
Program na září
Středa 1. září 2010

Táborák s ozembuchem

Pátek 3. září 2010

Oldies práskání – p. Jiříček –

Sobota 4. září 2010

Promítání 

– Kolja – 

Úterý 7. září 2010

Promítání

– Vesničko má středisková – 

Čtvrtek 9. září 2010

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“ –

Sobota11. září 2010

Promítání 

 – Rafťáci – 

Úterý 14. září 2010

Promítání 

– Slavnosti sněženek – 

Čtvrtek 16. září 2010

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“ –

Sobota18. září 2010

Promítání

– Ženy v pokušení – 

Úterý 21. září 2010

Promítání 

 – Holky z porcelánu – 

Čtvrtek 23. září 2010

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“ –

Sobota 25. září 2010

Promítání 

– Pelíšky – 

Úterý 28. září 2010

Promítání 

– S tebou mě baví svět – 

Čtvrtek 30. září 2010

Živá hudba

 – Janštová alias „Berushka“ –

Rezervace 
na tel. čísle 737 211 117 

nebo na mailové adrese 
recepce@hotel-duo.cz

září

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka do divadla!
V sobotu 9. října 2010 v 16.00 hodin 

Vás co nejsrdečněji zveme 

do místního kinosálu na představení 

divadla Schod z Valašského Meziříčí: 

Ondráš, 
Juráš a Guláš

Je to hra, která se z her Schodu nejvíc zabývá 

zdejším krajem a jeho hrdiny. I když i ti hrdino-

vé jsou tak trochu nehrdinští a vlastně docela 

špatní lidé. Například Ondráš byl dle dnešních 

měřítek rasista a fl ákač, který o práci moc nestál 

a na zbojničení se mu líbil hlavně bezpracný zisk. 

Ale lidé pořád potřebují nějaké ideály a hrdiny, 

aby se ze svého všedního života, který je pořád 

jen samá práce, nezbláznili. Tak si ty hrdiny pro-

stě vymýšlejí a občas se jim povede udělat hrdi-

nu i z fl ákače.

Vstupné 50,- Kč, 

předprodej vstupenek bude v Místní knihovně 

od 20. září 2010.

Milí prvňáčci, 
dnes poprvé přicházíte do školy 

jako její žáci, proto vítejte! 

Doufám, že jste vykročili tou správnou nohou, aby se 

vám po celý školní rok dařilo, v čemž vám samozřejmě 

budou pomáhat nejen učitelé, ale i rodiče, starší souro-

zenci nebo kamarádi. Letošním rokem jste odstartovali 

své vzdělávací turné, které potrvá celých devět let. 

Během těchto devíti let se seznámíte s novým pro-

středím, novými spolužáky, učiteli a dozvíte se spoustu 

zajímavých věcí. Školní rok trvá deset měsíců a v té první 

desítce se naučíte číst, psát a počítat. Na jejím konci uvi-

díte, že Vaše námaha nebyla zbytečná. 

Ale ve škole přivítáme také starší spolužáky, kte-

ří již mají své první zkušenosti se školou dávno za 

sebou, kteří už vědí, že se bez usilovné práce dobré 

výsledky samy nedostaví.

Vítejte tedy ve škole a ať se Vám všem daří vybojo-

vat co nejlepší známky. Potom Vás opět čekají dva mě-

síce zasloužených prázdnin a příští první zářijový den… 

a nebojte se, všechno uteče jako voda. Hodně štěstí!                                          

Marcela Školová, knihovnice
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Společenská kronika Rok s rokem se opět sešel a slza za slzou 
se ztrácí, když přijde podzim života, 
ztrácíme se jak tažní ptáci.

Dne 30. září 2010 by se naše maminka 

paní  Marie  B á r t k o v á 

dožila devadesáti let.

S láskou stále vzpomínají děti Anna 

a Pavel s rodinami.

„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“
Emmanuel Kant

Dne 11. září 2010 si připomeneme 

druhé výročí, kdy nás opustil 

náš obětavý a milující manžel, tatínek 

a dědeček 

pan  Miroslav  S t r o m š í k

S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami. 

„Počátek naší bolesti 
často se v radostech skrývá…“       Ovidius

Dne 17. září 2010 uplyne rok ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka 

paní  Ludmila  C v i k l o v á

S láskou vzpomínají dcery Mirka 

a Marta s rodinami. 

