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Pozvánky Literární cena Knižního klubu - 18. ročník

Literární cena Knižního klubu se zaměřuje 

na původní díla. Do 18. ročníku bylo přihlášeno 

sto rukopisů. Žánrově byl zastoupen historický 

román, životopisný román, detektivka, sci-fi , 

antiutopie, společenský román z různých ob-

dobí 20. století či próza z vojenského prostředí. 

Do druhého kola se dostalo osm rukopisů.

Vítězkou 18. ročníku Literární ceny Kniž-

ního klubu se stala Vladimíra Klimecká

s románem Druhý život Marýny G. Její kroni-

kou valašské rodiny procházejí československé 

dějiny druhé poloviny dvacátého století. Čtyři 

novely, čtyři ženské osudy v různých obdobích 

lidského života. Román je výraznou sondou do 

téměř zmizelého světa. 

Vladimíra Klimecká (1964), pochází z Horní Bečvy a žije ve Vacenovicích u Kyjova. Vystudovala 

gymnázium, nyní pracuje ve státní správě. Psala povídky, knižně publikovala v 90. letech historický 

román Poturčenec. Její kniha Druhý život Marýny G. se tak dostala do společnosti takových titulů, 

jako jsou loňští Herci nebo jeden z největších českých bestsellerů posledních let Dva proti Říši.

Paní Vladimíru Klimeckou přivítáme na besedě spojené s autogramiádou 

v naší knihovně v pátek 18. října 2013, začátek je v 16.00 hod. 

Na této akci si můžete zakoupit její knihu a ráda vám ji podepíše. 

Taneční cvičení 

spojené 

s posilováním
první cvičení začíná 

3. října 2013

Kdo bude mít chuť, 

zastavte se!

Pozvánka na str. 7.  

Pozvánka do divadla

DON QUIJOTE 

de la Ancha
„Představení, 

které prodlužuje život“ 

V neděli 13. října 2013 

v 16:00 hodin 

v kinosálu kulturního 

domu v Horní Bečvě. 

Představení přináší pohodu 

a spoustu smíchu, 

také však potěšující dárečky.

Pozvánka na str. 5. 

Bečvánek Beskydy o.s.

pořádá

podzimní / zimní 

BAZÁREK
18. - 19. října 2013 

více informací na

www.becvanekbeskydy.cz

Pozvánka na str. 7. 



Blahopřání
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka  V a ň k o v á    

Jindřiška  P o l á c h o v á      

Božena  P r o r o k o v á     

Josef  M u ž n ý      

Jiřina  K r u m p o c h o v á   

Robert  N ě m e c    

Magda  S o l a n s k á     

Květoslav  M i k e š

Božena  F á r k o v á

1. října 2013 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé Petr a Jarmila R y b n í č k o v i

8. října 2013 oslaví 25 let manželství – stříbrnou svatbu 

manželé Zdeněk a Ivana B a r a b á š o v i

11. října 2013 oslaví 55 let manželství – smaragdovou svatbu 

manželé Václav a Františka O n d r u c h o v i

5. října 2013 oslaví 55 let manželství – smaragdovou svatbu 

manželé Oldřich a Jaroslava C v e r n o v i 

26. října 2013 oslaví 50 let manželství – zlatou svatbu 

manželé Antonín a Eliška V á l k o v i

Všem říjnovým oslavencům i všem manželským párům, 
které oslavují významná výročí svého společného života, 

přejeme do dalších let hodně lásky, 
životní pohody a především pevné zdraví.
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Společenská kronika
Vzpomínka

Poděkování
Rádi bychom zde poděkovali 

všem občanům a fi rmám, 

kteří nám poskytli 

peněžité i věcné dary 

a tím nám pomohli překlenout 

složité životní období. 

Současně děkujeme 

Obci Horní Bečva 

za zorganizování a zabezpečení 

fi nanční sbírky. 

