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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánka do divadla!
6. listopadu 2010 v 16.00 hodin 

v místním kinosále, vstupné 50,- Kč, 

předprodej vstupenek v knihovně 

od 18. října 2010.

Dámský krejčí
autor: Georges Feydeau

Děj komedie se točí kolem pana Majera, váže-

ného občana a lékaře, který má jednu ordinaci, 

jednu ženu, jednu milenku a jednu tchyni. Co se 

však stane, když protáhne večerní fl ám až do dal-

šího rána, a to zrovna v den, kdy má přijet na ná-

vštěvu „milovaná“ matka jeho manželky? Kvůli zá-

chraně cti a manželství si vymyslí malou lež, která 

ovšem spustí lavinu dalších mnohem větších lží, 

výmluv a nedorozumění. Tuto komedii nám před-

staví divadelní soubor Berani z Těškovic.

Divadelní soubor „Berani“
Soubor se věnuje ochotnickému divadlu ne-

přetržitě od roku 1949. Jedná se o zkušený soubor 

vystupující na soutěžích ochotnických divadel 

a je také spoluorganizátorem přehlídky Těškovic-

ké jaro. Vystupuje v okolí a naplňuje kulturní pro-

gramy obcí na jejich pozvání. Každoročně sklízí 

za svá představení uznání nejen ze strany diváků, 

ale i odborné kritiky.

První říjnovou neděli 

3. 10. 2010 od 14:00 hodin

vás srdečně zveme
na náš první den otevřených dveří, 

kdy budeme slavnostně otevírat 
nové prostory dětského centra Bečvánek 
v dolním patře hornobečvanské školky.

Slavnostní zahájení proběhne za přítomnosti sta-

rosty obce Horní Bečva Mgr. Oldřicha Ondryáše, ve-

doucí učitelky mateřské školy Horní Bečva Mgr. Aleny 

Vašátové, ředitele školy Mgr. Jana Děckého a dalších, 

bez jejichž podpory by nově vzniklé prostory ani akce 

pro děti pořádané naším občanským sdružením ne-

mohly být zajištěny.

Nové dětské centrum je hlavním sídlem občanské-

ho sdružení Bečvánek Beskydy. Vzniklo, aby sloužilo 

všem dětem a jejich rodičům ke hraní, tvoření, zábavě 

a setkání s kamarády.

V odpoledních hodinách bude návštěvníkům Beč-

vánku k dispozici i dětské hřiště náležící k mateřské 

školce.

První říjnový týden od 4. 10. do 8. 10. 2010 bude cen-

trum otevřeno každý den od 14:30 do 17:30. Následující 

týdny bude provoz upraven na tři dny v týdnu, a to úte-

rý, středu a čtvrtek od 14:30 do 17:30. V Bečvánku bude 

také v předem určených dnech připraven program na 

daný měsíc, který se včas dozvíte na našich stránkách 

a ve zpravodaji obce Horní Bečva.

Rádi v Bečvánku přivítáme hravé děti každého věku 

a jejich rodiče, kteří chtějí se svými ratolestmi aktiv-

ně trávit čas, společně si hrát nebo si jen odpočinout. 

Vstup do Bečvánku je 10 Kč na dítě. Je to symbolický 

příspěvek, ze kterého bude hrazeno základní hygienic-

ké vybavení, pomůcky a hračky pro děti.

Naším cílem je podporovat v dětech společenskost, 

hravost, tvořivost a fantazii. Přidejte se a přijďte se podívat! :)

Pozvánka

Stromy míru
U příležitosti 

dne vzniku samostatného 
českého státu 

Vás obec Horní Bečva zve 
na slavnostní vysazení 

stromů míru. 
Při této slavnostní akci 

vystoupí Dětský pěvecký 
sbor při ZŠ TGM - Skřivani 

a možná bude ještě nějaké 
překvapení.

Místo konání: 
Prostor před ZŠ TGM 

Horní Bečva

Datum: 
28. října 2010 v 10.00 hod. 
Srdečně zveme všechny 

občany a návštěvníky obce
Za organizační tým: 

Ing. Karel Ondruch

Volby 
na internetu

Veškeré informace 

k říjnovým komunálním 

volbám na Horní Bečvě 

si můžete přečíst 

na internetových stránkách 

www.hornibecva.eu 

Najdete zde seznam všech 

kandidátů, jak hlasovat, 

diskusní fórum i volební 

programy jednotlivých stran.

Vladimír Ondruch 
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Společenská kronika

V neznámý svět jste odešla spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád. 

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

Dne 27. října 2010 vzpomeneme 

osmé výročí úmrtí naší maminky, 

babičky a prababičky

paní  Miroslavy  S a m e š o v é 

S láskou vzpomínají 

syn Miroslav s Maruškou, Karel, Pavel, 

Petr, Sonička s rodinami a všichni, 

co Vás maminko měli rádi.

Drahé oči se navždy zavřely, úsměv zmizel 

z milé tváře, předobrá srdce přestala bít, 

ale v našich srdcích žijí neustále.

Dne 8. dubna 2010 jsme si připomněli 

čtvrté smutné výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš bratr 

pan  Milan  C a b á k 

V říjnu si připomeneme další dvě smutná výročí úmrtí 

našich rodičů: 8. října 2010 uplyne rok ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka

paní  Anastázie  C a b á k o v á

a 29. října 2010 uplynou tři roky od úmrtí našeho tatínka

pana  Josefa  Ca b á k a

S láskou a úctou vzpomínají synové a dcera s rodinou. 

Tvůj život byla práce, láska, a dobrota. 

Přišla však nemoc zlá a přetrhla nit Tvého života.