Motto: 

„Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, 
je bohatý.“     Jean Anouilh

V září oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:

Oldřich  V a š u t

Jindřiška  B l i n k o v á

Antonín  V a š e n k a

Michal  B á r t e k

František  P o l á c h

Žofi e  P o l á c h o v á

Jindřiška  B o r d o v s k á

Božena  P a p š o v á

Božena  Š a j n o h o v á

Vilemína  M i n a r č í k o v á

V září také oslaví dvacáté páté výročí společného života, 

stříbrnou svatbu, dva manželské páry: 

7. září 2010 manželé Pavel a Zlatuše  S o l a n š t í 
a 28. září 2010 manželé Jiří a Alena  M u ž n í

Blahopřání
Dne 8. září 2010 oslaví 

své sedmdesáté páté narozeniny

pan  Michal  B á r t e k 

Mnoho štěstí, stálé zdraví, spokojenost 

a osobní pohodu mu do dalších let přejí 

manželka a dcery Věra a Zdenka s rodinami.

Všem zářijovým oslavencům 
i stříbrným manželským párům přejeme do dalšího 
života hodně lásky, pohody a hlavně pevné zdraví. 

Vzpomínka Motto: 

„Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.“
Jiří Hubač

 1.9. 7.30 za zemřelé Aloisii a Ludmilu Machálkovy

 2.9. 7.30 za zemřelé rodiče Františka Machálka a dvě manželky

 3.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, 

živou a zemřelou rodinu Vaňkovou z Kobylské

 4.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a celou 

zemřelou rodinu

 5.9. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

 6.9. 7.30  za zemřelou Otýlii Holčákovou, manžela, tři syny 

a snachu

 7.9. 7.30 za zemřelé Aloisii a Ludmilu Machálkovy

 8.9. 7.30  za zemřelé rodiče Zdenku a Tomáše Ondruchovy 

a Štěpánku Klepáčovou

 9.9. 7.30  za zemřelou Marii Kubáňovou, Metoděje Kubáně, 

manželku Elišku, rodiče a sourozence

 10.9. 7.30 za zemřelou rodinu Mališovou

 11.9. 7.30  za zemřelou Marii Kretkovou, rodinu Kretkovou 

a Bělůnkovou a celou živou a zemřelou rodinu

 12.9. 10.00 za zemřelého Josefa Bělůnka, manželku a děti

 13.9. 7.30  za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy, 

Kristýnu Manetovou a celou rodinu

Mše v září ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě
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 14.9. 7.30  za zemřelé rodiče Kantorovy, tři syny, dceru, snachu 

Milenu a zetě Vladimíra Ondrucha a duše v očistci

 15.9. 7.30 za zemřelou rodinu Bernátkovou a Klepáčovou

 16.9. 7.30  za zemřelé Ludmilu a Josefa Cviklovy, 

Annu Ondruchovou a rodinu

 17.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dceru, 

dva syny a vnuky Jiřího a Miroslava

 18.9.  7.30 za zemřelého Františka Křištofa, rodiče a syna Libora

 19.9. 10.00  za zemřelé rodiče Veselé, Petřekovy, jejich děti a vnuka 

Jiřího

 20.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Solanské, sourozence, 

jejich rodiny a zetě Luboše

 21.9. 7.30 za zemřelé rodiče Františka Machálka a dvě manželky

 22.9. 7.30  na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní 

a další ochranu a požehnání P. Marie

 23.9. 7.30  za zemřelé rodiče Františka Machálka, dvě manželky, 

pět dětí a dva vnuky

 24.9. 7.30 za zemřelou rodinu Malinovou a Divínovou a vnuka 

 25.9. 7.30  za zemřelé Anežku a Arnošta Kubáňovy 

a Barboru Bordovskou

 26.9. 10.00  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 27.9. 7.30  za zemřelé Václava a Annu Slížkovy, syna Stanislava 

