
květen

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky
Ofi ciální veřejná sbírka

Účelem sbírky je fi nanční pomoc manželům Vladimíru a Pavle Malinovým, 

bytem Horní Bečva 568, na úhradu škod, které vznikly dne 24. 3. 2013 

požárem jejich rodinného domu čp. 568 v obci Horní Bečva.

Dárci mohou postiženým pomoci fi nančními prostředky, a to formou:

1. fi nančního příspěvku na bankovní účet č. 210998817/0600

2.  hotovými penězi do pokladničky umístěné na podatelně 

Obecního úřadu v Horní Bečvě

Sbírka započala dne 1. dubna 2013 a bude ukončena dne 31. srpna 2013.

V Horní Bečvě dne 29. 3. 2013

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta           Josef Blinka, místostarosta

Chata Barborka 

Vás 4. 5. 2013 zve 

na netradiční 

stavění máje 

s tradiční první jarní 

grilovací akcí. 

K tanci a poslechu Vám 

z duše i od duše zahraje 

dechová kapela 

MaChyš z Horní Bečvy. 

Začátek je v 16 hod. 

Na Vaši návštěvu se těší 

kolektiv Barborky. 

Bečvánek Beskydy o. s.

Vás zve na 

Turnaj v pexesu 

v neděli 2. června 2013  

od 14 hod. 

v penzionu Staré Časy. 

Pozvánka na str. 7.

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

květen 2013
Pátek 3. 5. – DJ Walach

Sobota 4. 5. – Auta – fi lm

Pátek 10. 5. – DJ Březík

Sobota 11. 5.  – fi lm

 Líbáš jako bůh

Pátek 17. 5. – DJ Walach

Sobota 18. 5.  – fi lm

 Líbáš jako ďábel 

Pátek 24. 5. – DJ Březík

Sobota 25. 5. – fi lm

 Probudím se včera

Pátek 25. 5. – DJ Walach
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Děťátko maličké, naděje v našem světě,
z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě…

V  neděli 21. 04. 2013 se uskutečnilo v  letošním roce první vítání 

občánků. Byl to slavnostní den pro naše nejmenší občánky obce Horní 

Bečva, narozené od října 2012 do konce března 2013.  

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se sešlo na této 

slavnostní akci deset rodičů se svými miminky, mezi kterými bylo pět 

chlapců a pět holčiček. Při obřadu, za účasti místostarosty obce, ma-

trikářky a předsedkyně SPOZ, se rodiče podepsali do pamětní knihy 

obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky na památku. 

Slavnostní atmosféru rovněž zpříjemnilo vystoupení dětí z mateř-

ské školy pod vedením paní učitelky Radky Bolckové a pěvecké duo 

Jana a Ludmila Poláchovy s  hudebním doprovodem učitele hudby 

panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že všichni přijali naše pozvání a zúčastnili se 

této radostné události. Přejeme jim hodně zdraví, pohody a spoko-

jenosti. A Vám děti přejeme pevné zdraví, láskyplné prostředí, abyste 

vyrůstaly v bezpečí, pro radost svých rodičů, prarodičů a nás všech.

Miminka zleva: 

Tomáš Both, Marek Vančura, Michaela Macurová, Sára Třeštíková, Jan Vavřík, Matyáš Vaculín, Vanesa Adamíková, Veronika Kretková, Jiří Mikač, Anna Křenková



Motto: 

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů, 

ale chvílemi, které nám vzaly dech.“  

Anonym

Blahopřání
V květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Blažena  V a ň k o v á 

Jan  O n d r u c h  

Jindřiška  K ř e n k 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  

Josef  M a c e č e k 

Všem květnovým oslavencům přejeme do dalších let 

hodně lásky, životní pohody a především pevné zdraví.  
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Společenská kronika

Vzpomínka

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. 

Kytičku květů na hrob dát a potichu vzpomínat.

