 776 243 674

e-mail oasistence@valmez.charita.cz

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

www.valmez.charita.cz

Svobodný, nekuřák hledá dlouhodobě ubytování 

pro jednu osobu v lokalitě Horní Bečva a okolí. 

Nabídněte. Tel. 739 485 558 

Hotel Duo nabízí volné pracovní místo na pozici 

číšník/servírka.  
Kontakt  provoz@hotel-duo.cz

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!

KKK tt kt

Kadeřnictví - Holičství

HLEDÁTE PRONÁJEM? 

CHCETE BYDLET V RODINNÉM DOMĚ? 

Na Horní Bečvě nabízíme 

dlouhodobý pronájem části rodinného domu 

1+1 s příslušenstvím spodní patro, 

v blízkosti přehrada, ČSAD zastávka cca 100 m, 

soukromí zajištěno, nekuřáci, zahrada k dispozici.

Vhodné pro svobodné, matky s dítkem.

Celková vybavenost 

- další info na telefonu 604635841