a duše v očistci

 28.9. 8.00  za zemřelé Michala a Štěpánku Martinákovy, 

dceru Ludmilu, zetě Josefa a duše v očistci

  17.00  za zemřelé rodiče Ludmilu a Františka Janíčkovy 

a rodiče z obou stran

 29.9. 7.30 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

 30.9. 7.30  za zemřelé Cyrila a Anežku Prorokovy, syna Zdenka 

a duše v očistci

 1.10. 7.30  za zemřelé Veroniku a Josefa Juroškovy, syny Josefa 

a Jana, dcery Zdenku a Františku  a zetě

 2.10. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Zdeňka Solanské, 

jejich dcery Marcelu a Ludmilu, neteř Zdenku, rodiče 

a sourozence z obou stran a duše v očistci

 3.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostř. Bečvy, 

sourozence a rodiče z obou stran

 4.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny 

a dvě snachy

 5.10. 7.30  za zemřelého Ludvíka Vetyšku, rodiče, sestru Boženu 

s manželem a duše v očistci

 6.10.  7.30  za zemřelé rodiče Annu a Michala Macečkovy, manžela 

Oldřicha a čtyři syny Kociánovy

 7.10. 7.30 za zemřelého P. Julius Křištofa a jeho rodiče

 8.10. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, tři zetě 

a duše v očistci

 9.10. 7.30  za zemřelého Cyrila Macečka, manželku, sourozence, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

 10.10. 10.00  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, rodiče 

a duše v očistci

Informace obecního úřadu

Likvidace povodňových škod

V měsíci květnu  a počátkem června 2010 zasáhla i obec Horní Beč-

vu ničivá vlna povodní a způsobila řadu škod.

Poničeny byly mosty přes potoky Kobylská a Komárový, dále byly 

poškozeny místní komunikace na celém katastru obce a poškozena 

byla i řada propustků.

Celkové škody na majetku obce byly vyčísleny odborným posud-

kem na částku ve výši 16 mil. Kč, přičemž tato částka bude uplatňová-

na alespoň z části v rámci státní pomoci na odstraňování těchto škod.

Prvotním úkolem vedení obce bylo zajištění okamžitého přístupu 

do obydlených oblastí, a to zajištěním přístupnosti pro občany i vlast-

níky rekreačních objektů v těchto oblastech. Proto obec musela ihned 

realizovat provizorní přemostění výše uvedených toků a provizorní 

zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tato provizorní opatření byla 

vyčíslena na částku 470 tisíc Kč. Obec proto požádala na základě výzvy 

krizového povodňového štábu MěÚ Rožnov p. R. o výpomoc na úhra-

du prvotních nákladů na nezbytná opatření směřujících k odstranění 

následků prvotních povodňových škod. S potěšením je nutno konsta-

tovat, že na základě tohoto požadavku byla obci poskytnuta účelová 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje v plné výši poža-

dovaných 470 tisíc Kč. Tato částka byla použita na úhradu nákladů 

spojených s provizorním přemostěním potoků, úpravou poškozených 

komunikací, zprovozněním místních propustků, nákladů na použitou 

mechanizaci, odstranění náplav, vyvrácených dřevin, úklid veřejných 

prostranství, odvoz naplavenin, odvoz odpadů, spotřebovaných PHM, 

nákup rozbrušovačky, pytlovačky apod. 

Obec Horní Bečva tímto vyslovuje Zlínskému kraji poděkování 

za výše uvedenou fi nanční výpomoc.

V Horní Bečvě dne 16. 08. 2010                                                              Mgr. Oldřich Ondryáš

starosta obce Horní Bečva

Placení komunálního odpadu
Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních 

chat a objektů sloužících k individuální rekreaci, 

kteří ještě nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, 

ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 

a obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 16/01 

– příloha č. 2, že  splatnost poplatku je 30. 9. 2010! 

Úhradu poplatku neodkladně proveďte následovně: 

poštovní poukázkou, v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva,

převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600, 

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné, 

u rekr. chat  21337 + číslo evidenční.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2010

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.

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany budou 

přistaveny ve dnech: 

                         25. a 26. 9.             30. a 31.10. 2010  

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

V dalším období se bude odebírat objemný odpad v nově vybudo-

vaném areálu sběrného dvora odpadů dle stanovené provozní doby!

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:    1. 10.     29. 10.     26. 11. 2010   

                 a   7. 1. 2011
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

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. 

Obecní úřad v Horní Bečvě vyhlašuje 

výběrové řízení pro výkon funkce

odborného lesního hospodáře.
Místo výkonu práce je Horní Bečva, předpokládaný termín 

nástupu je 1. října 2010.