Rodina Malinova

Jak tiše vane větřík do polí a lesů, které jste měli rádi, 

tak tiše a rychle letí léta, když jste nás náhle opustili. 

Čím déle s námi nejste, tím těžší je na vás vzpomínání, 

na všechno to krásné, když jste byli s námi. 

A ta vzpomínka je velký dar, co jste nám zanechali, 

tyto vzácné dary nám nikdo nevezme, 

ani ze srdce nevymaže. 

Za ně Vám modlitbou děkujeme.

Dne 14. října 2013 si připomeneme desáté 

smutné výročí úmrtí naší maminky a stařenky             

paní  Adély  K y s u č a n o v é 

Dne 7. prosince 2013 desáté výročí úmrtí našeho otce a staříčka 

pana  Františka  K y s u č a n a 

Dne 7. února 2014 si vzpomeneme na našeho bratra a strýce 

pana  Jana  K y s u č a n a 

při dvacátém výročí jeho úmrtí

Spěte tiše naši drazí, 

tomu, kdo si na Vás vzpomene 

všem děkuje dcera a sestra Fanda.

Za ně Vám modlitbou děkujeme.

ne 14. října 2013 si připomeneme des

ce 2013 desáté výročí úmrtí našeho o

p y

a 2014 si vzpomeneme na našeho br
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Informace obecního úřadu

Informace o způsobu hlasování 

na území České republiky 

ve volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

konaných 

ve dnech 25. a 26. října 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vy-

hlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve 

Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána 

dne 28. srpna 2013. Volby se na území České republiky konají ve dvou 

dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek od 

14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni ozná-

mením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Ve voleb-

ní místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích 

lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání 

se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla doručena do 48 

hodin před zahájením voleb, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům 

odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná infor-

mace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením 

správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek 

rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost za-

půjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové voleb-

ní komisi svou totožnost a státní občanství České republiky plat-

ným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diploma-

tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožně-

no. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-

zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 

ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský prů-

kaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve 

dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České repub-

liky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastu-

pitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů ob-

drží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatře-

nou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, 

magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který 

hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro vo-

lební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, 

politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 

určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí 

a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vyloso-

vaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo ko-

alice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v 

daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí 

hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou čísel-

nou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, 

u kterých bylo při registrace rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává 

pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kan-

didáta, neobsazené.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpoz-

ději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození 

nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 

lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi 

o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí vo-

lič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se 

volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožně-

no.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do 

úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického 

hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve 

prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. 

Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, 

politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 

u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kte-

rému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího 

lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se po-

čítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, 

změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič 

dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá 

se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnu-

tí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tisko-

pise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které ne-

jsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího 

lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné 

údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích 

lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komi-

sí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 

který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 

nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-

sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 

komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, po-

případě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu voleb-

ního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 

případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenos-

nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

Zpracováno MV ČR 2013
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Základní škola informuje

Opět se hlásí škola. Prázdniny uběhly velice rychle, začal nový škol-

ní rok. Žáci si během prázdnin odpočinuli, nabrali nové síly a nyní se 

mohou plně věnovat učení. Žáci první třídy a žáci šesté třídy z  Pro-

střední Bečvy naši školu teprve poznávají, jiní naopak školní prostředí 

už dobře znají.

Před žáky devátých tříd a jejich rodiči stojí těžký úkol, jakou střední 

školu nebo učební obor si mají vybrat.

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

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

nácti třídách 246 žáků, z toho na prvním stupni v pěti třídách 116 žáků 

a na druhém stupni v sedmi třídách 130 žáků.

