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6. listopadu 2010 
v 16.00 hodin 

v místním kinosále, 
vstupné 50,- Kč, 

předprodej vstupenek 
v knihovně.

s Klikou 

oKlikou 2010

Všichni dávejte pozor! 

V sobotu 20. listopadu 

2010 od 17. hodin 

v Penzion Staré časy 

vypukne tradiční cestovatelský 

promítací podvečer. Neseďte 

doma a netruchlete nad létem 

v tahu a pojďte se podívat!

Za 19,50 drobáků se můžete 

s chutí podívat a snad i tro-

chu pozávidět přátelům Ohlé 

kliky na jejich kulinářských 

výletech kořeněných zážitky. 

Podívat se na soby, pokecat si 

česky v Rumunsku, zazpívat 

s kanárky na Kanárech, nebo 

vystoupat do hor Pyrenejí.

Program:

� Sobí ráj (Pája)

� Česko v Romaňi 
(Denýz, Lí a Skalda)

� Tenerife a spol. (Verča)

� Maňána, 
aneb španělské Pyreneje 

(Dejv a Honza)

V neděli 10. 10. 2010 se uskutečnilo v letošním roce 

druhé vítání občánků. Byl to slavnostní den pro naše 

nejmenší občánky obce Horní Bečva, narozené od květ-

na do října 2010.

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Beč-

va sešlo na slavnostním vítání občánků šest rodičů 

se svými miminky, mezi kterými byli čtyři chlapci a dvě 

holčičky. Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikář-

ky a předsedkyně SPOZ, se rodiče zapsali do pamětní 

knihy obce, obdrželi kytičku a pro své ratolesti hez-

ké dárky. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupe-

ní dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky 

Radky Bolckové a pěvecké duo Jana a Ludmila Polá-

chovy s hudebním doprovodem učitele hudby panem 

Josefem Blinkou. 

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

Jak Tě přivítat človíčku?

Tak, jak vítáme lásku, neboť z ní pochází celý tento svět…

Vítání občánků
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Společenská kronika Umlklo stromů šumění  a vánek sotva dýše, 

utichlo srdce znavené, tak tichounce, tak tiše…

Dne 2. listopadu 2010 uplynul jeden 

rok od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan  Karel O n d r u ch 

S úctou a láskou vzpomínají maminka, 

manželka, děti David, Martina a Michaela, 

sestra Eva s rodinou, bratr Jiří a bratři 

Radomír, Josef a Jaromír s rodinami.

Život se nezastaví, jde dál, 

jen smutná vzpomínka zůstává nám.

Dne 12. listopadu 2010 uplynou čtyři 

roky od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan  Bedřich Č u b a 

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Daniela, syn Bohdan s rodinou, babička 

a všichni, kteří rádi poslouchají jeho písně. 

Vzpomínka je stále živá, 

kdo v srdci žije, ten neumírá.

Dne 19. listopadu 2010 

by se dožil sta let náš tatínek 

pan Metoděj O n d r u ch 

S láskou a úctou vzpomínají synové 

a dcery s rodinami 

Rok s rokem se opět sešel a slza za slzou 

se ztrácí, když přijde podzim života, 

ztrácíme se jak tažní ptáci.

Dne 18. listopadu 2010 

by se naše maminka a babička 

paní Alžběta M a l i n o v á 

dožila sta let.

S láskou vzpomínají dcery Lenka 

a Mirka a syn Josef s rodinami. 

Osud Ti pokynul, Tys musel jít, neměl jsi sílu dál o život se bít.

V srdci jen vzpomínka a láska zůstává, 

ta láska nádherná a navždy trvalá.

Dne 3. listopadu 2010 

vzpomeneme první smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček 

pan Emil V a l a 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Anna, dcera Eliška s rodinou 

a syn Emanuel s rodinou. 

