
únor

2011
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka
do divadla

V neděli 6. března 2011 
v 16.00 hodin představí 

v místním kinosále na Horní 
Bečvě svoje nastudování 

lidové komedie 
Trampoty hajného 

Klobáska divadelní 
ochotníci z Velkých Karlovic. 

Vstupné 50,- Kč, 
předprodej vstupenek 

v knihovně od 21. února 2011.

Pozvánka 
do Hotelu 

DUO…
…do kina a k tanci:

v pátek 4. února 2011
 REMIX
v sobotu 5. února 2011
 Sherlock Holme
 (2010)  
v pátek 11. února 2011
 Salsa
v sobotu 12. února 2011
 Ženy v pokušení
v pátek 18. února 2011
 REMIX
v sobotu 19. února 2011
 Líbáš jako bůh

Výsledky 
Tříkrálové

 sbírky 2011

Vigantice 31 442,-

Vidče 61 171,-

Střítež 17 977,-

Zašová 102 801,-

Hutisko – Solanec 105 000,-

Rožnov pod Rad. 241 438,-

Dolní Bečva 73 573,- 

Horní Bečva 56 483,-

Prostř. Bečva 60 193,-

Zubří 187 187,- 

Valašská Bystřice 100 833,-

Celkem 1 038 098,-



Čas neúprosně letí, v srdcích bolest zůstává,  
slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 17. února 2011 vzpomeneme dva-
nácté smutné výročí úmrtí 

pana  Jiřího  K a d y
S láskou a úctou vzpomíná manželka a 
synové s rodinami.
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Společenská kronika Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez tebe žít,  
láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě budeme mít.

Dne 8. února 2011 uplyne třináct let  
od úmrtí 

pana  Jana  P r o r o k a
a 14. dubna 2011 by se dožil sedmdesáti 
jedna let. S láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata.

Motto: 
„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět, 

stará garda si myslí, že s ní ten nelepší odchází…“ 
Karel Čapek 

Blahopřání
V únoru oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Marie  R o m a n o v á

Jiřina  O n d r u c h o v á

Jarmila  P a r m o v á

Anastázie  S a r a v o v á

Irena  K a n t o r o v á

Ludmila  Z á v o r k o v á

Veronika  V a š u t o v á

Františka  K r e t k o v á

Anastázie  M i k u n d o v á

 
Všem únorovým oslavencům přejeme do dalších let  

hodně zdraví a životní pohody.  

Vzpomínky

Vzpomínka je stále 
živá, kdo v srdci 
žije, ten neumírá.

Dne 7. února 2011  
vzpomeneme  
smutné třicáté  
výročí úmrtí 

pana  Josefa  M a c e č k a 
a dne 6. září 2011 před dvaceti lety nás opustila 

paní  Marie  M a c e č k o v á
Neustále vzpomínají a děkují syn Květoš, dcery Zdeňka, Stázka a 

Lidka s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte, prosím, s námi.

Krásné je každé léto, provází-li láska nás,  
krásné jak tenkrát, když nám bylo sedmnáct.

4. února 2011 oslaví kulaté šedesáté  
narozeniny naše maminka, sestra, teta,  
kmotra, babička švagrová 

paní  Anna  N o v á k o v á
Do další šedesátky Ti přejeme Aničko 
všichni, kdo připíjíme na Tvé zdraví, ať jsi 
stále čilá a neustup ze svého cíle ani o krok 
zpátky.

Tvoje děti Dagmara, František a Marcela s rodinami, připojují  
se i sourozenci s rodinami a Jana z Bučkového s rodinou.

Kdo lásku a dobro rozdával,  
ten neodešel a žije v našich srdcích dál.

Dne 18. února 2011 uplyne první smutné 
výročí ode dne, kdy nás navždy opustil 
tatínek a dědeček

pan  Tomáš  C h o v a  n e c
20. prosince 2010 by se byl dožil  
devadesáti let.

S láskou vzpomínají syn Jindřich a  
Stanislav s manželkou a vnučky Iva a  
Jana s manželem.