Čas neúprosně letí, v srdcích bolest zůstává, 

slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 29. října 2010 vzpomínámé 

patnácté výročí úmrtí manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, 

pana  Josefa  P a v l i c i  

z  Horní Bečvy – Kněhyň. 

Vzpomínají manželka Věra, dcery Lída 

a Věra s manžely, vnuci Martin a Tomáš 

s rodinou, vnučky Veronika a Kristýna, 

sestry Věra, Marie, Jiřina a Pavla s rodinou.

Dne 26. září 2010 uplynulo smutných 

dvacet let od úmrtí naší maminky 

paní  Marty Macečkové  /1923 -1990/

porodní asistentky na Horní Bečvě.

Znala tam každou samotu, údolí a kopec 

při návštěvách rodiček v jejich těžké 

hodince. Posledních třináct let prožila 

v Kanadě. I když se dočkala pádu režimu,

který jí tolik ublížil, nemoc jí zabránila 

ještě jednou navštívit  už svobodnou 

rodnou zem. Vzpomeňte s námi. 

Vaši Mirek a Maruška Macečkovi,Toronto, Canada.

Motto: 

„Každý den se musíme probudit s myšlenkou, 

že se těšíme na den, který dnes prožijeme.“ 

V říjnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka  V a ň k o v á Anežka  N ě m c o v á

Jindřiška  P o l á c h o v á Jan  V a š u t

Božena  P r o r o k o v á Božena  F á r k o v á

Marta  O n d r u c h o v á Oldřich  O n d r u c h

Vlastimil  B r a d á č

Bedřich  V a š u t 

Josef  O n d r u c h

Josef  M u ž n ý

MUDr.  Karel  J a n í k

V říjnu oslaví dva manželské páry smaragdovou svatbu, 

padesát pět let společného života: 

8. října 2010 manželé  Michal a Zdenka  B á r t k o  v i  
a 29. října 2010 manželé  Josef a Anna  M a l i n o v i.

Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslaví 15. října 2010 

manželé  František  a  Jindřiška  C h o v a n c o v i. 

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví 19. října 2010 manželé  Antonín  a  Ludmila  F  i d r i c h o v i

Blahopřání
Smaragdovou svatbu, padesát pět let společného života, 

oslaví 8. října 2010

manželé  Zdenka  a  Michal  B á r t k o v i 

Do dalších let přejí hodně pohody a hlavně zdraví 

dcery Věra a Zdenka s rodinami.

Maminko, žij tu ještě dlouho mezi námi, děti s rodinami.

Dne 2. listopadu 2010 oslaví své 

osmdesáté páté narozeniny naše milá 

maminka, babička, sestra, sousedka 

a dobrá družná spoluobčanka 

paní  Františka  V a n í č k o v á 

od přehrady.

Přejeme Ti štěstí, zdraví, ať Tě život stále 

baví. Za početnou rodinu sestra Božka.

Všem říjnovým jubilantům přejeme do dalších let 
hodně zdraví, lásky a životní pohody. 

Vzpomínka
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Motto: 

„Jak krásný by byl život, kdyby se nikdo nikdy neloučil… “

 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. Juliuse 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

 11.10. 7.30 za zemřelého Miroslava Janíčka a duše v očistci

 12.10. 7.30  na poděkování za dožití osmdesáti dvou let a další 

ochranu a pomoc Boží

 13.10. 7.30  za zemřelou rodinu Krumpochovu, Františka Maléře 

a Aloise Kraftu

 14.10. 7.30 za zemřelou rodinu Kubáňovu a Tomáše Káňu

 15.10. 7.30  na poděkování za doposud společně prožitý život, 

za zemřelé rodiče Chovancovy a Kramolišovy

 16.10. 7.30  za zemřelou Adélu Kysučanovou, její rodiče Kociánovy 

a syna Jana

 17.10. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny a živou rodinu

 18.10. 7.30 na úmysl dárce

 19.10. 7.30  za zemřelé Jana a Annu Bernatské, zemřelé děti, 

čtyři zetě a duše v očistci

 20.10. 7.30 na dobrý úmysl

 21.10. 7.30 za zemřelou rodinu Prorokovu a Havláskovu

 22.10. 7.30  za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy a zetě Bruna 

Vašíčka

 23.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, sourozence, syna, snachu 

a duše v očistci

 24.10. 10.00 za zemřelé Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

 25.10. 7.30 na úmysl dárce

 26.10. 7.30 na dobrý úmysl

 27.10. 7.30 na jistý úmysl

 28.10 7.30 za zemřelého Bohuslava Mazáče a rodiče z obou stran

29.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran 

a všechny věrné zemřelé

 30.10. 7.30 za přijatá dobrodiní k výročí osmdesáti pěti let

 31.10. 10.00  za zemřelého Juliuse Kretka, manželku, tři syny, tři zetě, 

vnuka Petra a živou rodinu

 1.11. 8.00  za zemřelé manžele Viléma a Růženu Macečkovy, syna 

Květoslava, manželku a duše v očistci

  17.00 za zemřelého Josefa Bordovského a jeho dvě manželky

 2.11. 7.30 za zemřelého syna Karla Ondrucha, otce a duše v očistci

 3.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 4.11. 7.30 za zemřelou Jiřinu Kantorovou, sourozence a rodiče

 5.11. 7.30 za zemřelé Barboru a Bohuše Vilémovy a rodinu

 6.11. 7.30 za zemřelou Ludmilu Poláchovou, rodiče a sourozence

 7.11. 10.00 za zemřelého René Vaňka a jeho staříčky z obou stran

Mše v říjnu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Informace obecního úřadu

Volby do zastupitelstva obce ve dnech 

15. a 16. října 2010.

Hlasování a sčítání hlasů – odlišnosti od jiných voleb
Hlavní principy

Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Před-

nostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sně-

movny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro 

kandidáta.