 Třída Počet žáků Třídní učitel

 I.  ...............24 .................................... Mgr. Jana Klimszová

 II.  ..............29 .................................... Mgr. Marie Děcká

 III.  .............17 .................................... Mgr. Marie Pítrová 

  ............................................................(zastupuje Mgr. Petra Farníková)

 IV.  .............18 .................................... Mgr. Dana Polášková

 V.  ..............28 .................................... Mgr. Drahomíra Vojkůvková

 VI.A  ..........17 .................................... Mgr. Dita Gužíková

 VI.B  ..........16 .................................... Mgr. Markéta Fárková

 VII. ............28 .................................... Mgr. Andrea Hanasová

 VIII.A  .......15 .................................... Mgr. Marcela Hodaňová

 VIII.B  ........16 .................................... Mgr. Silva Vašková

 IX.A ..........19 .................................... Mgr. Dagmar Benková

 IX.B  ..........19 .................................... Mgr. Pavla Tovaryšová

Dále ve škole učí bc Jitka Bordovská a externí učitelé Mgr. Marie 

Němcová, Mgr. Radomír Velecký, Mgr. Helena Hýblová, Mgr. Jindřiška 

Růžičková a Richard Kubáň. I v letošním roce u nás pracují dvě asistent-

ky pedagoga Denisa Bumbalová a bc Tereza Šrámková.

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

Zástupce ředitele školy ...................... Mgr. Daniela Křištofová

Výchovný poradce ............................... Mgr. Zbyněk Kocurek

Vychovatelky školních družin .......... Ludmila Šimčíková

  ............................................................ Vlasta Blinková

Ekonomka a admin. pracovnice ..... Dana Žitníková

O údržbu a čistotu tříd se stará školník Radek Španihel a čtyři uklí-

zečky. Vedoucí školní jídelny je Zuzana Krumpolcová a jídlo denně při-

pravuje kolektiv čtyř kuchařek.

V letošním roce budou na naší škole pracovat tyto kroužky: kera-

mický, volejbalový, turistický, sborový zpěv, zpívánky, sportovní gym-

nastika, stolní tenis, běh na lyžích a pohybové hry.

Na naší škole působí také odloučené pracoviště ZUŠ z Rožnova pod 

Radhoštěm. Vyučuje se tu hra na zobcovou fl étnu, akordeon, keyboard 

a dechové žesťové nástroje. O mladé hudebníky se stará pět vyučují-

cích – Josef Blinka, Jiří Blinka, Rehovská Lilian, Marie Majerová a Petra 

Chromická. 

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

psáno padesát šest dětí. Vedoucí učitelkou je Alena Vašátová, dále 

zde pracují učitelky Radka Bolcková, Táňa Michalíková a Dana Říhová. 

O jídlo se stará vedoucí školní kuchyně Ladislava Třeštíková a jedna 

kuchařka. Úklid má na starosti jedna uklízečka.

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2013/2014. 

Mgr. Silva Vašková

Prodám dívčí valašský kroj
velikosti asi 165, zachovalý, levně. 

Tel.: 732 728 582.

Koupím pěkná jablka k zimnímu uskladnění 

20 až 100 kg dle kvality a trvanlivosti.

Přijedu, na ceně se domluvíme. Koupím též 

větší množství vlašských ořechů ve skořápce.

Tel. 603 26 90 37

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

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, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý plán svozu posunut.

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, tráva, listí apod. 

a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic odpad 

nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    25. 10., 29. 11., 20. 12. 2013