Dopracovaly Tvoje pilné ruce, utichlo navždy  
předobré srdce, očima drahýma se už nepodíváš, teď klidným 

spánkem odpočíváš.

Dne 3. března 2011 vzpomínáme první 
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka a 
dědečka, 

pana  Aloise  O n d r u c h a
S láskou vzpomínají manželka, syn 
Vlastimil s rodinou, syn Mirek a ostatní 
příbuzenstvo.



3

Motto: 
„Loučit se znamená trochu umírat.  

Umírat znamená loučit se až moc“  Josef Veselý

 1.2. 7.30 na jistý úmysl

 2.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 3.2. 7.30  na poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti pěti let a 
poděkování za zdraví celé rodiny

 4.2. 7.30  za zemřelého Vladislava Kretka, rodiče z obou stran, dva 
bratry a tři švagry

 5.2. 7.30  za zemřelé Jaroslava a Boženu Maléřovy, oboje rodiče a 
duše v očistci

 6.2. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance a rodiče z obou stran

 7.2. 7.30 za zemřelého syna a rodiče

 8.2. 7.30 na úmysl dárce

 9.2. 7.30 na jistý úmysl

 10.2. 7.30  za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, sourozence, 
syna a snachu

 11.2. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a dceru

 12.2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Ludvíka a 
Josefu Fárkovy, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

 13.2. 10.00  na poděkování P. Bohu a P. Marii za osmdesát pět let života, 
za zemřelého manžela  k nedožitým osmdesátým pátým 
narozeninám, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 14.2. 7.30  za zemřelého syna Jaroslava Martináka a prarodiče  
z obou stran

 15.2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, jeho manželku,  
pět dětí a vnuka Václava

 16.2. 7.30 na jistý úmysl

 17.2. 7.30 na úmysl dárce

 18.2. 7.30 za zemřelého otce Oldřicha a čtyři bratry Kociánovy

 19.2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, živou a zemřelou  
rodinu z obou stran, Veroniku Bartoškovou,  
Jana Kuběnu a rodiče z obou stran

20.2.  10.00  za zemřelého Ludvíka Vaníčka, rodiče z obou stran a  
sourozence

 21.2. 7.30 na úmysl dárce

 22.2. 7.30 na jistý úmysl

 23.2. 7.30 za živou a zemřelou rodinu

 24.2. 7.30 za zemřelé rodiče a prarodiče

 25.2. 7.30 na úmysl dárce

 26.2. 7.30 za zemřelé Anežku a Pavla Petřekovy, dceru a dva zetě

 27.2. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou a rodiče  
z obou stran

 28.2. 7.30  za zemřelou Anežku Liďákovou, syna Františka a rodiče  
z obou stran

 1.3. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí a zemřelou 
rodinu

 2.3. 7.30 za zemřelé Anežku a Emila Fárkovy a syna Jana

 3.3. 7.30 za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy a syna

 4.3. 7.30  za zemřelou Marii Macečkovou, manžela Josefa,  
syna Josefa a jeho manželku Danielu, rodiče a sourozence 
z obou stran

 5.3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 6.3. 10.00  za zemřelé rodiče Josefa a Karolínu Smočkovy, syna Josefa, 
zetě Antonína, živou a zemřelou rodinu

 

Mše v únoru ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Informace obecního úřadu

Souhrn přijatých usnesení 2. řádného  
zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 16.12.2010

Usnesení 2/1 

 Zastupitelstvo obce volí finanční výbor v tomto složení:

předseda – Ing. Pavel Mužátko, členové výboru – Ing. Miroslav Dobeš, 
Bc. Jiří Vojkůvka, Ludmila Hajdová, Petra Miranová

Usnesení 2/2 

 Zastupitelstvo obce volí kontrolní výbor v tomto složení:

předseda – Radek Malina, členové výboru – Radomír Malina, Mgr. 
Daniela Křištofová, Ing. Jan Chovanec, Libor Tovaryš

Usnesení 2/3 

 Zastupitelstvo obce stanoví s účinností od 1.12.2010 výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:

- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 540,- Kč, 
tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 360,- Kč a 
příplatek podle  počtu obyvatel 180,- Kč 

- za výkon funkce člena rady obce ve výši 1.300,- Kč 
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- za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce nebo komise 
rady obce ve výši 1.120,- Kč 

Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitel-
stva obce měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se posky-
tuje nejvyšší odměna a k tomu se připočítá odměna člena zastupitel-
stva obce v částce 540,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši odměn uvolněným členům 
zastupitelstva obce.