Dne 13. května 2013 vzpomeneme 

třicáté páté výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš tatínek, 

dědeček a pradědeček

pan  Josef  F i d r i c h 

S úctou a láskou vzpomínají dcery 

Marie s rodinou, Anežka s rodinou, 

dcera Dana a syn Antonín s rodinou.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny bychom chtěli poděkovat 

za účast a květinové dary na posledním rozloučení 

s paní Zdeňkou P a v l i š t í k o v o u.  Děti s rodinami 

Dále tímto velmi děkuji 

paní Anně Křenkové za vroucný proslov na smutečním obřadu.

Děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým za projevy 

soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení 

s paní Marií  K ř e n k o v o  u .  Zarmoucená rodina

Dne 15. dubna 

uplynuly čtyři roky od úmrtí         

paní  Ludmily  T o m k o v é 

19. května 2013 by se dožila 

šedesáti pěti let. 

Stále vzpomínají maminka, manžel 

a sestra s rodinou.

Život je poznání, loučení 

a vzpomínání…

Dne 7. května 2013 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí           

paní  Josefy  K u b á ň o v é 

Tichou vzpomínku věnuje 

dcera Božena s rodinou.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl, 

za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dne 22. května 2013 vzpomeneme 

deváté smutné výročí úmrtí            

pana  Františka  F á r k a 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 27. května 2013 vzpomeneme

desáté smutné výročí úmrtí            

pana Jiřího  K ř e n k a 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Ludmila 

s rodinou, dcera Marie a syn Jiří s rodinou.

Když umře maminka, slunéčko zajde, v srdci nám zůstane 

smutek a chlad, v tom širém světě sotva se najde, 

kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 12. května 2013 

si připomeneme nedožité 

osmdesáté šesté narozeniny 

naší maminky, babičky a prababičky           

paní  Cecílie  O n d r u c h o v é 

S láskou vzpomínají syn Zdeněk 

a dcera Jindřiška s rodinami.

Život se nezastaví, jde stále dál, jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 11. května 2013 vzpomeneme 

dvacáté výročí úmrtí manžela, otce a dědečka          

pana  Josefa  M i š k a ř í k a 

S úctou vzpomínají manželka Marie, 

dcery Jana a Lenka, syn Pavel a vnoučata Lucie, Jakub a Terezka.

Kdo žije v našich srdcích, žije navždy v našich vzpomínkách.

Dne 19. května 2013 by se dožil stého výročí narození

pan Josef  M a c e č e k 

a dne 9. června 2013 by se dožila stého výročí narození 

paní Marie  M a c e č k o v á 

S úctou a láskou vzpomínají na své rodiče dcery Zdeňka, 

Stázka a Lidka s rodinami a syn Květoslav s rodinou.
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Poděkování
od paní Mgr. Zdeňky Leščičinové, 

starostky města Frenštát pod Radhoštěm:  

Děkujeme za projevený zájem, podporu, solidaritu, 

fi nanční i materiální dary, které jsme obdrželi 

v uplynulých dnech v souvislosti s výbuchem 

panelového domu s tragickými následky.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 17. 4. 2013

Motto: 

„ Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš. 

I v slzách je síla, tak jdi a žij.“
Anonym

  1.5. 7.30  za živou a zemřelou rodinu Facovu, Mitášovu, Fárkovu 

a Chudějovu a duše v očistci

 2.5. 7.30  za zemřelého Ondřeje Vojkůvku, syna, dceru 

a zetě Pařenicovy

 3.5. 7.30  za zemřelého Miroslava Vaníčka, manželku, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 4.5. 7.30 za zemřelé rodiče Hodaňovy, tři syny a dvě dcery

 5.5. 10.00 za zemřelé Marii a Augustina Veselé a rodiče z obou stran

 6.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Bártka, sourozence, rodiče a duše 

v očistci

 7.5. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Juroškovy, čtyři děti 

a duše v očistci

 8.5. 7.30  za zemřelého Pavla Divína, rodiče z obou stran, bratra 

a duše v očistci

 9.5. 8.00  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

rodiče z obou stran a sourozence

 10.5. 7.30 za pomoc a ochranu boží pro celou rodinu

 11.5. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta, manželku a dva syny