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 vysy-

pání. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

In
ze

rc
e
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Zájezd na jižní Moravu

V sobotu 7. září uspořádal výbor zahrádkářů a důchodců z Horní 

Bečvy kulturně poznávací zájezd na jižní Moravu, kterého se zúčast-

nilo 39 lidí. Dopoledne jsme strávili v Želešicích v Ústředním kontrol-

ním zemědělském ústavu, kde jsme byli seznámeni s  ukázkami od-

růd v  ovocném sadě. Pak následovala návštěva Šlechtitelské stanice 

Želešice. Odpoledne jsme se přesunuli autobusem do Dolních Kounic, 

kde probíhaly Historické městské slavnosti s  kulturním programem 

a výstavou vín. Na náměstí bylo několik stánků s řemeslnými výrobky 

a s různými dobrotami k jídlu a pití. Z náměstí šel průvod družiny v čele 

s  králem a královnou na Kounický hrad, kde se uskutečnily rytířské 

souboje. Velmi pěkný a zajímavý program v nás zanechal nezapome-

nutelné zážitky. Navštívili jsme také nově zrestaurovaný klášter Rosa 

coeli, který se nám moc líbil. Podvečer jsme strávili ve vinném sklípku 

„U Dvořáků“ při ochutnávce vín, večer nám zpestřil hrou na harmo-

niku pan Josef Vaníček, kterého jsme doprovodili zpěvem lidových 

písniček. V dobré náladě jsme opouštěli vinný sklípek, rozloučili jsme 

se a odjížděli zpět domů. Zájezd se nám všem líbil, přálo i počasí, celý 

den bylo slunečno a velmi teplo. Všichni účastníci děkují paní Janě Po-

spíšilové za zorganizování tohoto zájezdu. Mohlo být i více účastníků, 

několik míst v autobuse bylo ještě volných. Škoda, ti, kteří se zájezdu 

nezúčastnili, mohou litovat.
Marie Němcová

Výběrové řízení
Základní škola T. G. Masaryka

 a mateřská škola Horní Bečva vypisuje 

výběrové řízení na místo vedoucí učitelky 

pověřené vedením mateřské školy.

Požadavky: vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, požadovaná praxe dle § 5, zákona č. 563/2004 

Sb., odborné, řídící a organizační schopnosti, 

znalost školských předpisů a školské problematiky, 

občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. 

K přihlášce doložte kopie dokladů o dosaženém 

vzdělání, přehled praxe, strukturovaný životopis.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.1. 2014

Přihlášky odesílejte do 31.10. 2013 na adresu: 

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola 

Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva.

Obálku označte textem: „Výběrové řízení“

DON QUIJOTE 

de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“

Vážení přátelé, 
dne 13. 10. 2013 zavítá do Horní Bečvy 

přední světový chůdoherec Lennoire Montaine 
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha 

- nejhranějším představením v Evropě. 
Tuto „didaktickou klauniádu“ 

v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout 
dne 13. října 2013 v 16:00 hodin 

v kinosálu kulturního domu v Horní Bečvě. 

Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, 
také však potěšující dárečky.

Těšíme se na Vás!

Představení se uskuteční v rámci projektu 

COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU. 

Předprodej vstupenek probíhá 
od 9. září 2013 v Místní knihovně – vstupné 50,- Kč, 

rezervace na tel. čísle 571 645 249, 
e-mail: knihovna.becva@seznam.cz

Pozvánka do divadla
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V sobotu 21. září 2013 se sešlo na Horní Bečvě cca 60 lidí, aby spo-

lečně oslavili „Den míru tolerance a nenásilí OSN“.  

  Dechová hudba vedená panem Josefem Blinkou vyhrávala pří-

chozím pro dobrou náladu a po uvítání všech přítomných následo-

valo velice pěkné vystoupení „Dětského pěveckého souboru při ZŠ 

TGM Horní Bečva“ vedeného Mgr. Ditou Gužíkovou. Obzvláště píseň 

„Dyž sa buček zeleňá“… rozpoutala společným zpěvem zúčastněných 

úplnou euforii. Poté následoval velice moudrý proslov pana starosty 

Mgr. Oldřicha Ondryáše, kde m. j. popsal historii Stromu míru na Horní 

Bečvě i nesmírný význam stromů pro život a konečně i jejich mystický 

smysl. Připomněl, že o mír je potřeba pečovat v každodenním živo-

tě. Následovala státní hymna zahraná procítěně dechovkou k níž se 

připojila zpěvem většina zúčastněných. Závěrečné vystoupení měl 

Bhajan band Ostrava, tentokrát v sestavě Ing. Neboráková, Ing. Krajčo-

vič a RNDr. Kucharčík, který zahrál nejenom již tradiční mantru míru, 

ale i českou lidovou „Lásko bože lásko“… a opakovaně zpěvné verše 

„Pane míru, tobě dáváme“…, což spontánně zazpívali všichni zúčast-

nění. Po ukončení byl vytvořen kruh spojením rukou kolem stromu 

a znělo provolávání: Mír, radost, zdraví, štěstí apod.