Vaším úkolem bude zejména:

-  zajištění při hospodaření v lesích odbornou úroveň 

všech činností podle zák. č. 289/95 Sb. o lesích

-  vyznačování těžebních a pěstebních zásahů 

přímo v lesních porostech vlastníka

-  udělování praktických pokynů při hospodaření 

v lesních porostech

- zajištění odborné úrovně vedení lesní hospodářské evidence

Požadavky na výkon práce:

-  uchazeč musí vlastnit licenci pro výkon odborného lesního 

hospodáře ve smyslu § 41 a 42 zák. č. 289/95 Sb. o lesích

-  znalost právních předpisů v oblasti lesního hospodářství, 

zejm. zák. č. 289/95 Sb. o lesích v úplném znění

- místopisná znalost obce Horní Bečva 

-  schopnost pracovat samostatně i v týmu, 

schopnost plánovat a organizovat

- komunikativnost, asertivita, společenská úroveň vystupování

- občanská bezúhonnost

- ŘP sk. B nutností

- fl exibilní pracovní doba při výkonu funkce

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

-  životopis zaměřený na údaje o odborné kvalifi kaci, 

dosavadních zaměstnáních, popř. další znalosti a dovednosti 

(znalosti jazyků, ŘP aj.)

-  kopii dokladů o odborné kvalifi kaci – nutná licence 

ve smyslu § 41 a 42 zák. č. 289/95 Sb. o lesích

Písemné přihlášky s výše uvedenými doklady zašlete v uzavře-

né obálce s označením „VŘ – OLH – neotvírat“ do 20. 09. 2010 

na adresu Obecní úřad Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva 550, 

pokud již uchazeč tyto doklady nepředložil.

Upozornění pro uchazeče: neúplné přihlášky nebo přihlášky 

nesplňující výše uvedené podmínky mohou být z výběrového 

řízení vyřazeny.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

!   Výběrové řízení   !
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Na konci školního roku proběhla anketa pro rodiče žáků navštevu-

jících základní školu T. G. Masaryka na Horní Bečvě. Děkujeme všem 

rodičům, kteří na anketu reagovali. 

A výsledek: Z 200 anketních lístků se vrátilo jenom 71 ks. 

Ověření, sečtení a vyhodnocení ankety pro rodiče pod dohledem 

paní učitelky Vojkůvkové.

Takto vypadal anketní lístek:

•  Měli byste zájem přihlásit dítě do nově založeného kroužku, 
zakroužkujte   X   turistický        X   běžecké lyžování

•  Víte co je školní vzdělávací program ZŠ Horní Bečva Škola pro život? 
X   ANO             X    NE

•  Chtěli by jste mít email na učitele ? Např. zshornibecva@jmenoucitele.cz 
X   ANO             X    NE

•  Vyhovuje Vám informovanost webových stránek naší školy? 
X   ANO             X    NE

•  Víte kolik kroužků je na škole? počet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Pokuste se je vypsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  Zdá se Vám že je kroužků na škole málo?      X  ANO                X    NE

•  Můžete se stát vedoucím jednoho z nich – žáci to moc rádi přivítají.

•  Váš jakýkoliv dotaz ?

Posuďte sami, když nereagujete Vy rodiče, jak máme vědet co chce-

me nebo chcete aby se ve škole dělo? Doufáme, že nás v budoucnu 

ve váš prospěch podpoříte.

Shodli jsme se na tom, že by se měl zvýšit počet rodičů, kteří mají 

zájem vědět, co se děje ve škole. 

Touto formou jsme chtěli zároveň seznámit rodiče se školní radou 

a s podobnými anketami počítáme i v budoucnu.       Vaše školní rada.

Členové školské rady:

Za zřizovatele: Ing. Miroslav Dobeš a Eva Skalíková
Za rodiče: Hana Juříková a Iveta Rybárová
Za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Marie Němcová a Mgr. Drahomíra Vojkůvková
Za vedení školy: Mgr. Jan Děcký

Oznámení Vyhodnocení ankety, 

pořádané školní radou 

na konci školního roku 2009/10
ČEZ Distribuce a. s. Vám 

v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, 

že z důvodu práce na vedení vysokého napětí, 

bude přerušena dodávka elektrické energie 

pro část obce:

Horní Bečva (trafostanice Martiňák a Pod Martiňákem)

viz orientační mapa vypínání: 

Září - vypínání el. energie 

dne 27. a 30. 9. 2010 od 8:00 do 17:00 hod.

Říjen - vypínání el. energie 

dne 5; 7; 12; 14; 19; 21; 26. 10. 2010 

od 8:00 do 17:00 hod.