Další podrobnosti

Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kte-

rém jsou všechny kandidující strany. Počet odevzdaných HL se nezjiš-

ťuje, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. V obci 

Horní Bečva se volí patnáct členů zastupitelstva. Volič tedy může 

uplatnit všechny, jen několik nebo žádný.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty 

se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících 

pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu).
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Když volič označil jednu stranu a nic jiného:

Hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále 

až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.

Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:

Hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního 

dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se 

volí a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této 

strany se nepřihlíží.

Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty 

jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany):

Hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidá-

tu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořa-

dí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů 

zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě 

označených).

Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), 

je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran:

Hlas se započte každému označenému kandidátu. Okrsková vo-

lební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jed-

notlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany 

jako součet hlasů pro její kandidáty.

Naše obec dne 23. 9. 2010 slavnostně přebrala od zhotovitele stav-

by, fi rmy Rovina a. s. Hulín odpadové centrum. S výstavbou tohoto 

díla mělo být započato na podzim roku 2009, avšak sněhová říjno-

vá kalamita a následující nepříznivé klimatické podmínky způsobily, 

že s prací na tomto odpadovém centru bylo započato až v dubnu 

letošního roku. Od té doby uplynulo pouhých 5 měsíců a v prostoru 

mezi hřbitovem a hřištěm TJ vyrostl areál nového a moderního odpa-

dového centra. Podařilo se vytvořit dílo, které obec nejen nutně potře-

bovala, ale které bude sloužit jak občanům, tak i jiným návštěvníkům 

obce, majitelům rekreačních zařízení a chat. Tento projekt bude mít 

bezesporu významný vliv na zlepšení stavu životního prostředí v obci.

V tomto odpadovém centru bude prováděn sběr jednotlivých 

složek odpadu od obyvatelstva i podnikatelské sféry včetně separo-

vaných složek a nebezpečných odpadů, dále včetně místa zpětného 

odběru elektrozařízení, shromažďování objemného odpadu, sběr 

a zpracování biologicky rozložitelných odpadů (kompostování) a sběr 

a zpracování stavebních a demoličních odpadů.

V květnu 2009 jsme získali fi nanční prostředky – dotaci ve výši 

18 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU, a to v rámci operačního progra-

mu životní prostředí, přičemž celkové náklady díla představují téměř 

20 mil. Kč. Veškeré dotační prostředky byly čerpány prostřednictvím 

Státního fondu ŽP v Praze. Součástí tohoto odpadového centra je 

i vybavení technologiemi, jako jsou kontejnery, štěpkovač, překopá-

vač kompostu, prosévací bubnové síto, sběrna nebezpečných odpa-

dů, logistické vybavení a především nový tzv. kukavůz zn. MAN 4x4 

včetně nástavby, který byl rovněž pořízen ze samostatného dotačního 

titulu z operačního programu ŽP v hodnotě 4,5 mil. Kč. Součástí do-

dávky kukavozu bylo i 21 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů. Veškeré 

částky jsou uvedeny včetně DPH.

Rád bych touto cestou poděkoval všem fi rmám a institucím, kte-

ré se podílely na vytvoření tohoto hodnotného díla. Jedná se o Státní 

fond ŽP v Praze, jehož prostřednictvím byla zajišťována dotace na tuto 

akci. Dále to byla fi rma ENVI projekt ze Zlína, která nám pomohla za-

jistit získání dotace, rovněž zpracovala požadovanou projektovou do-

kumentaci a prováděla autorský dozor na stavbě. Pro realizaci stavby 

byla výběrovým řízením vybrána fi rma Rovina Hulín, která tuto stavbu 

provedla v požadovaném termínu, a to za pomoci fi rmy STRABAG. 

Stavební dozor na této akci prováděl pan Ing. Jiří Horák.

Dále chci poděkovat pracovníkům MěÚ v Rožnově p. R., a to odbo-

ru ŽP a stavebnímu úřadu a pracovníkům Povodí Moravy za podporu 

a pomoc při přípravě a realizaci celé akce.

A nakonec bych chtěl poděkovat i zastupitelům a pracovníkům 

obce za jejich podporu a práci při realizaci celého projektu od jeho 

počátku až po dokončení. 

Současně upozorňuji občany, že toto odpadové centrum dosud 

nebude otevřeno široké veřejnosti, protože nyní musí proběhnout 

zkušební provoz a následné kolaudační řízení této stavby.

V červnovém Zpravodaji obce jsem Vás informoval, že obec získala 

dotace na zateplení objektu hasičského domu a objektu radnice. Tyto 

prostředky obec získala z Fondu soudržnosti EU, operační program 

životní prostředí. K dnešnímu dni je kompletně zateplen a obci pře-

dán objekt hasičského domu a před dokončením je i objekt radnice. 

Celkové náklady na zateplení hasičského domu činily 2,2 mil. Kč vč. 

DPH, z toho dotace z OPŽP představuje 1,5 mil. Kč. Zateplení hasičské-

ho domu realizovala fi rma SICHR Interiér, s.r.o. z Bruntálu, která zvítězi-

la ve výběrovém řízení na tuto investiční akci.

Na zateplení objektu radnice byla výběrovým řízením vysoutě-

žena celková částka 2,9 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace z OPŽP činí 

1,35 mil. Kč. Tuto akci provádí na základě výběrového řízení fi rma 

RADEKOV spol. s r. o. z Rožnova p. R. Zateplení radnice bylo značně 

komplikované, jelikož bylo provázeno nutností mnohých  bouracích 

a zednických prací.

