
Volby do zastupi-
telstva obce 

ve dnech 10. a 11. 
října 2014

Volby do zastupi-
telstva obce 

ve dnech 10. a 11. 
října 2014

listopad

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Klub důchodců 
vás zve 

na seminář 
o požární 

ochraně našich 
domovů

středa 

12. listopadu 2014 

v malém sálu 

motorestu Bečvan, 

začátek v 16 hodin.

Více informací na str. 6.

Svatomartinské 
hody

tradiční pečená husa 

Svatomartinské víno

Svatomartinská 
zábava

s cimbálovou muzikou 

Vsacánek. 

Sobota 15. 11. 2014 

od 18 hod.

Pozvánka na str. 7.

47. fi latelistická 
burza

poštovních známek, celin, 

celistvostí, pohlednic

Neděle 30. 11. 2014 

od 8 do 11:30 hod.

Velká zasedací místnost 

Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm 

(Masarykovo náměstí).

Srdečně zveme na divadelní představení 
Agentura Drahoušek aneb sňatky všeho druhu 

Ochotnický divadelní  soubor Berani z Těškovic budou hrát jenom pro vás 

v sobotu 29. listopadu 2014 od 17.00 hodin 
v kulturním domě na Horní Bečvě.

Vstupné je 50,- Kč, předprodej vstupenek v Místní knihovně Horní Bečva

od 18. listopadu 2014, (rezervace na tel. čísle 571 645 249, e-mail.

Komedie o rodinné sňatkové agentuře, 

která má pouze jednu nevěstu a jednoho ženicha. 

Je libo umělce nebo obyčejnou vesnickou holku? 

Pokud dobře zaplatíte, můžete je mít. 

Jak dlouho ale může agentura své nekalé praktiky 

provozovat? 

Úpravy a režie: Dagmar Krayzlová 

Osoby a obsazení: 

Eliška Kohoutová, majitelka agentury

Magda Sroková

prof. Emil Kohout, její manžel, učitel hry na klavír

Jiří Vavrečka

Jaroslav Kohout, jejich syn: Vojtěch Vavrečka

Gabriela Sladká, jeho přítelkyně 

a reprezentantka fi rmy Lamé Žeretéé

Martina Režná

Kateřina Dvořáčková, profesorova žákyně a milenka

Marie Vyležíková

Kurt Šutrštajn, bavorský sedlák, vdovec

Jakub Krayzel, Pavel Prokop

Čamrdová, vdova, majitelka činžovních domů

Soňa Ulmannová

Sousedka, profesorova tajná obdivovatelka 

Dáša Krayzlová

Pacička, starý mládenec: Martin Grussmann

Nápověda: Jiřina Vrublová, Kamila Vavrečková

Kostýmy: Soňa Ulmannová
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Miminka zleva:    Nikola Matušíková, Adéla Vašutová, Tomáš Güttler, Richard Klein, Václav Bártek, Kristýna Poláková, Matyáš Vrbka, 

Michael Švardala, Sabina Adamíková a Sára Adamíková.  

Děťátko maličké, naděje v našem světě,
z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě …

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která při-

náší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost.  

Dne 19. října 2014 bylo v obci Horní Bečva uskutečněno třetí vítání 

občánků.  Do obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se dosta-

vili rodiče se svými dětmi a přivítáno bylo deset nejmladších občánků 

obce, narozených v období červen 2014 až září 2014, tedy pět chlapců 

a pět holčiček, mezi nimi také dvojčátka. Naposled byly v obci vítány 

dvojčátka před šesti lety.

Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

SPOZ, se rodiče podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku 

a pro své miminko dárky na památku. 

Každé vítání nových občánků je obohaceno malým kulturním vy-

stoupením dětí z  mateřské školy, pod vedením paní učitelky Radky 

Bolckové, dále pak pěvecké duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudeb-

ním  doprovodem učitele hudby, panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přišli se svými dět-

mi na toto slavnostní vítání občánků. Všem dětem a jejich rodičům 

přejeme do života jen to nejlepší. 