Nikdy nezapomene maminka Anežka a čtyři sourozenci 

s rodinami. Všichni příbuzní, přátelé, spolupracovníci a známí, 

kteří jste jej měli rádi, vzpomeňte prosím s námi

Motto: 

„Život není tak jednoduchá zábava…“ 
E. Ady

Blahopřání
V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Miroslav K o l á č e k

Františka V a n í č k o v á

Václav O n d r u ch

Marie P o l á ch o v á

František S e d l á č e k

Marie K a n t o r o v á

Stanislav P o l á ch

Anastázie T o v a r y š o v á

Zdeněk M a n e t h

Hedvika B u r k o t o v á

Milada F i u r á š k o v á

Dne 5. listopadu 2010 také oslaví padesát pět let společného života, 

smaragdovou svatbu,  

manželé Pavel a Františka Solanští

Živio, živio, živio
Dne 19. listopadu 2010 se dožívá 

významného životního jubilea, 

šedesáti let, předseda 

mysliveckého sdružení 

Hubert  „BEČVY“  

pan  Ondřej Č e r v e n ý  

Do dalších let mu přejí hlavně zdraví, 

štěstí, spokojenost a myslivecké zážitky 

myslivci z Horní Bečvy. 

Všem listopadovým oslavencům 
a také smaragdovému manželskému páru přejeme 

hodně lásky, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. 

Každoročně 2. listopadu 
vzpomínáme na své blízké, kteří tu již nejsou s námi. 

Na tento den připadá Památka zesnulých, neboli dušičky. 

Položení květiny a zapálení svíčky je pietní akt, 

jímž každoročně tento rok dáme svým blízkým, kteří nás 

navždy opustili, najevo, že na ně myslíme.

Vzpomínka
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Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.

Šťastná léta s Tebou prožitá, nezapomeneme do konce života. 

Scházíš mi, scházíš nám.

Dne 20. listopadu 2010 vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí mého manže-

la, našeho tatínka a dědečka 

pana Metoděje Č e r v e n é h o, 

1. prosince by oslavil šedesáté páté 

narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, děti Jana, Roman 

a Hana s rodinami a sedm vnoučat.

Motto: 

„Smrt všechno urovná… “  Polské přísloví

 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

 8.11. 7.30  za zemřelé rodiče Marii a Aloise Káňovy, syny Josefa 

a Zdeňka, snachu Martu a zetě Karla

 9.11. 7.30 za zemřelé

 10.11. 7.30 za zemřelé rodiče Svobodníkovy

 11.11. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, dva manžely, dceru 

Annu a dva syny

 12.11. 7.30 za zemřelé Martina a Josefu Ondruchovy, dvě dcery a zetě

 13.11. 7.30  za zemřelého Jaroslava Romana, dceru Danuši, Benedikta 

Ondrucha, manželku, tři děti, tři vnuky a celou zemřelou 

rodinu

 14.11. 10.00  za zemřelého Leopolda Valu, rodiče z obou stran a syna 

Emila

 15.11. 7.30 za zemřelé rodiče, syny a dceru

 16.11. 7.30 za zemřelé Marii a Václava Solanské

 17.11. 7.30 za zemřelou Marii Smilkovou a manžela

 18.11. 7.30  za zemřelého Františka Solanského, manželku, tři dcery 

a čtyři zetě

 19.11. 7.30 za zemřelé Annu a Josefa Zezulkovy

 20.11. 7.30  za zemřelou Annu Malinovou, manžela a celou zemřelou 

rodinu

 21.11. 10.00  za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, dva syny, dceru, 

vnuky a duše v očistci

 22.11. 7.30  za zemřelou Cecilii Solanskou, dva manžely, dva syny, 

dceru Vlastu s manželem, zemřelou rodinu Solanskou 

a živou rodinu Matušíkovu a Solanskou

 23.11. 7.30 na dobrý úmysl

 24.11. 7.30 na úmysl dárce

 25.11. 7.30 za jistou osobu

 26.11. 7.30 na jistý úmysl

 27.11. 7.30  za zemřelé rodiče Achila a Jindřišku Martinákovy, syna 

Vladimíra z Prostřední Bečvy a celou rodinu Martinákovu 

a Skalíkovu

 28.11. 10.00  za zemřelé Boženu a Jaroslava Maléřovy a rodiče 

z obou stran

 29.11. 7.30 za zemřelou Marii Jurajdovou, Arnošta a Amálii Červené

 30.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, jeho rodiče a sourozence 

a celou zemřelou rodinu

 1.12. 7.30 na úmysl dárce

 2.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a syna Jaroslava

 3.12. 7.30 za zemřelého Antonína Němce a rodiče z obou stran

 4.12. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 5.12. 10.00  za zemřelého Karla Polácha, manželku Marii, sourozence 

a rodiče z obou stran 

Mše v listopadu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Informace obecního úřadu