Odpadové centrum předáno
Zateplení budov 

hasičského domu a radnice
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Již v dubnu 2010 měla obec zahájit dostavbu kanalizačních sítí, 

a to v celkové výši 44 mil. Kč vč. DPH. Na tuto investiční akci obec získa-

la dotaci z Fondu soudržnosti EU, operační program životní prostředí 

ve výši 34 mil. Kč. V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení ve veřejné 

soutěži na zhotovitele této akce, avšak situace se značně zkomplikova-

la, protože proti výsledkům tohoto výběrového řízení podala námitky 

fi rma INSTA CZ s.r.o. Olomouc, která se umístila na 2. místě a násled-

ně podala návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (odvolání) 

k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. I tuto komplikaci 

obec úspěšně vyřešila a odvolání výše uvedené fi rmy bylo Úřadem za-

mítnuto a obec mohla započít s prací na této kanalizaci. Výše uvedená 

skutečnost však způsobila čtyřměsíční zpoždění zahájení těchto prací. 

Výkopové práce byly zahájeny v lokalitě Kobylská, budou pokračovat 

lokalitou Hluboké a dále dle harmonogramu.

Další bližší informace o realizaci investiční akce „Dostavba kanali-

zace v obci Horní Bečva“ uvádím na jiném místě tohoto zpravodaje.                                                  

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

Pravidelně navštěvuji ofi ciální stránku obce a pročítám také diskusi, 

která se často „obouvá“ do práce vedení obce a zastupitelstva. V srp-

nu se už naplno rozběhla obvyklá „předvolební kampaň“ s napadáním 

či vyzdvihováním konkrétních zastupitelů, proto jsem se rozhodla 

přispět do diskuse touto formou také. Milí diskutéři, šanci osobně se 

zúčastnit volebního klání jste, pokud už nepůsobíte na kandidátkách, 

promeškali - posledním termínem pro odevzdání kandidátních listin 

pro komunální volby roku 2010 byl totiž 10. srpen 2010.  Do té doby 

musely všechny strany a sdružení, které budou v letošním roce usilo-

vat o přízeň voličů v komunálních volbách, odevzdat seznamy svých 

politiků, které nominují do jednotlivých voleb v městech a obcích 

v České republice. Ale máte šanci něco změnit a to osobní účastí 

a hlavně odevzdáním volebního lístku přímo ve volební místnosti. 

Volit se bude v říjnu, v pátek a sobotu 15. a 16. října 2010.

Občané tak budou mít šanci rozhodnout o tom, jak bude v násle-

dujícím období vypadat naše místní politická scéna.  Pokud se tedy 

chcete vyslovit k tomu, co se děje právě v naší obci, tak si na tento 

termín rozhodně neplánujte zahraniční dovolenou.

Budete mít možnost označením svého kandidáta zvýšit jeho šance 

na zvolení do zastupitelstva a podpořit tak své nápady a návrhy pro 

další život v obci. Zastupitelstvo obce je složeno z členů, jejichž po-

čet je stanoven podle počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. 

Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí jeho členové ze svého středu 

starostu, místostarostu a obecní radu. Volby jsou anonymní, stej-

ně jako diskuse na obecních stránkách, tak se nemusíte stydět přijít 

a hlasovat, nikdo se nedozví, komu dáváte svůj hlas a v dalším období 

můžete klidně pokračovat v diskusních aktivitách. 

Myslím, že ne všichni jsou stoprocentně spokojeni s prací zastu-

pitelů a také se vždy všechno nevydaří, ale věčná, ne věcná, kritika 

není řešením, pochvala se v diskusním fóru objevuje opravdu zřídka. 

Je třeba být tolerantní a pokud máme výhrady k práci našich vole-

ných zástupců, můžeme se vyjádřit na zasedání zastupitelstva, které je 

veřejné a zúčastnit se jej může každý. Tam si také ověříme jak pracují 

lidé, kterým jsme svůj hlas dali.
Takže vzhůru k volbám!                                            

M. Školová, knihovnice

                                                 

V září letošního roku byla zahájena stavba: „Dostavba kanalizace 

v obci Horní Bečva“. Cena celé stavby je 44.279.000,- Kč a je z velké čás-

ti hrazena  z fondů Evropské unie, operační program životní prostředí. 

Stavbu provádí fi rma COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice.

Stavba obsahuje tyto kanalizační stoky:

SO 01 Lokalita Kobylská (stoka A, A-1, A-2) v délce 1541,4 m

SO 02 Lokalita Hluboké (stoka B) v délce 629 m

SO 03 Lokalita Grapa (stoka C) v délce 329,2 m

SO 04 Lokalita Liščí (stoka D) v délce 948 m

SO 05  Lokalita Na Lukách (stoka E, E-1) v délce 406 m

SO 06 Lokalita Mečůvka I (stoka F) v délce 67 m

SO 07 Lokalita Mečůvka II. (stoka G, G-1) v délce 1157 m

SO 08 Lokalita Bučkové  (stoka H, H-1, H-2) v délce 926,5 m

SO 09 Lokalita Grapa II (stoka I) v délce 205,5 m

SO 10 Lokalita Rališka II (stoka J) v délce 333 m

SO 11 Lokalita Na Radlickém (stoka K) v délce 458 m

SO 12 Lokalita U Pasecké školy (stoka L) v délce 548 m

Protože občané při určování trasy jednotlivých kanalizačních stok 

většinou nesouhlasili s tím, aby  kanalizace byla vedena po jejich sou-

kromých pozemcích, jsou trasy vedeny po místních komunikacích 

a pozemcích ve vlastnictví obce. To si však vynucuje uzavírky místních 

komunikací během stavby, což značně komplikuje přístup do jednotli-

vých lokalit a tím bude ztěžovat po dobu výstavby život občanů, i když 

se dodavatel snaží uzavírat komunikace denně jen od 8,00 do 16,00 hod.