Se souhlasem rodičů zveřejňujeme z  vítání občánků dle náhodného výběru 

některé fotografi e.
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Motto: 

„Žádný osud  není tak dobrý, 

aby sis na něj v něčem nemohl stěžovat.“
(Publilius Syrus)

Blahopřání
V listopadu 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Božena  M a r t i n á k o v á  

Stanislav  P o l á c h 

Františka  O p á l k o v á   

Antonín  M a c h á l e k    

Anastazie  T o v a r y š o v á       

Zdeněk  M a n e t h   

Marie  S o l a n s k á 

Emilie  K ř e n k o v á 

Jaroslav  M a r t i n á k    

Marie  K r e t k o v á 

Milada  F i u r á š k o v á

  Dne 11. listopadu 2014 oslaví po 25 letech manželství 

stříbrnou svatbu 

manželé Ctirad a Dana Ř í h o v i

Všem oslavencům i stříbrnému manželskému páru 
přejeme do dalších let pevné zdraví, lásku, štěstí 

a spokojený život. 

Diamantová svatba po 60 letech manželství 

Úctyhodných šedesát let 

uplynulo dne 16. října 2014 od dne, kdy si 

Františka a Miloslav Machálkovi řekli své celoživotní ANO. 

Seznámili se o Velikonocích na šmigrustu a za rok a půl byla svatba.

„Vdávala jsem se v kroji, manžel měl tradiční černý oblek. 

I tenkrát bylo hodně teplo, svítilo sluníčko, měla jsem jen krátké 

nažehlené rukávce,“ vzpomíná paní Františka Machálková, 

rozená Kubáňová. Manželé vychovali tři děti – syny Miloslava 

a Josefa a dceru Zdenku. Od ní mají dva vnuky. 

„I když život přinesl všelicos, nikdy jsme nepomysleli na to, 

že bychom se rozvedli,“ dodává paní Františka Machálková. 

Vyučila se švadlenou, ale většinu života pracovala na hornobečvanské 

poště v telefonní ústředně. Pan Miloslav Machálek, jak o něm říká 

jeho paní, je velký dříč. Zaměstnán byl jako stavební dělník 

v ostravské fi rmě VOKD. Ještě dnes ve svých 85 letech se doma stará 

o drobné hospodářství.

K diamantové svatbě jim domů přišli popřát starosta obce 

Mgr. Oldřich Ondryáš, matrikářka Jana Poláchová i předsedkyně SPOZ 

Marie Cabáková. Manželé se rovněž podepsali do Pamětní knihy obce. 

A tak se u číšky vína vzpomínalo na společné známé 

i příbuzné a vyprávělo… 

Společenská kronika

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou 

bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky 

na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi 

Tě měli tak jako my, stále vzpomínají.

V neděli 2. listopadu 2014 uplyne pět let 

ode dne, kdy nás navždy opustil               

pan Karel O n d r u c h   

S láskou vzpomíná maminka, děti 

a sourozenci s rodinami.

Odešla… jediná na světě, jež nikdy nezra-

dí, na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, 

to byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 18. listopadu 2014 

vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší 

maminky, manželky, babičky a sestry                

paní Marie N ě m c o v é  roz. Hajdové.   

S láskou vzpomínají manžel Robert, 

sestra Milada a syn Petr s rodinou.

Největší láska na světě umírá,

maminka navždy své oči zavírá.

Dne 19. listopadu 2014 

by se dožila100 let               

paní Františka P e t ř e k o v á   

a 1. října jsme vzpomněli 

sedmé smutné výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají 

syn s manželkou.

Čas plyne jako voda, 

jenom smutek a vzpomínky zůstávají.

Dne 9. listopadu 2014 vzpomeneme 

první smutné výročí úmrtí                 

pana Aloise M a c e č k a   

S láskou vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka na Tebe stále se vrací, za dlouhých večerů 

smutno je k pláči. Ty už znáš tajemství věčného bytí,

jak hvězdy na nebi, které nám svítí.

Dne 3. listopadu 2014 vzpomeneme páté 

smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 

pan Emil  V a l a 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Anna, dcera Eliška s rodinou, syn Emanuel 

s rodinou, maminka Anežka, sourozenci 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
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Informace 
obecního úřadu

Placení komunálního odpadu
    Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních 

chat a objektů sloužících k  individuální rekreaci, kteří ještě 

nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smys-

lu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a Obecně závazné 

vyhlášky obce Horní Bečva č. 01/2012 dle stanovené splatnosti 

do 30. 9., aby neodkladně uhradili tento poplatek následujícím 

způsobem:

• poštovní poukázkou

• v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

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

   variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné 

 u rekreačních chat 21337 + číslo evidenční.