 12. 5. 10.00  za zemřelé rodiče Metoděje a Boženu Křenkovy 

a zetě Josefa Chovance

 13.5. 7.30 za zemřelé Antonii a Jana Fidrichovy a duše v očistci

 14.5. 7.30  za zemřelého Vladimíra Martináka, rodiče z obou stran

a duše v očistci

 15.5. 7.30  za zemřelé rodiče Křenkovy, syny Cyrila a Miroslava, vnuka 

Miroslava, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci

 16.5. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, bratra Jiřího a rodiče 

z obou stran

 17.5. 7.30  za zemřelou Boženku Cvernovou, manžela, rodiče z obou 

stran a sourozence

 18.5. 7.30 za zemřelou rodinu Prorokovu a Lumíra Havláska

 19.5. 10.00  za zemřelé Boženu a Jana Blinkovy, syna Jiřího, 

zetě Oldřicha Kysučana a Jana Vašuta

 20.5. 7.30  za zemřelou Barboru Malinovou, manžela, sedm dětí 

a vnuka Václava

 21.5. 7.30  za zemřelou Lenku Solanskou, manžela, tři dcery a čtyři 

zetě

 22.5. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, jeho syna Stanislava 

a rodiče z obou stran

 23.5. 7.30  za zemřelé rodiče Macečkovy, syna Josefa, 

manželku Danu, zetě Miroslava, vnuka Miroslava, 

oboje rodiče, sourozence a duše v očistci

 24.5. 7.30  za zemřelé rodiče Mari a Bedřicha Křištofovy, Františka 

Adamce a rodiče z obou stran

 25.5. 7.30  za zemřelé Františka a Marii Němcovy, vnuka Jendu 

a dva zetě

 26.5. 10.00  za zemřelého Jiřího Křenka, manželku, rodiče z obou stran 

a sourozence

 27.5. 7.30  za zemřelé Josefa a Františku Vaníčkovy, tři syny a duše 

v očistci

 28.5. 7.30  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, synovce 

P. Michala a rodiče z obou stran

 29.5. 7.30  za zemřelého Bohumíra Holčáka, manželku Jiřinu, 

její dva bratry Josefa a Vladimíra, sestru Františku, jejího 

manžela, rodiče a duše v očistci

 30.5. 8.00  za zemřelé Jana a Anastázii Křenkovy, zetě Emila Valu, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

  17.00  za živou a zemřelou rodinu Černochovu, Rozsypalovu, 

Markovu a Starých

 31.5. 7.30 za zemřelé rodiče Vašutovy, sourozence z obou stran

 1.6. 7.30  za zemřelého manžela Konráda Maršálka, rodiče z obou 

stran a sourozence

 2.6. 10.00  za zemřelého Jindřicha Stavinohu, sourozence a rodiče 

z obou stran

 3.6. 7.30  za zemřelého Josefa Kantora k nedožitým osmdesátým 

narozeninám a rodiče

 4.6. 7.30 za zemřelého Jiřího Bártka a duše v očistci

 5.6. 7.30  za zemřelou Františku Randovou, manžela, sourozence 

a rodiče z obou stran

 6.6. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, za živé 

a zemřelé rodiny a duše v očistci 

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v H. Bečvě 

květen 2013

Očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme občany, že v sobotu 18. května 2013 

bude provedeno v obci Horní Bečva povinné očkování psů 

proti vzteklině a to na těchto místech:

08.00 hod    u hasičského domu

09.45 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
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Informace obecního úřadu

Usnesení 15/01

Zastupitelstvo obce schvaluje využití nebytových prostor v  kul-

turním domě k  pravidelným zkouškám dechové hudby „Zahořané“ 

z Prostřední Bečvy. Zkoušky se budou konat každý čtvrtek v době od 

17.00 – 20.00 hod.

Podmínky využití uvedených prostor budou konkretizovány 

ve smlouvě uzavřené mezi obcí Horní Bečva a dechovou hudbou

 „Zahořané“.

Usnesení 15/02

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závě-

rečný účet obce Horní Bečva za rok 2012 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez 

výhrad – dle přiložené zprávy.

Usnesení 15/03

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Horní Bečva 

sestavenou ke dni 31.12.2012 – dle přiložené zprávy.

Usnesení 15/04

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horní Bečva na rok 

2013 dle přílohy.