V současné době probíhají stavební práce v lokalitě Kobylská, bude 

zahájena stavba v lokalitě Hluboké. Zahájení dalších úseků stavby 

bude oznámeno v dané lokalitě s týdenním předstihem vývěskami po 

trase a doručením informace do jednotlivých domů a také dle termí-

nových možností ve Zpravodaji obce.

Žádáme všechny občany o pochopení a trpělivost při provádění 

stavebních prací. Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce   
V Horní Bečvě dne 24.09.2010

Dostavba kanalizace

! ! !   Sdělení občanům   ! ! !

 Komunální volby v roce 2010

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost 

zajistit sběr nebezpečných odpadů nejméně 2x ročně. 

Další termín pro obec Horní Bečva je 

sobota 23. října 2010
Mezi nebezpečné odpady patří zejména akumulátory a suché člán-

ky, oleje, tuky a látky jimi nasycené, dehty a lepenky z nich, desinfekční 

a kosmetické přípravky, léky, barvy, lepidla, rozpouštědla, postřikové 

přípravky, kyseliny, hydroxidy, zářivky, televizory, ledničky a jiný po-

dobný odpad. Chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, 

pračky a televizory je možné průběžně odevzdat bezplatně u p. Maliny 

v prodejně Elektra Erko po předchozí dohodě.

Současně s tímto sběrem nebezpečných odpadů proběhne i sběr 

velkoobjemových odpadů jako matrace, koberce, linolea, kočárky, 

sedačky z aut, plastové předměty a podobný odpad.

Místa a doby sběru:

Bečvice ................................................. od 8:30  ...............  do    8:50 hodin

U Vaníčků ............................................ od  9:10  ...............  do    9:40 hodin

U Valašky ............................................. od 10:00  ...............  do 10:30 hodin

Areál Služeb (na pile)  ..................... od 11:00  ...............  do 11:40 hodin

Kněhyně ............................................... od 12:00  ...............  do 12:30 hodin

(točna před domem p. Hrstky) 

Upozornění: Místem sběru u Valašky bude opět zpevněná plocha 

před skládkou sypkých materiálů.

Dále žádáme občany, aby odpad naváželi na výše uvedená místa 

pouze v době určené pro dané místo sběru. Dovezený odpad jim bude 

odebrán přímo pracovníky fi rmy na přistavená vozidla.

Tento organizovaný sběr platí pouze pro občany a majitele chat, 

kteří jsou povinni platit poplatek za odpad a není určen pro podnika-

tele. Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

Sběr nebezpečných 

a velkoobjemových odpadů
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První zářijovou neděli 5. 9. 2010 se nám jeden z lesů na Horní Bečvě 

v časných dopoledních hodinách začal proměňovat v pohádku - a ne jednu!

Ačkoli se zprvu zdálo, že nám počasí nepřeje, všichni organizátoři, dob-

rovolníci (i ti přinucení) se začali scházet na dopolední občerstvení před 

odpoledním pohádkovým kolotočem v bufetu u hráze hornobečvanské 

přehrady, kde byl start i cíl celého pohádkového okruhu. A že to byla po-

řádná štreka : ) takový tříkilometrový okruh lesem sem tam do kopečka, 

sem tam z kopečka, kolem vody a v bahnitém terénu zvládnou jen ti nej-

odvážnější. Pokud ovšem támhle čeká křemílek s vochomůrkou, pat s ma-

tem, čertice, rumcajs s mankou, popelka nebo shrek s fi onou, to se jinak 

jde, to i malé prťata mají plno elánu :) rodiče navíc počasí nepodcenili, a tak 

děti vyzbrojené gumáčky, teplými ponožkami, mikinami, čepičkami a vším 

možným do deště a zimy vyrazily za pohádkou.

Pro děti bylo nachystáno 15 pohádkových stanovišť a u každého mu-

seli splnit nějaký ten úkol - berušce pomáhali s ferdou navlékat korálky, 

patovi s matem zatlouct hřebíček, vochomůrkovi s křemílkem zasadit se-

mínka, karkulce poradily, co patří do košíčku pro babičku, shrekovi a fi oně 

pomohly ozdobit perníček, u čertovy babičky pily kouzelný lektvar, čerti-

cím nasbíraly šišky pod kotel, u boba a bobka si zacvičily, rumcajsovi po-

mohly sestřelit plechovky, popelce roztřídit fazole a čočku, princovi splnit 

tři úkoly pro princeznu, rákosníčkovi složit hvězdičky, vodníkovi pochytat 

rybičky, s makovou panenkou a emanuelem vytvořit vlčí máky a na závěr 

ještě objely kolečko na koloběžce u princezny koloběžky. Za splnění dosta-

li razítko do registrační kartičky a sladkou odměnu.

Za vyplněnou kartičku dostávaly všechny děti občerstvovací balíček - 

pitíčko, špekáček s chlebem, lízátko. Celé odpoledne na děti v bufetu čekal 

klaun a s dětmi si hrál a tancoval. A když pak došly první pohádkové bytos-

ti, to bylo radosti! Nejžádanějším tanečníkem byl v tu ránu shrek - a krásně 

mu to šlo. Do pohádkových tanečků se postupně zapojily všechny pohád-

kové postavičky a bylo veselo. Sluníčko na nás taky sem tam vykouklo a tak 

se to jedno odpoledne stalo, že přehrada  nebyla jen tak obyčejná přehra-

da, ale celá pohádková.