Výsledky voleb do obecního 

zastupitelstva z 15. a 16. října 2010

V tabulce jsou uvedeni kandidáti, kteří ve volbách uspěli, jejich 

příslušnost ke straně, která je do voleb přivedla, počet hlasů, které 

jim voliči přidělili, úspěšnost v procentech a konečné pořadí.
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Souhrn přijatých usnesení 19. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 30.09.2010

  

Mgr. Oldřich Ondryáš ČSSD – BEZPP 679 9,11 % 1

Mgr. Daniela Křištofová ČSSD – BEZPP 612 8,21 % 2

Aleš Závorka ČSSD – BEZPP 595 7,98 % 3

Bc. Jiří Vojkůvka ČSSD – BEZPP 573 7,58 % 4

Bc. Karel Sekyra ČSSD – BEZPP 565 7,58 % 5

Svatopluk Divín ČSSD – BEZPP 560 7,51 % 6

Radomír Malina ČSSD – BEZPP 523 7,02 % 7

Josef Blinka ČSSD  490 6,57 % 8

Ing. Jaroslav Blinka ČSSD – BEZPP 459 6,16 % 9

Ing. Miroslav Dobeš KDU-ČSL – BEZPP 458 19,19 % 1

Ing. Pavel Mužátko KDU-ČSL – BEZPP 415 17,39 % 2

Ing. Jan Chovanec KDU-ČSL – BEZPP 390 16,34 % 3

Radek Malina ODS – BEZPP 315 10,46 % 1

Jaroslav Roman ODS – BEZPP 251  8,33 % 2

Libor Tovaryš ODS – BEZPP 236 7,84 % 3 

Usnesení 19/1 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce projednat připomínky ob-

čanů k průběhu realizace stavby kanalizace na nejbližším kontrolním 

dnu se zhotovitelem stavby a s výsledkem jednání seznámit občany. 

Usnesení 19/2

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č. 2198/10/LCD mezi vě-

řitelem, Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782 

a dlužníkem, Obcí Horní Bečva, Horní Bečva 550, IČ 00303771 na čer-

pání dlouhodobého investičního úvěru ve výši až 15 mil. Kč za účelem 

fi nancování investičních projektů pod názvy:

1.   Dostavba  kanalizace v obci Horní Bečva

2.   Odpadové centrum Horní Bečva

3.   Rozšíření systému separace odpadů v obci Horní Bečva

4.   Projekt energetické úspory – objekt hasičské zbrojnice 

Horní Bečva

5.     Projekt energetické úspory – objekt obecní úřad Horní Bečva, 

s dobou čerpání do 31.07.2011, s první splátkou dne 20.03.2011 

a dobou splatnosti úvěru do 20.12.2020.

Tento úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce 

Horní Bečva. Zastupitelstvo obce současně schvaluje realizaci všech 

výše uvedených projektů č. 1 až 5.

Usnesení 19/3

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.

Usnesení 19/4

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 

4744/2 – ostatní plocha o výměře cca 426 m2 v k. ú. a obci Horní Bečva 

kupujícímu Heleně Voráčové, trvale bytem Máchova 1131, Kopřivnice 

za cenu 52,- Kč/m2. Veškeré náklady převodu uhradí kupující.

Usnesení 19/5

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků parc. č. 1825/33 

a parc. č. 1933/12 ve vlastnictví Vladimíra Ondrucha, Horní Bečva 702 

a pozemky parc. č. 1825/31 a parc. č. 1825/34 ve vlastnictví obce Horní 

Bečva – vše v k. ú. a obci Horní Bečva, a to dle geometrického plánu 

č. 2328-39/2008. Případný rozdíl v ceně směňovaných pozemků si stra-

ny nebudou vyrovnávat. 