Usnesení 2/4 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílo-
hy.

Usnesení 2/5 

 Zastupitelstvo obce zplnomocňuje radu obce k provedení roz-
počtového opatření č. 4 dle skutečného plnění příjmů a výdajů  
roku 2010.

Usnesení 2/6 

 Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období ZO  
(od 1.12.2010 – 30.10.2014) pravidla rozpočtového provizoria pro 
obec takto:

- obec může čerpat nekapitálové výdaje čtvrtletně do výše 25% 
skutečných nekapitálových   výdajů za předchozí rok

-obec může čerpat výdaje u schválených investičních akcí podle 
uzavřených smluv o dílo

Usnesení 2/7 

 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh rozpočtu 
na rok 2011 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce  
do 1. března 2011.  

Usnesení 2/8  

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr  na odprodej části pozemku 
parc.č. 4744/2 ve výměře cca 60 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva a ukládá 
starostovi tento záměr zveřejnit.

Usnesení 2/9 

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost manželů Třeštíko-
vých, Horní Bečva 312 o pomoc při řešení problému s příjezdem  
k rodinnému domu čp. 312 a ukládá vedení obce záležitost prověřit,  
svolat jednání mezi dotčenými stranami a navrhnout řešení.

Usnesení 2/10 

 Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. a obci 
Horní Bečva parc.č. 3579/26 o výměře 487 m2 a parc.č. 3579/31 
o výměře 196 m2 ve vlastnictví Dagmar a Lumíra Doležálkových, 
Horní Bečva 858 do vlastnictví obce Horní Bečva dle geometrického 
plánu č. 2495-130/2010 ze dne 30.9.2010, a to za cenu 30,- Kč/m2.

Usnesení 2/11 

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku  
č. 01/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů s účinností od 01.01.2011. 

Usnesení 2/12 

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku  
č. 02/2010 o místních poplatcích s účinností od 01.01.2011.

Usnesení 2/13 

 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku  
č. 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu.

Usnesení 2/14 

 Zastupitelstvo obce ustanovuje jako určeného zastupitele pro 
územní plánování pro obec Horní Bečva p. Josefa Blinku, místostaros-
tu obce.

Usnesení 2/15 

 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění „Objektu občanské vyba-
venosti lyžařského areálu Rališka (provozovna občerstvení, hygienic-
ké a technické zázemí, ubytování personálu areálu)“ v nezastaveném 

území na pozemcích parc.č. 4516/5, parc.č. 4516/6 v k.ú. a obci Horní 
Bečva. Zároveň doporučuje žadateli Janu  Vaníčkovi, Horní Bečva 172 
zvážit možnost napojení splaškových vod na veřejnou kanalizační síť.

Usnesení 2/16 

 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu, 
hospodářské budovy a inženýrských sítí v nezastavěném území na 
pozemku parc.č. 4717/8 v k.ú. a obci Horní Bečva. Žadatel  – Petr Jati, 
Dolní 440, Frenštát p.R.

 Mgr. Oldřich Ondryáš  Josef Blinka 

 starosta obce místostarosta obce 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
I. 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, 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. 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 
žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 
možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 
který lze vytřídit. Nárůst nevytříděnéh 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:    25. 2., 1.4., 29.4., 27.5.  a   7. 1. 
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, 
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Upozorňujeme, že občané vlastnící psa staršího 3 měsíců jsou po-
vinni zaplatit poplatek ze psů v termínu do 15.2. běžného roku.

Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa s výjimkou některých případů 
uvedených ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.