Poděkování patří především všem pohádkovým bytostem, panu Foj-

táškovi za otevření a provoz Bufetu, hornobečvanské punkové skupině 

BFD za zapůjčení aparatury a Danielovi Malinovi za její obsluhu, Soně 

Stromšíkové za dodání občerstvení, Liborovi Švardalovi za nachystání dře-

va na oheň, sponzorům a všem organizátorkám za pevné nervy, perfektní 

spolupráci a šílené telefonní účty. :) Těšíme se na příště! :)

poutní místa a to Turzovku, kde se zjevila Panna Marie a naše oblíbené Pus-

tevny s cílem kapličky Cyrila a Metoděje na Radhošti. Z Turzovky si poutníci 

přinesli léčivou vodu a při cestě na Radhošť se občerstvovali borůvkami a 

brusinkami. Při zpáteční cestě z Radhoště bylo příjemné posezení v hotelu 

Radegast u čaje v příjemně naladěné společnosti. Všichni ůčastníci obdi-

vovali nádherný výhled na okolní hory i do ůdolí. 

Nezapomenutelné byly pro všechny z  nás, nejenom pro ty z  Prahy, 

Brna, Nymburka, atd. procházky po okolí, na sjezdovku Rališka s maunou 

(mlčení) a sběrem hub, kolem přehrady na Kudlačenu a Mečůvkou zpět. 

Součástí programu bylo nejenom ranní cvičení před snídaní, které 

podle venkovní teploty bylo buď celé uvnitř areálu, nebo naboso v ranní 

rose, kde se utužovalo nejenom zdraví, ale i radost z pohybu v překrásné 

přírodě a vzájemná sounáležitost s vědomým nadechováním Božské bes-

kydské léčivé energie. Během dne probíhala cvičení pránájámy, meditace 

a tělesných cvičení. 

Kromě cvičení jsme měli 2 přednášky. První z  nich provedla 72 letá 

jogínka paní docentka Dana Puchnarová, akademická malířka o svém 

prvním pobytu v  Indii, o němž napsala knihu, s  jejímž obsahem nás po-

drobněji seznámila. Součástí přednášky bylo i DVD, keré nás uvedlo do 

atmosféry jejího pobytu, během něhož se udály i ty tzv. zázraky, z nichž 

některé jsme mohli na fi lmu přímo vidět. Zajímavou zkušeností pro všech-

ny byla účast na našem zahajovacím cvičení jógy, dle systému Svámího 

Mahéšváránandy s  názvem Jóga v  denním životě. Kdo neví, probíhá již 

5. ročník v  malé tělocvičně ZŠ TGM na Horní Bečvě každé úterý 16.30 – 

18.15 hod.. Do této tělocvičny jsme se ještě jednou vrátili na vysoce in-

spirující přednášku fyzioterapeutky, cvičitelky jógy Mgr. Květy Hučalové 

z Ostravy, která vysoce odborně, z medicínského hlediska, vysvětlila ne-

smírné účinky jógy pro tělesné i duševní zdraví s  názornými, velice jed-

noduchými praktickými ukázkami, při nichž jsme si na sobě ověřili jejich 

účinnost. Závěrem její přednášky bylo konstatování, že jóga je medicína 

bez vedlejších škodlivých účinků (musí se ovšem správně provádět). 

Dva večery proběhly v  kulturním duchu, kdy nám zahrál na housle 

a kytaru známý houslový virtuos Ivo Halkoci. Při jeho koncertech si všichni 

účastníci zazpívali nádherné písně a úplné souznění bylo i při písni Ave 

Maria. 

V závěrečném hodnocení každý z nás sdělil své zážitky z celého pobytu 

v Beskydech. Maximální spokojenost byla s ubytováním, vegetariánskou 

stravou, kterou kuchařky zvládly velice dobře, takže často během pobytu 

byly chváleny. Veliký dík patří především vedoucí RS Marta paní Ing. Ivetě 

Rybárové, která našim požadavkům vyšla všemožně vstříc. V  neposlední 

řadě bych chtěl poděkovat své kolegyni Ing. Ireně Neborákové, nejenom 

za krásnou hru na harmonium, ale především nádherné příběhy, kterými 

předávala věčnou moudrost poznání, jak žít šťastný a spokojený život na 

naší matičce Zemi. 

Krásným zakončením pro ty, kteří nespěchali domů, byl satsang (setká-

ní s  Pravdou), kterého se zúčastnili lidé z  dovolené, ale i několik dalších 

z Ostravy a Kopřivnice na chalupě naší dcery v Mečůvce. V příjemné atmo-

sféře s hudbou na harmonium a kytaru probíhal satsang až do pozdních 

večerních hodin. Zde je nutné poděkovat za pomoc s přípravou pobytu 

mé ženě. Přestože se zúčastnila celého pobytu, zvládla přemístění na cha-

lupu se zajištěním občerstvení pro 16 lidí. 

Dovolená s jógou a turistikou bude v příštím roce opět ve zhruba stej-

ném termínu na RS Marta. Chtěli bychom na ni pozvat i ty, kdo jógu ještě 

necvičili, aby se sami přesvědčili o tom, že jóga naplňuje pohodou, mírem 

a láskou. Ing. Karel Ondruch, cvičitel jógy

Při vašich toulkách přírodou se můžete zastavit na Beneškách v bývalé 
chatě Muzea v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm, kde je od září v provozu 
občerstvení. Otevírací doba je upravena podle ročního období a povětr-
nostních podmínek.

Ve dnech 5. – 11. 9. 2010 proběhl na RS Marta 8. ročník akce s názvem 

„Dovolené s  jógou a turistikou“ za účasti frekventantů z celé republiky 

o celkovém počtu 31 včetně 2 cvičitelů Ing. Ireny Neborákové a mne. Za-

jímavostí je věkové složení: nejstarší účastník má 81 let a nejmladší slečna 

26. Při vedení cvičení se s kolegyní pravidelně střídáme a program zabez-

pečujeme společně. Samotná organizace je mou milou povinností.