Usnesení 15/05

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý výhled obce Horní Beč-

va na období 2013 – 2015 dle přílohy.

Usnesení 15/06

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemků pod 

místní komunikací v  oblasti pod Kyčerou, a to část p.č. 5870, část 

p.č. 5871, p.č. 1831/2, p.č. 1850/1, p.č. 1858/3, p.č. 1873/3 v  k.ú. 

a obci Horní Bečva a ukládá vedení obce, aby s vlastníky těchto po-

zemků dále jednalo o konkrétních podmínkách kupní smlouvy.

Zároveň ZO ukládá vedení obce prověřit možnost prodeje pozemků 

pod komunikací s  vlastníky pozemků p.č. 1871/2, p.č. 1871/1 v  k.ú. 

a obci Horní Bečva.

Usnesení 15/07

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost p. Karla Solanského, bytem 

Janová 113 o umístění stavby rodinného domu v nezastavěném území 

na části pozemku p.č. 110 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 15/08

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu vedoucího Služeb 

HB s.r.o. o výpočtu výše vodného a stočného na rok 2013, kdy sazba 

vodného činí 20,50 Kč/m3 vč. DPH a sazba stočného činí 25,70 Kč/m3 

vč. DPH.

Usnesení 15/09

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce, aby zajistilo vypracování 

jednoduché studie možnosti zřídit 2 bytové jednotky z  původního 

bytu v kulturním domě č.p. 655, který dříve užívala paní Alena Ded-

ková.
                           Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  

Souhrn přijatých usnesení 15. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 21.03.2013

Upozornění 
Žádáme majitele psů, aby své miláčky nenechávali volně pobíhat 

po obci a přitom znečišťovat okolí našich domovů. Výsledky jejich 

„činnosti“ se objevily hned po roztátí posledního sněhu a pokračuje 

dál. Odstraňování exkrementů není nikomu příjemné a volně pobí-

hající psi mohou být nebezpeční.

Také se s nastávajícím jarem uklízejí zahrady a přitom pálí vyhraba-

ný mech a listí či ořezané větve stromů. Tímto také žádáme spoluobča-

ny o ohleduplnost při pálení – pokud nelze tento odpad zkomposto-

vat, palte jej, prosím, pokud možno až večer, kdy už mají vaši sousedé 

zavřená okna a posbírané prádlo. Za pochopení děkujeme.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

„Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti“

Jak pomohla Evropská unie 
a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně 

prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu “Vzdělávejte se 

pro růst – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost fi nancován z Evrop-

ského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2012 do 31.12.2012 byla u zaměstnavate-

le Obec Horní Bečva v rámci projektu podpořena 2 pracovní 

místa na VPP za 99.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evrop-

ského sociálního fondu činila 85%, tj. 84.150,- Kč a ze státního 

rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 14.850,- Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na 

údržbu veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných bu-

dov a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch 

obce. Nástroj VPP je krátkodobou pracovní příležitostí, pomá-

há k motivaci a udržení pracovního režimu hůře umístitelných 

uchazečů o zaměstnání (například z důvodu vyššího věku, 

nedostatečné praxe, nižšího stupně kvalifi kace, zdravotního 

omezení, horší dopravní dostupnosti k zaměstnavateli atp.), 

napomáhá tak snižovat hrozbu sociálního vyloučení podpo-

řené skupiny osob. 

Tříděný odpad
Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:

31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8., 27. 9., 

25. 10., 29. 11., 20. 12. 2013

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
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Den Země je zřejmě největším světským svátkem, který slaví lidé 

společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 

Také o. s. Ohlá klika a její přátelé se přidali k více než miliardě lidí, kteří 

svátek Země oslavují. 20. 4. 2013 proběhl již tradiční úklid obce Horní 

Bečva – Bečvanské gruntování.

Téměř dvacítka dobrovolných sběračů pročesala příkopy, keře 

a zákoutí v okolí přehrady a cyklostezky od jejího nultého kilometru 

až po Zavadilku. 

Všem účastníkům vřele děkuje jak o. s. Ohlá klika, tak Obec Horní Bečva.