Dne 29. listopadu 2012 

nás navždy opustila moje milovaná 

nejdražší maminka,                

paní Ilona T y m o n o v á   

Vzpomínáme na ni s láskou, úctou 

a vděčností. Vzpomínková Mše svatá 

se koná 23. listopadu 2014 v kostele 

v Horní Bečvě.

Dcera Jarmila a rodina Machálkova.

Motto: 

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“
(Cicero)

 1.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, manželku Růženu, 

otce Karla a duše v očistci

 2.11. 10.00  za zemřelého Viléma Macečka, manželku, syna, snachu, 

živou a zemřelou rodinu a všechny věrné zemřelé

 3.11. 7.30  za zemřelého bývalého varhaníka Karla Malinu,

 jeho manželku Filoménu a zemřelých osm dětí

 4.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 5.11. 7.30 za zemřelou Barboru a Bohuše Vilémovy a rodinu

 6.11. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, rodiče Oldřicha a Kristýnu 

Chovancovy a staříčky Anežku a Čeňka Chovancovy

 7.11. 7.30 za zemřelého Jindřicha a Františku Veselé

 8.11. 7.30  za zemřelého syna René Vaňka, staříčky z obou stran 

a duše v očistci

 9.11.  10.00  za zemřelého Bohumila a Anastázii Juříkovy, syny Oldřicha 

a Bohumila,  vnuky Radka a Milana a duše v očistci

10.11. 7.30  za zemřelého Martina a Josefu Ondruchovy, dvě dcery 

a zetě

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

Annu a syny Josefa a Jana

 12.11. 7.30.  za zemřelou Annu, Veroniku a Anežku Holčákovy, 

jejich rodiče a sourozence

13.11. 7.30  za zemřelého Františka Hrstku, syna Miroslava, 

vnuky Radušku a Románka a všechny věrné zemřelé

14.11. 7.30 za zemřelou Ludmilu Poláchovou a celou zemřelou rodinu

15.11. 7.30 na úmysl dárce

16.11. 10.00  za zemřelého Vladimíra Ondrucha, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

17.11. 7.30 za zemřelého Leopolda Valu, syna a rodiče u obou stran

18.11. 7.30 na úmysl dárce

19.11. 7.30 za zemřelou rodinu

20.11. 7.30 na jistý úmysl

21.11. 7.30 za všechny věrné zemřelé

22.11. 7.30 za zemřelou Cecílii Ondruchovou a manžela 

23.11. 10.00  za zemřelou paní Ilonu Tymonovou, Dr. Jindřicha Tymona, 

Annu Janečkovou a Dr. Adolfa Janečku a Františku

a Jindřicha Tymonovy

24.11. 7.30 na jistý úmysl

25.11. 7.30 za zemřelou rodinu

26.11. 7.30 za všechny věrné zemřelé

27.11. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

28.11. 7.30 na úmysl dárce

29.11. 7.30 za zemřelé rodiče Martinákovy, dva syny a snachu

30.11. 10.00  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče, sourozence 

a duše v očistci

 1.12. 7.30 na jistý úmysl

 2.12. 7.30 za zemřelou rodinu

 3.12. 7.30  za zemřelé rodiče Františka a Andělu Hatlapatkovy 

a zemřelou rodinu

 4.12. 7.30  za zemřelou Barboru  Malinovou, manžela, osm dětí 

a vnuka Václava

 5.12. 7.30  za zemřelou Marii Holčákovou, manžela Vladislava, 

bratra Stanislava Smočka a oboje rodiče

 6.12. 7.30 za zemřelého Františka Kysučana a rodiče z obou stran

 7.12. 10.00  za zemřelého Karla Polácha, manželku 

a rodiče z obou stran

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 

posledního rozloučení 

s paní Anastázií Mikundovou 

a za květinové dary.

Dcera a syn s rodinami.

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

listopad 2014

Dál budou šumět moje lesy a bude cítit 

vůně borovic, ale pod koruny v jejich stínu 

nepůjdou mé kroky již nikdy víc…

Dne 20. listopadu 2014 uplyne 16 let 

od úmrtí                

pana Pavla K u b á n ě   

a dne 11. listopadu by se dožil 89 let. 

S láskou vzpomínají dcery 

a syn s rodinami.