Usnesení 19/6 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce včas připravit podklady 

pro podání žádosti o dotaci ze zdrojů Ministerstva místního rozvoje 

na škody způsobené povodněmi v květnu 2010 na majetku obce 

Horní Bečva.  

Usnesení 19/7

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové ne-

investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2263/2010/KH mezi 

poskytovatelem dotace, tj. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně a příjem-

cem dotace, tj. Obcí Horní Bečva ve výši 6000,- Kč na výdaje spojené 

s činností jednotky SDH.

Usnesení 19/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu manželů 

Jana a Jitky Blinkových, trvale bytem Horní Bečva 288, částečně na po-

zemku parc. č. st. 707 – v zastavěném území a částečně na pozemku 

parc. č. 4485/1 v nezastavěném území (lokalita Ráliška) – vše v k. ú. 

a obci Horní Bečva.

Usnesení 19/9

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu manželů 

Antonína a Ivety Tovaryšových, trvale bytem Kramolišov 65, Rožnov 

p. R., v nezastavěném území na pozemku parc. č. 3378/11 (lokalita 

Mšadla) v k. ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 19/10

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu Lukáše 

Maléře, trvale bytem Horní Bečva 484, v nezastavěném území na po-

zemku parc. č. 2181/32 (lokalita za Valaškou) v k. ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 19/11

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi, aby do 01.10.2010 

oslovil minimálně 3 případné zpracovatele územního plánu za účelem 

jeho zpracování.

Usnesení 19/12 

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce usilovat o zachování 

Obvodního oddělení Policie ČR.

Usnesení 19/13  

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí přehled uskutečněných 

investičních akcí, vč. získaných dotací za uplynulé 4 roky.

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2010

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.
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… a po čtyři a půl letech trénování jsme zaslouženě dosáhly zaslou-

ženého úspěchu a vybojovaly bronzové medaile na česko-slovenské 

olympiádě v basketbalu v září 2010. A víte co je na tom nejkrásnější? 

V době, kdy opravdové reprezentantky ČR v ženském basketbalu bo-

jovaly na MS v Karlových Varech s reprezentací USA, chyběl možná jen 

krůček  aby se české hráčky staly mistryněmi světa v ženském basket-

balu. A přitom ve stejném roce 2010 zaslouženě dovršily úspěch dívky 

ZŠ Horní Bečva v tomto sportu a vybojovaly zaslouženě bronzovou 

medaili.

Největší poděkování patří dívkám, které pravidelně docházely na 

tréninky basketbalu, jmenovitě Barunka Romanová, Verunka Bobko-
vá a Aneta Vroblová a ty tvořily tak pevný a jistý základ a i pětici hrá-

ček, které se soutěže zúčastnily a pojistily tak jisté proměny košů. Je 

nutné připomenout statečnou Radku Slížkovou, která nikdy basketbal 

netrénovala, ale přirozeným sportovním talentem a osobní bojovností 

úžasně podpořila výbornou hru i za cenu zlomeného prstu. Přejeme 

brzké uzdravení. 

Vzkaz na rozloučenou: 
Dívky, basketbalové trvalky, byly jste úžasné. A vy ostatní basketbalist-

ky vězte, že každý sport se dá naučit, jen stačí vydržet. Věřím, že sportov-

ní dívky devátých tříd, které již opustí naši základní školu, budou nadále 

i ve své zvolené SŠ velkou podporou při reprezentaci nové školy a ještě 

o nich uslyšíme. Jsem na ně hrdá a těší mně, že ty pravé základy basketba-

lu si odnesly právě ze základní školy z běžného basketbalového kroužku. 

Těším se na nové talenty. Vaše trenérka basketbalu Eva Sekerková

Jak jsme začínali…

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:    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. 

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.