Bečvanské gruntování 2013

Základní škola v Horní Bečvě uspořádala obvodní kola ve volejbalu 

chlapců a děvčat obvodu Rožnov p/R. 21. března se utkalo v hale zá-

kladní školy 6 týmů chlapců, kteří hráli ve 2 skupinách vždy na 2 sety 

do 20 bodů. Nejlépe se s turnajem vypořádali volejbalisté ze ZŠ Zubří, 

kteří obsadili 1. místo, o 1 bod druhá skončila pořádající ZŠ Horní Beč-

va, třetí byla ZŠ Pod Skalkou, čtvrtá příčka patří ZŠ Dolní Bečva, pátí 

byli chlapci ze ZŠ Vidče a pořadí uzavřela ZŠ Videčská. Do okresního 

kola postupují Základní školy ze Zubří a Horní Bečvy.

27. března proběhla stejná soutěž pro děvčata. Před velikonočními 

prázdninami hornobečvanská hala přivítala 6 družstev volejbalistek, 

které hrály stejným systémem jako chlapci. Po napínavém fi nále si pr-

venství odnesly dívky ze ZŠ Vidče, které porazily ZŠ Horní Bečvu až ve 

třetím setu. Třetí skončila ZŠ Videčská a čtvrté byly gymnazistky z Rož-

nova p/R., pátou příčku obsadila ZŠ Zubří a šestou ZŠ Dolní Bečva. 

Do okresního kola postupují volejbalistky z Vidče a Horní Bečvy. 

Všem postupujícím chlapcům i děvčatům přejeme mnoho úspě-

chů v  okresních kolech ve Valašském Meziříčí a v  Hovězí. Děkujeme 

volejbalové rozhodčí Ivetě Kubáňové, která odpískala zápasy spolu 

s rozhodčími z řad učitelů tělesné výchovy.
Marie Němcová

Volejbal v hornobečvanské škole

Inzerce
Inzerce

Poděkování
Tímto bych rád prostřednictvím „Zpravodaje“  

poděkoval za obyvatele bydlící od kostela 

až do Hlubokého za  vzornou údržbu silnice 

v zimním období. Takto udržovanou komunikaci 

(kdy se minou i dvě auta) 

jsem  za posledních 25let nezažil. 

Obci přeji štastnou ruku ve výběru pracovníků, 

kteří tyto komunikace udržují a konkrétním 

pracovníkům (P. Minarčíkovi) velké díky.

Lindovský Milan

Účetní služby
pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí:

vedení účetnictví, daňová evidence, 

mzdy, daňová přiznání

tel. 603 269 037
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Nejen Vyorané myši, Besťáci, Vlčáci, Coolturisti, Avex, Pobřeží lihoviny, Pomerančky, 3,5 pro-

mile, Pomlčky, ale i Zpocené uklízečky, Cats, Do počtu, Banánové slupky, Dřevorubci a Unknown 

bojovali na Bílou sobotu 30. března v hale Základní školy v Horní Bečvě na 2 hřištích ve Velikonoč-

ním volejbalovém turnaji smíšených družstev, kterých bylo letos 15. Oslavit velikonoční svátky 

volejbalem přijeli nadšenci tohoto sportu z Krnova, Horního Lidče, Vsetína, Valašského Meziříčí, 

Vidče, Rožnova p/R. a samozřejmě i sportovci z Dolní, Prostřední a Horní Bečvy. 

Týmy hrály ve 3 skupinách po 5 družstvech systémem každý s každým na 2 sety do 20 bodů. Z kaž-

dé skupiny postoupily 2 nejlepší týmy do závěrečných bojů o umístění. O 5.-6.místo se utkali Avex 

a Pobřeží lihoviny, Coolturisti s Vlčáky bojovali o 3.-4.místo a ve fi nále zvítězilo družstvo Vyorané 

myši nad Besťáky. V podvečer bylo dobojováno. 

Vítězi se staly Vyorané myši, druzí skončili Besťáci a Vlčáci byli třetí. 