Výstavba stokových sítí bude pokračovat i v zimním období 2011. 
Podle harmonogramu prací dodavatele se budou v únoru provádět tyto 
kanalizační stoky:

1. stoka Kobylská  –  zpáteční stoka je dokončena a v únoru se budou 
postupně provádět veřejná přípojná místa – příčné 
prokopy vozovky a pokládka potrubí JS 150 mm

2. stoka Liščí –  hlavní stoka a následně pak překopy pro kanalizační 
přípojky

3. stoka Bučkové  –  hlavní stoka v příjezdové komunikaci a dle kapacity 
dodavatele i odbočka kolem domu p. Proroka

4. stoka nad MŠ –  termín uzavírky bude občanům v přilehlých do-
mech oznámen týden předem poštou

5. stoka nad hotelem Mesit (směrem na Radlické) 
 –  bude zahájena pravděpodobně koncem února, 

termín zahájení bude občanům oznámen poštou 
týden předem

Výstavba sítí výše uvedená znamená opět uzavírání komunikací denně od 
8.00 do 17.00 hodin. Vzhledem k provádění prací v zimním období může dojít 
ke změnám v postupu stavby. Žádáme občany o pochopení nutných potřeb 
stavby a trpělivost při řešení problémů vzniklých při realizaci stavby.

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 sběrného dvora: 
   Po 13.00 – 16.00

   St 8.00 – 11.30 . . . 13.00 – 16.00
   So 8.00 – 12.00

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů 
sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení místního 
poplatku za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních 
poplatcích a obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 01/2010.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby s trvalým pobytem v 
obci Horní Bečva:

Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob 
pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. sjízdnost 
komunikací)

    Místní poplatek činí 400,- Kč

Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných nádob, 
je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. V zimním 
období je odvoz omezen.

    Místní poplatek činí 350,- Kč

Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad vlastními 
prostředky na určené místo pro odkládání KO.

    Místní poplatek činí 250,- Kč

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispozici 
u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

                Místní poplatek činí 400,- Kč

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný ve dvou splátkách bez vyměření vždy do 30.4. a 
30.9. příslušného kalendářního roku. Lze jej však zaplatit i najednou 
do 30.4. příslušného roku. U fyzických osob vlastnících nemovitosti 
k rekreačním účelům je povinnost uhradit poplatek do 30.9. přísluš-
ného roku.

Poplatek ze psů

Placení komunálního odpadu 
za rok 2011

Výstavba kanalizace 
– informace

Inzerce

Nově otevřeno v Hutisku-Solanci 
ve zdravotním středisku vedle Lékárny.

Naše služby:
- prodej zlata a stříbra

- ruční výroba a rychloopravna šperků
- vlastní zlatnická dílna
- výkup drahých kovů

Otevírací doba:
Po - zavřeno

Út-Pá - 8.30 - 15.30
So - 7.30 - 10.30

Polední přestávka:12.00 - 13.00

Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vás pozvat do nového „Bečvanského diskusního a 
informačního fóra“. Přijměte pozvání k diskuzi, nebo jen ke sledování 
nejrůznějších informací z veřejného dění na Horní Bečvě. Díky přehled-
nému uspořádání můžete sami zakládat nové, nebo komentovat již 
otevřené témata. Můžete jej využít i k pozvánkám na akce, inzerci, nebo 
k upozorněním a dotazům nejrůznějšího druhu. Přestože je toto fórum 
naprosto otevřené a svobodně dostupné všem, bude pravidelným 
moderováním hlídána serióznost všech příspěvků. 

Přejeme Vám příjemné podiskutování na adrese 

www.becvane.tahband.cz
Josef Malina a Vladimír Ondruch 

Vytvoření příjemného a slavnostního prostředí pro Vaši 
narozeninovou, svatební i jinou oslavu zajistí 
paní Magda Jeníčková, telefon 603 993 812.

Bečvanské 
diskusní 
a informační 
fórum

v Penzionu Staré Časy na Horní BečvěKde?

ÚŽASNÝ, VESELÝ, MASKOVANÝ,

KARNEVALOVÝ REJ JE TU!!!

Vás srdečně zve na

www.becvanekbeskydy.cz

arneva l

Kdy?