Nekuřák hledá podnájem v obci Horní Bečva, 

tel.: 732 200 418

Hornobečvanský basketbal 
v ZŠ TGM

Inzerce

Poděkování voličům.
Volební uskupení ČSSD a nezávislí kandidáti 

tímto děkuje všem svým voličům

za výraznou podporu v komunálních volbách 

do Zastupitelstva obce Horní Bečva.
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 1.11.  (Po)   Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

 2.11.  (Út) Tvořeníčko 

 3.11.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko (pohybové aktivity)

 4.11.  (Čt) Téma: padá listí - povídání, kreslení,…

 8.11.  (Po) Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

 9.11.  (Út) Tvořeníčko

 10.11.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko (pohybové aktivity)

 11.11.  (Čt)  Téma: odpoledne s pohádkou - povídání, kreslení, 

čtení, loutkové divadlo,…

 15.11.  (Po) Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

 16.11.  (Út) Tvořeníčko

 17.11.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko (pohybové aktivity)

 18.11.  (Čt) Téma: máme doma zvířátko - povídání, kreslení, …

 22.11.  (Po) Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

 23.11.  (Út)  Tvořeníčko (předvánoční)

 24.11.  (St)  Tančeníčko, cvičeníčko, …

 25.11.  (Čt) Téma: Advent, Ježíšek, Mikuláš

 29.11.  (Po) Angličtina hrou (15:15 - 16:00)

 30.11.  (Út) Tvořeníčko (předvánoční)

 1.12.  (St) Tančeníčko, cvičeníčko, …

 2.12.  (Čt) Téma: Mikuláš - básničky, písničky, kreslení, …

 5.12.  (Ne)  AKCE MIKULÁŠ - PENZION STARÉ ČASY od 17:00 hod.!

!!! NOVINKA !!!

představuje

ANGLIČTINA HROU
kroužek pro děti od 4-6 let a 1. a 2. třídu ZŠ

každé pondělí od 15:15 hod. v dětském centru Bečvánek

vstup 30 Kč/dítě/lekce

bližší info na tel.: 777/026464

odborné pedagogické vedení

první lekce 1.11. 2010!

Nezávazné přihlášky v Bečvánku Beskydy, o.s. 

nebo na email becvanekbeskydy@email.cz

PROGRAM 
Bečvánku Beskydy 
NA LISTOPAD 2010
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Pozvánka

Dne 3. listopadu 2010 

se setkáme s konstelacemi 

– v 17.00 hodin v Místní knihovně

a 1. prosince 2010 v 17.00 hodin 

Vás zveme na numerologii 

také do místní knihovny.

Pozvánka

Prodejní akce Advent 2010 

ve Studiu Pohoda, 

Prostřední Bečva 402
Ráda bych Vás pozvala na naši prodejní akci, 

která se uskuteční v našem Studiu Pohoda v průběhu 
celého týdne před adventem. 

Od pondělí 22. 11. do pátku 26. 11. 2010, 
budou pro Vás připraveny adventní věnce, široký sortiment 

vánočních svíček, svícny a různé ozdoby i jako doplňky 

k dekoračním účelům. Máme připravené dárkového zboží 

pod Vánoční stromeček, nebo něco pro své blízké i sebe.

Součástí prodejní výstavky, bude k vytvoření Vánoční 

atmosféry, připraveno také malé občerstvení pro zákazníky. 

V průběhu tohoto týdenního prodeje se uskuteční ukázky 

nových kosmetických produktů a kvalitních dámských i pán-

ských parfémů.

Ludmila  Kretková 

Tel.: 571 643 358, 603 733 414.

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm 

ve spolupráci s Diakonií Broumov 

VYHLAŠUJE SBÍRKU 

POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 

- vše nepoškozené

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 

- z ekologických důvodů; 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky; znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

Dne: 4. – 6. listopadu 2010  

Čas: 8:00 – 17:00 hod.; sobota: 8:00 – 12:00 

Místo: nádraží ČD Rožnov – VAGON 

(naproti státní policii vjezd autem přímo na nádraží) 

Kontakt: 571 654 954        603 549 682 – Jan Lušovský

Děkujeme za Vaši pomoc.

Inzerce
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  
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Inzerce

Inzerce

Nově otevřené 

tetovací a piercingové studio 

Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 500

Tel. 739 713 450   

www.tattoo-nataniele.cz

Profi  nehtové studio RK 
v Rožnově pod Radhoštěm 

rozšířilo nabídku pro studentky (14 – 19 let) 

Tel. 777 648 076    

www.agenturamk.cz/studiork
Přijďte nás vyzkoušet!