Listopad - vypínání el. energie 

dne 1; 4; 9; 11; 16; 18; 23; 25; 30. 11. 2010 

od 8:00 do 16:00 hod.

Oznámení formou letáků v místě vypínání 

provedou pracovníci energetiky.

Rekonstrukce vedení vysokého napětí 

v údolí Mečůvky směr Martiňák.

Martin Válek                                     

Technik přípravy-operátor, oblast Morava, tel. 591 176 900

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 

 mailto: martin.valek@cezdistribuce.cz 

http://www.cez.cz 

Blížíte se k důchodovému věku?
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zdarma po-

skytuje tzv. informativní osobní list důchodového pojištění 

(IOLDP), v němž mohou lidé zjistit, jestli mají v pořádku všech-

ny dokumenty, které potřebují k přiznání důchodu. ČSSZ o tom 

informovala v páteční tiskové zprávě.

IOLDP obsahuje přehled dob důchodového pojištění, ná-

hradních dob a od roku 1986 přehled vyměřovacích základů. 

Tedy údajů, ze kterých ČSSZ vychází při rozhodování o nároku 

na důchod a o jeho výši.

Z dokumentu, o jehož zaslání mohou lidé jednou ročně 

zdarma zažádat, se dozví i to, zda již získali dostatečnou dobu 

pojištění pro vznik nároku na důchod, či zda si ještě po nějakou 

dobu účast na důchodovém pojištění musí zajistit.

Žádost lze poslat buď písemně na adresu: 

ČSSZ, odbor správy údajové základny

Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Nebo elektronicky, s elektronickým podpisem (tj. zaru-

čeným kvalifi kovaným certifi kátem), popř. i prostřednic-

tvím datové schránky. V žádosti musí být rodné číslo žada-

tele, jméno a adresa, na níž má být výpis zaslán.

Pokud by lidé měli pocit, že některé údaje chybí, měli by se 

v prvé řadě obrátit na zaměstnavatele, u něhož v době, která 

není evidována, pracovali. Pokud s nimi nebude spolupracovat, 

mohou se obrátit přímo na ČSSZ.                             

Zdroj Agentura Mediafax
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Pozvánka

Jóga – pozvánka na přednášku 
a do cvičení

Pozvánka

Po prázdninové odmlce se opět v září sejdeme 

u řešení našich problémů 

– zveme Vás všechny srdečně 

na setkání s konstelacemi 

ve středu 8. září 2010 v 17.00 hodin 

do Místní knihovny.

Hotel Duo Vás zve na 

„Výstavu fotografi í Davida Bernarda“

V roce 2008 uspořádala fi rma Canon fotografi ckou soutěž, které 

se zůčastnilo více než 40 000 fotografů z celé Evropy. S fotkou „Stíny 

útočí“ se David Bernard (*1980) probojoval až mezi osm nejlepších 

a v kategorii sport nakonec celkově zvítězil. 

Odměnou mu byla mimo jiné tzv. mise, pro kterou si mohl vybrat 

jakékoliv místo na zeměkouli. Mohl se vydat fotografovat, kam chtěl.

Na konci měsíce srpna 2008 se David Bernard se svými kamarády 

ocitl v malém městě Isafj ord na severu Islandu. Mezi lidmi, kteří jsou 

na celém světě považováni za nejspokojenější. 

A co jej tam přesně lákalo? 

Mezinárodní fotbalový turnaj v bahně. Na Islandu je tato špinavější 

forma fotbalu stejně populární jako u nás kopaná na trávníku. 

„Chtěl jsem si vybrat netradiční zemi, netradiční sport a zároveň místo, 
kam bych mohl vzít své kamarády,“ upřesňuje mladý fotograf. „Odmě-
nou za první místo bylo koupání v řece v pěti stupních Celsia. Nic lepšího 
jsme si nemohli přát... Hrát celý den při teplotě jedenáct stupňů ve stude-
ném bahně ve větrné dolině je pro Islanďany naprostá pohoda, pro nás 
mírné utrpení,“ poznamenal jeden z členů českého týmu a s úsměvem 

dodal, že turnaj můžou brát také jako fyzickou přípravu.

Fotografi e, které vznikly při jeho misi můžete vidět ve sportovním 

salónku a baru Hotelu Duo. 

Hotel Duo podporuje mladé umělce. 

Přejeme Vám krásný zážitek!