A tady je další pořadí: 4. Coolturisti, 5. Avex, 6. Pobřeží lihoviny, 7. Pomerančky, 8. 3,5 promile, 

9. Pomlčky, 10. Zpocené uklízečky, 11. Cats, 12. Do počtu, 13. Banánové slupky, 14. Dřevorubci, 

15. Unknown. 

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni David Rožnovják z Vyoraných myší a Monika Adamič-

ková z Besťáků. První 3 týmy si odvezly diplomy, medaile a dárkové koše, družstva na 4.-15.místě 

dostala velikonoční dárkové balíčky, na které přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných 

hasičů a Nadační fond při ZŠ Horní Bečva. Děkujeme volejbalové rozhodčí paní Ivetě Kubáňové, 

která odpískala většinu utkání spolu s rozhodčími z řad hráčů.
Marie Němcová

Velikonoční volejbalový turnaj Inzerce

Pozvánka

Nero Trade s.r.o.
průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 604

hledá vhodného kandidáta na pozici

Stavební dělník: 
elektroinstalačních, instalatérských, 

tesařských a zednických prací

Pracovní náplň: provádění odborných 

a pomocných stavebních prací

Požadujeme: vyučen v oboru, 

praxi minimálně 3 roky, 

trestní bezúhonnost, zodpovědnost, 

časová fl exibilita, dobrý zdravotní stav, 

manuální zručnost, 

řidičský průkaz sk. B výhodou

Nabízíme: práce na HPP ve stabilní spo-

lečnosti, možnost rozvíjet organizační 

schopnosti a profesně růst, odpovídající 

mzdové ohodnocení, bonusy podle 

výsledku práce

hledá vhodného kandidáta na pozici

Technické 

a odborné zabezpečení stavby 

– stavební dozor:

Pracovní náplň: kontrola kvality prová-

děných prací (rovinnost, správné složení 

materiálu), kontrola stavebních prací a 

prováděných technologií, kontrola 

a připomínkování projektové dokumen-

tace, kontrola prostavěnosti díla 

z hlediska průběžné fakturace 

a odvedených prací, kontrola průběhu 

předepsaných zkoušek, kontrola bez-

pečnosti práce na staveništi a požární 

ochrana, kontrola stavebních postupů 

v harmonogramu stavby, kontrola 

čerpání fi nančních prostředků 

a fakturace, zajišťování a výběr 

subdodavatelů stavby

Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání 

v oboru stavebnictví, praxe v oboru říze-

ní stavební výroby a stvebního dozoru 

minimálně 3 roky, znalost problematiky 

stavebních technologií, stavební výroby, 

související dokumentace, legislativa atd., 

časová fl exibilita, výborné organizační, 

komunikační a řídící schopnosti, trestní 

bezúhonnost, zodpovědnost, řidičský 

průkaz skup. B, autorizace v oboru 

pozemní stavitelství výhodou

Nabízíme: práce na HPP ve stabilní spo-

lečnosti, možnost rozvíjet organizační 

schopnosti a profesně růst, odpovídající 

mzdové ohodnocení, profesní a platový 

růst, bonusy podle výsledku práce

Písemné nabídky 
se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: 

musilova.h@nerotrade.cz, 

nebo volejte na tel : 725 571 005 
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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

Snižme společně náklady našich domácností 
i místních podnikatelů 

Horní Bečva pro občany i podnikatele: 

• Informativní setkání s občany v zasedací místnosti obecního úřadu úterý 7. 5. 2013. 

• Zahájení sběru podkladů na Kontaktním místě čtvrtek 9. 5. 2013. 

• Ukončení sběru podkladů pátek 31. 5. 2013, orientační termín e-Aukce 25. 6. 2013. 

• Kontaktní místo – předávání smluv s vítězným dodavatelem 15. 7. – 29. 7. 2013. 

Obec Horní Bečva připravuje e-aukci pro občany i místní podnikatele. Lidé a fi rmy 

tak budou mít možnost snížit náklady na elektřinu a zemní plyn. 