Hledáte internetový obchod, 

který Vám nabídne obrovské množství 

elektroniky od největších značek 

na trhu, za velmi příznivé ceny, rychlé 

dodání a unikátní poradenství? 

Tak to jste na tom správném místě! 

Naše společnost nabízí na našem trhu 

dosud nevídané poradenství. 

Stačí když nás kontaktujete, sdělíte 

Vaše požadavky na danou elektroniku 

a my Vám poradíme to nejlepší zboží 

přímo pro Vás.

Kontakt: Ivana Kocourková, vedoucí prodeje

tel. 722 130 789, 

e-mail: info@elektrogo.cz, 

objednavky@elektrogo.cz

www.elektrogo.cz

ČS GOLD Horní Bečva
(200 m od restaurace „Zavadilka“ směr Bumbálka)

NAVŠTIVTE NAŠÍ ČERPACÍ STANICI

� při natankování 30L pohonných hmot, 

obdržíte slevu ve výši 0,50 Kč/1l *

� při předložení kupónu 

kapucino . . .15,- Kč, káva . . . 10,- Kč 

� akce na nové lékárničky za super ceny

� přímý přenos anglické fotbalové ligy

Mimo jiné nabízíme:

� příjemné posezení v prostorách baru čerpací stanice

� kvalitní pohonné hmoty (jsme držiteli „Pečetě kvality“, 

kterou uděluje Ústav paliv a maziv)

� pro děti – dětské hřiště 

(skluzavka, houpačky, pískoviště, prolézačky, maják)

� bohatý výběr autodoplňků, autokosmetiky, 

olejů a provozních kapalin

� příjemné prostředí ČS NON-STOP 

Akce platí pouze po předložení inzerátu!

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – listopad 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od pondělí 1.11. do středy 3.11. 

v 18.00 hodin

TAJEMSTVÍ MUMIE • od 12 let 

•  Od pondělí 1.11. do středy 3.11. 

ve 20.00 hodin

ONDINE • od 12 let

•  Ve čtvrtek 4.11. v 18.00 hodin

ARTKINO – KONCERT

• mládeži přístupný 

•  Od soboty 6.11. do neděle 7.11. 

v 18.00 hodin

KUKY SE VRACÍ

• mládeži přístupný 

•  Od soboty 6.11. 

do středy 10.11. ve 20.00 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ

• mládeži přístupný 

•  Od pondělí 8.11. 

do středy 10.11. v 18.00 hodin

SERIÓZNÍ MUŽ • od 12 let 

•  Ve čtvrtek 11.11. v 17.30 hodin

FILMOVÝ KLUB 

NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY 

– ROZERVANÁ OBJETÍ

 • od 12 let

•  Od pátku 12.11. 

do středy 17.11. v 18.00 hodin

JÁ, PADOUCH

• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 11.11. 

do středy 17.11. ve 20.00 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ

• mládeži přístupný

•  V neděli 14.11. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – DÁŠENKA I.

•  Ve čtvrtek 18.11. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB 

– BIBLIOTHEQUE PASCAL

• od 15 let 

•  Od pátku 19.11. 

do neděle 21.11. v 17.30 hodin

KARATE KID

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 18.11. 

do neděle 21.11. ve 20.00 hodin

HABERMANNŮV MLÝN

• od 12 let

 •  Od pondělí 22.11. 

do středy 24.11. v 18.00 hodin

ROMÁN PRO MUŽE • od 12 let

•  Od pondělí 22.11. 

do středy 24.11. ve 20.00 hodin

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM 

CYPRIÁNOVI • od 12 let

•  Od čtvrtku 25.11. 

do neděle 28.11. v 17.00 hodin, 

od pondělí 29.11. 

do středy 1.12. v 17.00 

a ve 20.00 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE 

SMRTI – ČÁST 1

• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 25.11. 

do neděle 28.11. ve 20.00 hodin, 

v sobotu 27.11. uzavřené 

představení

SCOTT PILGRIM 

PROTI ZBYTKU SVĚTA

• od 12 let