V  současné době mnoho lidí trpí stresem, má problémy s  krev-

ním tlakem, cukrovkou, bolestmi v zádech apod. Cvičení jógy podle 

systému Jóga v  denním životě Svámího Mahéšváranandy vede lidi 

pomocí jednoduchých cviků a technik, jak si pomoci od výše uve-

dených problémů. Tato cvičení zvládne každý. Jsou určena nejenom 

pro zdravé lidi, jako prevence, ale i pro nemocné, aby tak zmírnila 

jejich problémy a pomohla odborné léčbě, jako doplňková terapie. 

Čtyři účastníci našeho kurzu jsou zařazeni do odborného výzkumného 

projektu Jóga pro zdraví, který provádí Lékařská fakulta UP Olomouc.

Chceme přiblížit výše uvedené skutečnosti širší veřejnosti, 

proto uspořádáme přednášku 

fyzioterapeutky, cvičitelky jógy Mgr. Květy Hučalové 
z Ostravy na téma: 

„Cvičením jógy proti civilizačním nemocem“, 
která se bude konat 

v pátek 10. 9. 2010 od 16.00 – 18.00 hod. 

v malé tělocvičně základní školy. Vstupné je 50.- Kč. 

Zájemcům o cvičení doporučujeme si vzít cvičební úbor 

(tepláky, volné plátěné kalhoty, tričko apod.) 

a podložku na cvičení (karimatku, deku).

Všichni jste srdečně zváni. 

Pro zajímavost – přednášky se zúčastní i účastníci již 8. ročníku 

Dovolené s jógou a turistikou, která letos proběhne 

na RS Marta v termínu 5. – 11. 9. 2010.

Možná mnozí ještě nevíte, že na Horní Bečvě se již 4 roky 

pravidelně cvičí jóga. 

Pátý rok začínáme 

v úterý 7. 9. 2010 od 16.30 – 18.15 hod. 

v malé tělocvičně základní školy. 

Cvičení vedeme společně s Annou Valovou. 

S radostí očekáváme vás všechny, kteří chcete udělat 

něco pro své zdraví a tím i prožít radostnější a šťastnější život.

Za JDŽ Ostrava, o.s. Ing. Karel Ondruch, cvičitel jógy

Jóga 

v denním životě
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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

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – září 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od pondělí 30. 8. do středy 1. 9. 

v 18.00 hodin

ČERNEJ DYNAMIT • od 15 let

•  Od pondělí 30. 8. do středy 1. 9. 

ve 20.00 hodin

SINGLE MAN • od 12 let

•  Od čtvrtku 2. do neděle 5. 9. 

v 18.00 hodin 

JAKO KOČKY A PSI: 

POMSTA PROHNANÉ KITTY

• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 2. do neděle 5. 9.

ve 20.00 hodin

SEX VE MĚSTĚ 2 • od 12 let

•  Od pondělí 6. do středy 8. 9. 

v 18.00 hodin

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK

• mládeži přístupný 

•  Od pondělí 6. do středy 8. 9. 

ve 20.00 hodin

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

• od 12 let

•  Od čtvrtku 9. do neděle 12. 9. 

v 18.00 hodin

ČARODĚJŮV UČEŇ

•  Od čtvrtku 9. do neděle 12. 9. 

v 20.00 hodin

DOSTAŇ HO TAM • od 15 let

•  V neděli 12. 9. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI - BUDULÍNEK

•  Od pondělí 13. do úterý 14. 9. 

v 17.30 a ve 20.00 hodin

KAJÍNEK • od 15 let

•  Ve středu 15. 9. v 18.00 hodin

ARTKINO – PRECIOUS

• od 15 let

•  Ve čtvrtek 16. 9. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – CINEMATERAPIE

• mládeži přístupný 

•  Od pátku 17. do neděle 19. 9. 

v 18.00 hodin

KUKY SE VRACÍ • mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 16. do neděle 19. 9. 

ve 20.00 hodin

AGORA • od 12 let

•  Od pondělí 20. do středy 22. 9. 

v 18.00 a ve 20.00 hodin

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 23. do neděle 26. 9. 

v 18.00 hodin

SHREK: ZVONEC A KONEC

• mluveno česky 

•  Od čtvrtku 23. do neděle 26.  9. 

ve 20.00 hodin

EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ • od 12 let

•  Od pondělí 27. do středy 29. 9. 

v 18.00 hodin

SEXY 40 • od 15 let

•  Od pondělí 27. do středy 29. 9. 

ve 20.00 hodin

(K)LAMAČ SRDCÍ • od 12 let

•  Od čtvrtku 30. 9. do neděle 3.10. 

v 17.30 a ve 20.00 hodin

KAJÍNEK • od 15 let

6. ročník Valašského orieňťáku

Jak je již pravidlem, orieňťák se každý rok odehrává v jiné části 

Horní Bečvy. Letošní šestý ročník jsme se rozhodli situovat do Ski areálu 

Rališka, který splňoval většinu našich požadavků.