5

Sběrný dvůr Horní Bečva

 Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané 

odvézt do sběrného dvora.

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

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

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:     28.11., 19.12. 2014 a 30.1. 2015

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 vysypání.

Výsledky voleb 

do zastupitelstva obce Horní Bečva,
které se konaly dne 10. – 11. října 2014

Plánované vypínání elektrické energie

Volební účast  ...................................................................  50,46 %

Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů ....................  2 045

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky ..........................  1 032

Počet odevzdaných úředních obálek ................................................  1 030

Počet platných hlasů ve volebním okrsku ....................................  12 264

Počet volebních stran ve volebním okrsku .............................................  3

Zvolení členové zastupitelstva:

Volební strana č. 1 - Nezávislí z Horní Bečvy 

Počet hlasů pro stranu: ...........................................................................  4 548 

1. Podešva Jaroslav Ing.  ....................................................  počet hlasů 471

2. Polách Martin Mgr.  ........................................................  počet hlasů 435

3. Tovaryš Antonín   .............................................................  počet hlasů 408

4. Chovancová Iva  ..............................................................  počet hlasů 388

5. Vašut Dalibor ....................................................................  počet hlasů 335

6. Fárková Jana  ....................................................................  počet hlasů 295

Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická

Počet hlasů pro stranu ............................................................................  5 658

1. Divín Svatopluk ...............................................................  počet hlasů 506

2. Vašut Pavel  ........................................................................  počet hlasů 468

3. Ondryáš Oldřich Mgr.  ...................................................  počet hlasů 460

4. Bernát Rudolf Bc. .............................................................  počet hlasů 460

5. Blinka Josef  ......................................................................  počet hlasů 396

6. Sekyra Karel Mgr.  ............................................................  počet hlasů 396

7. Děcký Jan Mgr.  ................................................................  počet hlasů 338

Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie 

– Československá strana lidová

Počet hlasů pro stranu: ...........................................................................  2 058

1. Dobeš Miroslav Ing.  .......................................................  počet hlasů 407

2. Mužátko Pavel Ing.  ........................................................  počet hlasů 405

ČEZ Distribuce a. s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamu-

je, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena do-

dávka elektrické energie pro část obce Horní Bečva (kolem přehrady, 

Janinova louka, Prostá, Mšadla, Bečvice, Na Radlickém a okolí) 

dne 12. listopadu 2014 od 8 do 13 hodin. 

Viz orientační mapa vypínání:

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. 

Děkujeme za pochopení.  Martin Válek, technik přípravy, http://www.cez.cz 

Evidence obyvatel 

– narození dítěte od října 2014
Žádáme tímto rodiče s trvalým pobytem v obci Horní Bečva 

o předložení rodného listu narozeného dítěte na evidenci 

obyvatel Obecního úřadu Horní Bečva k zavedení potřebných 

údajů do této evidence.

Pokud nemáme narozené dítě v evidenci obyvatel, nemůžeme 

tímto ani rodičům zaslat pozvánku k vítání občánků! 

Děkujeme za pochopení. 

In
ze

rc
e
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Uběhlo léto, uběhly prázdniny a opět se hlásí škola se svými úkoly 

a povinnostmi. Žáci si během prázdnin odpočinuli, nabrali nové síly 

a nyní se mohou plně věnovat učení. Žáci prvních tříd naši školu teprve 

poznávají, jiní naopak školní prostředí důvěrně 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 rozdě-

lením funkcí na naší základní škole. V naší škole se nyní učí ve dvanácti 

třídách 238 žáků, z toho na prvním stupni v šesti třídách 118 žáků a na 

druhém stupni v šesti třídách 120 žáků.

Třída Počet žáků Třídní učitel

I.A .................................  16 .........................................  Mgr. Marie Děcká

I.B .................................  16 .........................................  Mgr. Jana Klimszová

II. ..................................  24 .........................................  Mgr. Petra Farníková

III. .................................  29 .........................................  Mgr. Dana Polášková

IV. .................................  17 .........................................  Mgr. Petra Blinková

V. ..................................  16 .........................................  Mgr. Drahomíra Vojkůvková

VI. .................................  26 .........................................  Mgr. Jitka Bordovská

VII.A .............................  17 .........................................  Mgr. Dita Gužíková

VII.B .............................  17 .........................................  Mgr. Markéta Fárková

VIII. ...............................  29 .........................................  Mgr. Andrea Hanasová

IX.A ..............................  15 .........................................  Mgr. Marcela Hodaňová

IX.B ..............................  16 .........................................  Mgr. Silva Vašková

Dále ve škole učí Mgr. Dagmar Benková, ing. Ivan Lukačovič a externí 

pracovnice Mgr. Jindřiška Růžičková. I v letošním roce u nás pracují dvě 

asistentky pedagoga Denisa Bumbalová a Jana Kolaříková.