Předpověď počasí těsně před odjezdem nevěstila nic dobrého, nic-

méně skutečnost, jako obvykle byla nad očekávání. Říká se, že ten naho-

ře nám drží palce. Během týdenního pobytu jsme navštívili 2 proslavená 

Cesta pohádkovým lesem

Dovolená 
s jógou a turistikou 2010
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Uběhlo nádherné léto a opět se hlásí škola se svými úkoly a po-

vinnostmi. Žáci se vrátili z prázdnin, na které mohou jen vzpomínat. 

Nabrali nové síly a nyní se mohou plně věnovat učení a školním po-

vinnostem. Žáci první třídy a žáci šestých tříd z Prostřední Bečvy se 

s naší školou teprve seznamují, ostatní už školní prostředí důvěrně 

znají. Žáci devátých tříd a jejich rodiče budou přemýšlet, jaký vhodný 

učební obor nebo jakou střední školu si mají vybrat. I v letošním roce 

by měli mít možnost podat si tři přihlášky.

Chtěla bych Vás seznámit s rozdělením tříd, počtem žáků a s roz-

dělením funkcí na naší základní škole. V naší škole se učí ve dvanác-

ti třídách 245 žáků, z toho na prvním stupni v pěti třídách 112 žáků 

a na druhém stupni v sedmi třídách 133 žáků.

  Třída   Počet žáků   Třídní učitel

   1.  .............................16  ................................... Mgr. Marie Děcká

   2.  ..............................28  ................................... Mgr. Jana Klimszová

   3.  ..............................24  ................................... Mgr. Drahomíra Vojkůvková

   4.  ..............................19  ................................... Mgr. Dana Polášková

   5.  ..............................25  ................................... Mgr. Daniela Křištofová

   6. A  ..........................20  ................................... Mgr. Ivana Brnovjáková

   6. B  ..........................19  ................................... Mgr. Pavla Tovaryšová

   7. A  ..........................16  ................................... Mgr. Dita Gužíková 

   7. B  ..........................15  ................................... Mgr. Dagmar Benková

   8.  ..............................29  ................................... Mgr. Silva Vašková

   9. A  ..........................16  ................................... Mgr. Marie Němcová

   9. B  ..........................18  ................................... Mgr. Marcela Hodaňová

Dále u nás učí Mgr. Zbyněk Kocurek, Mgr. Stanislava Svobodová 

a Mgr. Andrea Hanasová. 

Ředitel školy: .....................................................  Mgr. Jan Děcký

Zástupce ředitele školy: ................................  Mgr. Radomír Velecký

Výchovný poradce: .........................................  Mgr. Anna Kleinová

Vychovatelky školních družin: ....................  L. Šimčíková a M. Machálková

Sekretářka: .........................................................  Ing. Magdalena Proroková

Ekonomka: .........................................................  Dana Žitníková

O údržbu a čistotu školy se stará školník Radek Španihel a čtyři 

uklízečky. Vedoucí školní jídelny je Zuzana Krumpolcová a jídlo denně 

připravuje kolektiv pěti kuchařek.

Součástí školy je také mateřská škola. Je v ní ve dvou třídách za-

psáno padesát tři dětí. Vedoucí mateřské školy je Alena Vašátová, dále 

zde pracují tři učitelky – Radka Bolcková, Dana Říhová a Táňa Michalí-

ková, o jídlo se stará jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny, úklid má 

na starosti jedna uklízečka.

V naší škole je také odloučené pracoviště ZUŠ v Rožnově pod Rad-

hoštěm. Žáci si mohou vybrat hru na dechové nástroje, na akordeon 

a na klávesy.

Dále na naší škole pracují kroužky ze SVČ Rožnov pod Radhoštěm 

a to výtvarný a rybářský. Činnost dalších kroužků se upřesní v průběhu 

října. 

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2010/2011.

Mgr. Silva Vašková

Ve dnech 15.-17. 9. proběhla IV. Rožnovská olympiáda dětí a mlá-

deže, které se zúčastnili i žáci ZŠ TGM Horní Bečva a nevedli si vůbec 

špatně. V různých disciplínách dosáhli velmi pěkných výsledků a cel-

kově obsadili žáci 1. stupně 5. místo a reprezentanti 2. stupně skončili 

na místě čtvrtém.

Olympiádě předcházel Běh pro zdraví, ve kterém si nejlépe vedli 

Kristýna Kubešová a Richard Žitník (oba z 5. třídy), kteří vybojovali zla-

té medaile. Stříbro získaly Tereza Barabášová (3.tř), Barbora Podešvová 

(7. a) a Petra Křištofová (9. a).

Druhý den probíhaly soutěže v plavání, kde nejlepšího umístění 

dosáhla Kristýna Kubešová (5. tř.), která si doplavala pro stříbrnou me-

daili.

V lehkoatletických disciplínách se žákům také dařilo. Radka Žitníko-

vá (2. tř.) získala 2 stříbrné medaile v bězích na 50 a 500 metrů, bronz 

vybojoval Tomáš Křenek (2. tř.) na 50 m a Richard Žitník (5. tř.) získal 

2 zlaté medaile v běhu na 500 m a ve skoku do dálky.

I žáci 2. stupně se činili v lehké atletice. V běhu na 60 m byl Sebas-

tián Škuta (8. tř.) druhý, Patrik Kubáň (8. tř.) doběhl třetí a Petra Křišto-

fová (9. a) získala bronz v této disciplině. Tatáž žákyně obsadila v běhu 

na 800 m 2. místo.

Třetí den byl věnován na této olympiádě sportovním hrám. Nej-

lepšího výsledku dosáhlo družstvo žáků 1. stupně v malé kopané. 