Obec Horní Bečva je nejen krásným místem pro život, ale je také často vyhledávaným 

místem pro letní i zimní rekreaci. Vedení obce se nyní rozhodlo pomoci místním obyva-

telům i fi rmám k dalšímu rozvoji. Připravuje pro ně možnost snížit své náklady na energie 

prostřednictvím elektronické aukce. Aukce funguje obdobně jako dražba, ve které však 

dodavatelé své nabídky snižují směrem dolů a celá soutěž probíhá on-line, tedy přes in-

ternet, v jednom čase. Do e-aukce pro domácnosti se mohou přihlásit nejen místní obča-

né, ale také ti, kteří mají v této oblasti pouze rekreační objekty. Do e-aukce pro podnika-

tele se mohou přihlásit jakékoliv fi rmy z Horní Bečvy a okolí. Pořádající fi rma pak sdruží 

všechny domácnosti do jedné e-aukce a všechny podnikatele do další e-aukce, stanoví 

přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií 

na trhu, aby o „balík“ domácností a „balík“ fi rem soutěžili v on-line elektronické aukci. 

Informace pro občany 

Dne 7. 5. 2013 se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční informativní setkání 

pro občany, kde se obyvatelé obce dovědí podrobné informace k celému projektu. 

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, Jan Nedvídek, který 

bude zajišťovat celou akci. 

Sběr podkladů od občanů bude probíhat na Kontaktním místě v prostorách místní 

knihovny, od 9. 5. do 31. 5. 2013. Díky tomu, že je kontaktním místem knihovna, občané 

mají možnost přinést své podklady kdykoliv během otevíracích hodin knihovny. Samotná 

e-aukce pro občany se uskuteční v červnu. Termín e-aukce pro podnikatele se předpoklá-

dá na červenec t. r. 

„Jedná se skutečně o službu pro lidi a jsme rádi, že to starostové takto vnímají. Obec Hor-

ní Bečva se tak připojuje k trendu, který jsme v této republice spustili. Stejně přínosné jako 

pro občany je to i pro místní podnikatelé, kteří tak mají jedinečnou možnost snížit své výdaje 

a ušetřené peníze vložit do dalšího rozvoje či nákupu nových technologií apod.,“ uvedl ředitel 

společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar. 

Pro lidi i podnikatele je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské fi rmě neplatí za 

zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí fi rmě po ukončení aukce 

dodavatel, který e-aukci vyhraje. 

Chtějí-li se občané do e-aukce na energie zapojit, je třeba: 

•  aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou fi rmou eCENTRE. Tato smlouva je bezú-

platná, ale defi nuje práva a povinnosti obou stran. 

•  aby pořadatelské fi rmě předali pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektři-

ny, či zemního plynu, včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování 

energií. Je třeba také znát Spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu kvůli 

způsobu plateb záloh. 

•  U fi rem je navíc potřeba odběrový diagram (v elektronické podobě – xls), to však pouze, 

odebírá-li fi rma vysoké napětí. 

•  V případě použití přímé řeči, prosíme o zachování autorství citovaných osob. 

Kontaktní místo bude otevřeno v prostorách místní knihovny 

od 9. 5. 2013 do 31. 5. 2013 dle otevíracích hodin knihovny: 

Po: 8.00 – 11.30 12.00 – 18.00

Út: 8.00 – 11.30 –

St: 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Pá: – 12.00 – 18.00

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE: 

                                                 Jan Nedvídek, Tel.: +420 725 555 795 

Inzerce

Vodoinstalatérství 

a topenářství Jiří Maceček

Privat: 756 57 Horní Bečva 442

Tel.: 420 605 552 695

e-mail: jiri_macecek@email.cz

MASÁŽEMASÁŽE 
klasická, čínská tlaková, moxa

• 1 masáž 50 minut / od 250,-Kč

• 8 masáží 1.500,-Kč 

permanentka pro obyvatele Horní Bečvy

• 10 masáží 2.200,-Kč permanentka

Možnost využít slevy u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny v Klubu pevného zdraví

VZP klub pevného zdraví 
10 masáží permanentka za 1.500,-Kč/ 

- celou permanentku proplatí, pokud splníte 

podmínky Klubu pevného zdraví

bližší informace na www.vzp.cz 
pro klienty VZP 

Pracovní doba a objednávky na mobil: 

606 303 143
7.00 - 10.00 a 15.00 - 18.00

Chatový areál Marta

756 57 Horní Bečva 0360

mobil: 606 303 143

ing. Iveta Rybárová