Za kolik?

v sobotu 5.3.2011 

       OD 14:00

vstupné dobrovolné (bude použito na 

financování dalších dětských akcí)
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Dekorování
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Nabídka obědů pro seniory
Školní jídelna nabízí možnost stravování 

pro seniory – přihlásit se můžete u vedoucí 
jídelny paní Zuzany Krumpolcové, 
na telefonním čísle 571 645 131 
nebo přímo v jídelně v budově 

Základní školy. 

Klub důchodců Horní Bečvy ve spolupráci 
se ZO ČSZ Horní Bečvy zvou své členy a další zájem-
ce na zájezd do Nošovic. 

V pátek 1. dubna 2011  od 8.00 hodin 

navštívíme automobilku  Hyundai  
– prezentační fi lm, hala lisovny, svařovny a fi nální montáže. 
Doporučujeme pevnou obuv, vysoké podpatky nejsou 
povoleny. Ženy nebojte se, zvládnete to!

V 10.30 hodin následuje prohlídka pivovaru 
Radegast  s ochutnávkou piva Radegast 
Premium nebo nealkoholického piva Birell. 
O následném programu rozhodne většina účastníků – oběd 
a návštěva prodejního areálu u TESCa ve Frýdku-Místku.

Odjezd od Obecního úřadu Horní Bečva 
je 1. dubna 2011 v 6.30 hodin.
Cena zájezdu pro členy KD a ČSZ 160,- Kč
pro ostatní zájemce  200,- Kč

Přihlášky a další informace na tel. číslech 
  604 660 195 – dolní konec
  604 671 050 – horní konec

Upozornění: Dokud zájezd nezaplatíte, jste jen náhradník, členové 
Klubu důchodců a Českého zahrádkářského svazu mají přednost před 
nečleny, pokud zrušíte svoji účast v době kratší než jeden týden před od-
jezdem a nezajistíte si náhradníka, vaše platba propadá.

Poznámka na závěr: 

Není to apríl, ale solidní nabídka!

Ing. Jana Pospíšilová, CSc.
předsedkyně KD Horní Bečva  

Inzerce

Pozvánka

Stylová  restaurace
Polední menu  70,-Kč * Víkendové menu 
* Valašské speciality * Italská pizza * Hos-

půdka * Tipsport (LCD TV pro sportovní přenosy, 
herna)

Pořádání svatebních hostin, rodinných oslav, 
smuteční hostiny, třídní srazy, oslavy narozenin, 
křtiny. K dispozici máme sál pro 90 osob, salónek pro 45 
osob (lze propojit)

Penzion Komfortní ubytování 
v naprostém soukromí (32 lůžek)

Těšíme se na Vaši návštěvu
Tel: 571 610 844   Mob: 606 487 114

Otevřeno denně od 9.00 - 22.00 hod.
pátek / sobota 9.00 - 24.00 hod. w

w
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Inzerce
Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové re-
konstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva.

Kontakt: Crha tel.: 724/780 459 
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Výzva!

Inzerce

Boží muka, památníky, pomníky
Kompletní renovace:

- oprava ( restaurování )
- výroba poškozených částí

- impregnace
- odstranění mechu a lišejníku

- nové osazení
- vysekání, oprava textů

Ukázka práce: www.krbyblaha.cz 

Petr BLAHA tel.: +420 608 808 987
mail: krbyblaha@seznam.cz

Milé spolužákyně a spolužáci a všichni 
narození v roce 1946, kteří jste chodili 
do Základní školy na Horní Bečvě.
Při posledním srazu jsme si slíbili, že es budeme pravidelně setká-
vat a on ten čas tak rychle letí, že od posledního setkání uplynulo 
již pět roků. A tak si myslím, že nastal čas, kdy bychom se měli opět 
sejít a společně zavzpomínat na uplynulých téměř šedesát pět let.

Proto usedám k papíru abych se pokusil se s Vámi nějakou formou 
kontaktovat a společně dohodnout vhodný termín.

Mám zato, že by bylo docela pěkné setkání v měsíci květnu 2011, 
kdy uplyne padesát a padesát jedna roků, kdy jsme opustili školní 
lavice naší Základní školy na Horní Bečvě, někteří z nás v osmé tří-
dě, někteří pak pokračovali v deváté třídě a končili Základní školu v 
roce 1961, což je oněch padesát let.