10 fotbalistů vybojovalo zlaté medaile pod vedením trenéra Mirosla-

va Křištofa a p. učitelky Dany Křištofové. O zlato se zasloužili tito žáci: 

Matěj Juřík, Jakub Němec, Daniel Němec, Samuel Rybár, Aleš Maceček, 

Vojtěch Maceček, Jan Macura, Jakub Kohout, Stanislav Řezáč a Tomáš 

Křenek.

Chlapci druhého stupně získali v malé kopané stříbrné medaile. 

Naši školu reprezentovali: Jan Vaníček, Kryštof Jalůvka, Patrik Kubáň, 

Prokop Fárek, Jan Juříček, Sebastián Škuta, Dominik Ondruch, Martin 

Lejska, Josef Barabáš a Jiří Solanský.

Děvčata z 2. stupně získala v bas-

ketbalu 3. místo z devíti družstev. 

Za školu hrály: Aneta Vroblová, Petra 

Křištofová, Radka Slížková, Veronika 

Bobková, Barbora Romanová, Pavla 

Křištofová, Veronika Krňová, Veroni-

ka Kohoutová, Adéla Myslikovjano-

vá a Barbora Podešvová.

Všichni, kteří se umístili na prv-

ních třech místech, obdrželi medai-

le, diplomy a věcné ceny.

Všem žákům a žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci naší 

školy ve IV. Rožnovské olympiádě dětí a mládeže.

 
Marie Němcová

Základní škola informuje

Hornobečvané na Rožnovské olympiádě

Kristýna Kubešová 

Zlatá medaile v malé kopané.

Richard Žitník
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Novinky ve Studiu Pohoda, 

Prostřední Bečva 402.

Chtěla bych Vám představit několik 

novinek, které jsme pro Vás připravili. 

Částečná obnova sortimentu v našem malém obchůdku, kde jsme 

zavedli možnost objednávkového prodeje textilu. Rozšířili jsme sorti-

ment dárkového zboží. Zahájili jsme pultový prodej oříšků a sušených 

ovocných plodů. Připravili jsme již naaranžované dárkové balíčky 

a koše, které jsou připraveny také z potravinářského zboží, jako jsou 

obalované oříšky, bonboniéry, čokolády, čaje, kávy, atd… Máte mož-

nost si do nich přibalit i vlastní alkoholický nápoj. Naše dárkové koše 

si můžete objednat osobně, nebo telefonem k různým slavnostním 

příležitostem v libovolné cenové relaci. 

Dále jsme v kosmetice pro Vás připravili nové trendy v líčení pro 

každodenní i slavnostní příležitosti. V kadeřnictví pomůžeme vybrat 

ten správný barevný odstín pro Vaše vlasy a poradíme aby Vám zvole-

ný účes co nejdéle vydržel. Do manikúry jsme zařadili nové vzory laků 

na nehty se třpytivými fl itry, které jsou součástí balení těchto laků. 

Květinové zboží jsme v průběhu letních prázdnin pozastavili. Bude-

me však i nadále mít v prodeji květiny v květináči a nadále zajišťovat 

objednávkový systém prodeje řezaných květin. 

V příštím zpravodaji Vám upřesníme připravované předváděcí 

akce, které se pro Vás ve Studiu Pohoda budou konat.

Ludmila  Kretková

Tel.: 571 643 358, 603 733 414.

Inzerce

Inzerce

Střední škola zemědělská a přírodovědná  Rožnov pod R. 

oznamuje, že pořádá 

„Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“
Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost pro podni-

kání v zemědělství a podmínky pro příjem některých dotací. Směrni-

ce Ministerstva zemědělství č. j. 4945/2002-1000 ze  dne 31. 1. 2002 

o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

V letošním roce bude kurz probíhat od října 2010 do dubna 2011. 

Případní zájemci se mohou přihlásit na níže uvedený kontakt.

Kontakt pro zájemce: Tel. č. – 571 654 390-92 

E-mail: info@szesro.cz, www. szesro.cz

SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm pořádá na podzim 2010

kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Kurz bude zahájen 15. 10. 2010 v 8.00 hodin a bude ukončen 

v dubnu 2011. Rozsah hodin – 300. 

Cena kurzu – 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu přihlášených/. 

Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 hod./, 

případně po dohodě jiný den. Kurz bude ukončen testem a ob-

hajobou vypracovaného projektu. Tímto kurzem účastník spl-

ňuje odbornou způsobilost pro podnikání v zemědělství pro 

zahájení činnosti mladých zemědělců. Směrnice Ministerstva 

zemědělství č. j. 4945/2002-1000 ze dne 31. 1. 2002 o dalším 

odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství. Po-

vinnost splnit zemědělskou kvalifi kaci nadále trvá u uchazečů 

o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) 

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé o pod-

poru musí prokázat minimální zemědělskou kvalifi kaci a pokud 

nemají požadované zemědělské vzdělání, je pro ně adekvátní  

náhradou rekvalifi kační kurz. 

Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději 

do 15. 10. 2010. Předběžně do 30. 9. 2010 /telefonem, e-mail/.

Kontakt pro zájemce: Tel. č. – 571 654 390, 571 654 391

E-mail : info@szesro.cz, www. szesro.cz

!!! Oznámení !!!

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 (údolí Mečůvky,Valaška)

Mečůvka - trafostanice u lomu, vodárna, Mechanik: 

Listopad - vypínání el. energie 

dne 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25. listopadu 2010 

od 8:00 do 16:00 hod. a 30. 11. 2010 od 8:00 do 14:00 hod.

Trafostanice u Valašky: vypínání el. energie 

dne 30. 11. 2010 od 8:00 do 14:00 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 

Pozvánka na Bowling
Zveme Vás srdečně na bowling do areálu Retasa 

na Horní Bečvě proti Zavadile. Pondělí až čtvrtek za 99,- Kč, 

při rezervaci je možnost objednání stravy.

Objednávky na tel.: 606 486 572