Text: Karel Ondruch                          

Foto: Petr Trvaj

Setkání u Stromu míru 2013

Občanské sdružení 

Bečvánek Beskydy pořádá sbírku

Sběr hliníku 

pro DAMIÁNKA
Výtěžek z této sbírky poputuje na pomoc 

chlapečka Damiánka. 

Nemusíte nikam posílat peníze, stačí, když obětujete 

pár vteřin a místo toho, abyste vyhodili víčko do koše, 

ho opláchnete a schováte. Poslouží dobré věci.  

Co sbíráme: čistá víčka od jogurtů, smetany, 

… plechovky od piva, energetických nápojů, 

kelímky od paštik, prázdné tuby od mastí, 

prázdné kalíšky od čajových svíček, prázdné spreje,

víčka od zavařovacích sklenic – omnia, 

obaly od čokolád , alobal, hliníkové nádobí, … 

zkrátka vše co je z hliníku.

Nashromážděný hliník doneste do centra Bečvánku 

- Mateřská škola na Horní Bečvě, 

každou středu od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Děkujeme za pomoc.
Bečvánek Beskydy o. s.

Dopis rodičů malého Damiánka
Dobrý den, 

zakládáme sbírku hliníku – Al pro syna Damiánka, 

který má 4 roky, ale už do narození se musí potýkat 

s různými zdravotními problémy. 

V půl roce byl na operaci hlavičky – srostlé švy na lebce, 

hlavička mu nerostla do šířky. Má opožděný 

psychomotorický vývoj (dosud nezjištěná příčina), 

nedostatek růstového hormonu, …

Ještě se sám nepostaví, nechodí, nedokáže se sám najíst, 

použít toaletu, obléknout se, mluví jen základní slova 

– máma, táta, bába, …, zkrátka je zcela odkázaný 

na péči další osoby.

 Budeme rádi, když se do naší sbírky zapojíte. 

Výtěžek bude na léčbu pro Damiánka, která je pro nás 

fi nančně nákladná.

Zároveň vás může těšit, že pomůžete životnímu prostředí, 

protože recyklace hliníku je až o 95 % šetrnější 

než výroba nového. 

Děkujeme rodiče Fabiánovi
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Pohled z Kyvňaček

Klub důchodců Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 

– neziskovou organizací, která poskytuje 

sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, 

azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

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

Vatované a péřové přikrývky, 

polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
ve dnech 11., 12., 

13. a 14. listopadu 2013 
v čase 8:30 – 11:00, 
14:00 – 16:00 hodin 

v prostorách 
u Místní knihovny 

v Horní Bečvě.

Věci doneste, prosím, 

zabalené do igelitových pytlů 

či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.                                                                                    

Děkujeme za Vaši pomoc.

Kde: Základní škola, malá tĕlocvična.
Kdy: Každý čtvrtek od 19.00 - 20.00 hodin.

První cvičení začíná 3. října 2013.

Kdo bude mít chuť, zastavte se!

Romana Křištofová

   Taneční cvičení 
  spojené 

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

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce

Inzerce Inzerce

KAMENICTVÍ
RG Kámen

info@rgkamen.cz, tel.: 777 772 546
Sokolská 408,

Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Maleňák a spol.

Zašová  570, tel.: 776 719 857

e-mail: malenakradek@email.cz

podlahářské, malířské, zednické a tesařské práce

montáž sádrokartonu, rekonstrukce bytových jader