Navrhuji termín 21. května 2011, 
místo a hodina bude ještě upřesněno.

Abych měl alespoň orientační přehled, kolik by se nás asi sešlo a 
k tomu zajistil místnost a eventuální návštěvu školy, obracím se 
na Vás všechny, kteří jste se narodili v roce 1946, případně 1945 
a navštěvovali Základní školu v Horní Bečvě s ukončením v roce 
1960 v osmé třídě nebo v roce 1961 v deváté třídě. Dejte mi zprávu 
na e-mailovou adresu 
zs.sraz@seznam.cz (budu raději), nebo na telefon 
604 921 854. Pokud máte e-mailovou adresu nebo telefon na další 
spolužáky, budu vděčný za každou informaci, kterou mi pošlete. 
Budu rád i za návrhy při organizaci srazu.

Srdečně Vás všechny zdraví a na Vaše zprávy čeká 

  Václav Adamec,  756 55 Dolní Bečva 331

 

 

www.KANCLIR.cz 
 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00  

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

 
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. 
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní 
barvy i imitace dřeva. K základnímu 
provedení je možno dodat na přání různé 
bezpečnostní i komfortní příslušenství. 
Provádíme i montáže. 

 
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se 
prodejem i výstavbou oplocení. 
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
kované ploty, průmyslové, mobilní.  
Pletivo s povrchem Zn+PVC výšky 100cm 
od 35,-Kč/m. Pletivo v. 150cm/oko 
50x50mm, Zn+PVC, za 55,- Kč/m.  

 
 

 THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.       
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy. 

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 
** Do konce února otevřeno do 15:00 hod. ** 

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – únor 2011 
Telefon: 571 654 727
Objednávka vstupenek 
přes internet: www.disdata.cz
Program kina: www.tka.cz

•  Od pondělí 31.1. 
do neděle 6.2. v 18.00 hodin 
NA VLÁSKU

•  Od pondělí 31.1. 
do středy 2.2. ve 20.00 hodin 
CIZINEC

•  Od čtvrtku 3.2. 
do neděle 6.2. ve 20.00 hodin 
AMERIČAN od 15 let

•  Od pondělí 7.2. 
do středy 9.2. v 18.00 hodin 
SAMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

•  Od pondělí 7.2. 
do středy 9.2. ve 20.00 hodin 
DĚCKA JSOU V POHODĚ 
od 12 let 

•  Od čtvrtku 10.2. 
do neděle 13.2. v 17.30 hodin 
ZELENÝ SRŠEŇ od 12 let 

•  Od čtvrtku 10.2. 
do neděle 13.2. ve 20.00 hodin 
ROMÁN PRO MUŽE od 12 let 

•  V neděli 13.2. v 16.00 hodin 
KINO PRO DĚTI – DO KINA ZA 
KRTKEM

•  Od pondělí 14.2. do středy 
16.2.v 17.30 a ve 20.00 hodin 
TRON LEGACY

•  Ve čtvrtek 17.2. v 18.00 hodin 
FILMOVÝ KLUB – KVÍLENÍ 
od 12 let 

•  Od pátku 18.2. 
do neděle 20.2. v 18.00 hodin 
BASTARDI

•  Od pátku 18.2. 
do neděle 20.2. ve 20.00 hodin 
NA DORAZ

•  Od pondělí 21.2. 
do středy 23.2. v 18.00 hodin 
THE DOORS – WHEN YOU´RE 
STRANGE od 12 let 

•  Od pondělí 21.2. 
do středy 23.2. ve 20.00 hodin 
HABERMANNŮV MLÝN 
od 12 let 

•  Ve čtvrtek 24.2. v 18.00 hodin 
SIN NOMBRE od 12 let 

•  Od pátku 25.2. 
do neděle 27.2. v 17.30 hodin 
HARRY POTTER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 1

•  Od pátku 25.2. 
do neděle 27.2. ve 20.00 hodin 
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO 
VOSÍHO HNÍZDA od 15 let 

•  Od pondělí 28.2. 
do středy 2.3. v 18.00 hodin 
THE RUNAWAYS od 12 let 