Přihlásilo se celkem 148 závodníků. Zatímco ti více či méně bloudili 

a proklínali tvůrce trati, v areálu Rališky probíhal dětský dovednostní 

závod. 

V průběhu takřka celého dne si všichni, kteří se přišli podívat, mohli 

vyzkoušet skákací boty, chůzi na laně nebo půjčit koloběžky, anebo 

okusit výtečné masité, nebo tekuté pochutiny připraveného bufetu.

Do cíle hlavního závodu jako první doletěla obhájkyně loňského 

vítězství v kategorii žen do 35 let, brněnská střela Adéla Štěpánská. 

V hlavní mužské kategorii letos vystoupil na stupeň nejvyšší Mirek 

Volek z Hranic a oplatil tak loňskou porážku Honzovi Graubnerovi ze 

Zlína, který si místo trofeje odnesl koláč od sponzora Fabka & Zámek 

a synové. Samozřejmě nesmíme opomenout vyzdvihnout výkony 

našich „zelenáčů“ – v kategorii mužských dvojic vítězové Pepi Prorok 

a Rosťa Ondruch a bronzová dvojka Lukáš Pisárik – Staňa Ondruch 

a v kategorii ženských dvojic stříbrné duo Eva Grochalová – Jana Křížová.

Po vyhlášení výsledků se ještě hrstka neunavitelných zúčastnila zá-

vodu ve výjezdu do vrchu na našem závodním speciálu. Ten se však již 

po třetí jízdě dočkal řady neplánovaných úprav a tak byl závod lehce 

improvizovaný. To však nesnížilo kvality nejlepšího jezdce, který měl 

z vítězství obrovskou neskrývanou radost.

Poté se začala pozvolna rozvíjet volná zábava, kterou okořenila 

a přivedla k varu vsetínská kapela The Kitchen následována místními 

psy urvanými z řetězu – Backfl iping dog  „BFD“.

Na závěr děkujeme našim sponzorům, fi rmám a společnostem. Další 

velké díky patří majitelům Ski areálu Rališka za poskytnutí zázemí, panu 

majiteli a personálu chaty Brian, které jsme nezaskočili žádným našim 

nestandardním výmyslem a kteří pro závodníky zajistili vynikající guláš. 

A z celé té dlouhé řady mravenců bych vyzdvihl o. s. Bečvánek besky-

dy, které připravilo dětský program, řeznictví Stromšík, Tomášovi Poru-

bovi bez kterého byste se do závodu nemohli ani přihlásit, oběma ka-

pelám, zvukaři, servisákovi… a tomu, kdo řídí počasí, ať je to kdokoliv.

Olin Klika

Tabulky s výsledky závodů a fotografi e najdete na:

http://www.ohlaklika.com/aktuality

Kdy na podzim na fotbal?

Okresní přebor st. přípravky sk. C – podzim 2010

   4. kolo .............  28. 8. – 13.00 hod.  ....................  Vigantice – Horní Bečva

   5. kolo ................  4. 9. – 14.30 hod.  ............... Horní Bečva – Zašová

   2. kolo ................  8. 9. – 17.00 hod.  ............................ Vidče – Horní Bečva

   6. kolo .............. 11. 9. – 14.00 hod.  ............... Horní Bečva – Val. Bystřice

   3. kolo .............. 15. 9. – 17.00 hod.  ............... Horní Bečva – Krhová

   7. kolo .............. 18. 9. – 14.00 hod.  ................Horní Bečva – Vidče

   8. kolo ...............................  Hlášenky  ........................  Krhová – Horní Bečva

   9. kolo .............  2. 10. – 13.30 hod.  ............... Horní Bečva – Vigantice

10. kolo ........................... 9. 10. -  UZŽ  ..........................Zašová – Horní Bečva

   1. kolo ..........  17. 10. – 10.15. hod.  ................Val. Bystřice – Horní Bečva