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 administrativní pracovnice .........  Dana Žitníková

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

ky. Vedoucí školní jídelny je Zuzana Krumpolcová a jídlo denně připravu-

je kolektiv čtyř kuchařek.

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

ký, volejbalový, valašský, sborový zpěv, stolní tenis, sportovní gymnasti-

ka, 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 vyučujících 

– Josef Blinka, Jiří Blinka, Lilian Relovská, Rostislav Slovák a Petra Chro-

mická.

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

padesát šest dětí. Vedoucí učitelkou je Radka Bolcková, dále zde pracu-

jí učitelky Zuzana Chmelařová, Denisa Hrušková (zástup za D. Říhovou) 

a Jana Kurková (zástup za T. Michalíkovou). O jídlo se stará vedoucí škol-

ní kuchyně Ladislava Třeštíková a jedna kuchařka. Úklid má na starosti 

jedna uklízečka.

V letošním školním roce je naše základní škola zapojena do čtyř pro-

jektů, které jsou fi nancovány z evropských fondů. První projekt se jme-

nuje Zvyšování kvality základního vzdělávání v  ORP Rožnov pod Rad-

hoštěm. Druhý je Spolupráca cez monitor ve spolupráci se ZŠ Lietavská 

Lúčka. Dalším projektem je spolupráce s Ostravskou univerzitou a nazý-

vá se Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a krea-

tivně. Poslední projekt probíhá již druhým rokem ve spolupráci s SŠIEŘ 

Rožnov pod Radhoštěm s názvem Centra přírodovědného a technického 

vzdělávání pro moderní výuku žáků SŠ a ZŠ ve Zlínském kraji.

V rámci těchto projektů škola získá další vybavení školy ICT technikou 

(tablety, dotykové notebooky), novou školní knihovnu  a pomoc v podo-

bě doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2014/2015. 

Mgr. Silva Vašková

Zlínský kraj jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Horní Bečvě po-

skytl účelovou investiční dotaci ve výši 400 000,- Kč na nákup zásahové-

ho dopravního automobilu. Zbývající částku do pořizovací ceny vozidla 

1  492  000,- doplatila obec Horní Bečva. Vozidlo bylo pořízeno za úče-

lem vyjíždění k dopravním nehodám a bylo dovybaveno vyprošťovacím 

zařízením, které jednotka obdržela bezúplatným převodem z Karolínky

a materiálem pro poskytování první pomoci obětem dopravní nehody.

Další, tentokrát neinvestiční dotace ve výši 120 000,- Kč  z rozpočtu 

Zlínského kraje, byla poskytnuta na zabezpečení organizační, technické 

a odborné akceschopnosti  jednotky SHD. Šest členů zásahové jednotky 

absolvovalo dvoudenní školení ve Zlíně a další pravidelná školení odbor-

né způsobilosti.

Protože jednotka vyjíždí také k zásahům mimo obec Horní Bečva, do-

stala ještě dotaci ve výši 21 200.- Kč. Zásahy při dopravních nehodách, 

ke kterým zásahová jednotka vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu 

operačním střediskem ve Zlíně, jsou částečně hrazeny jednotlivými po-

jišťovnami klientů, kteří jsou účastníky  dopravní nehody. Paušální část-

ka 5 600,- Kč, činí přibližně 60% veškerých nákladů zásahové jednotky. 

A počet dopravních nehod, při kterých musí jednotka zasahovat, v po-

sledních letech roste. 
Svatopluk Divín

Základní škola informuje

Dotace pro Sbor dobrovolných 

hasičů z rozpočtu Zlínského kraje

Klub důchodců vás zve na seminář 
o požární ochraně našich domovů

Termín a místo konání: 

středa 12. listopadu 2014 v malém sálu motorestu Bečvan, 

začátek v 16 hodin.

Klub důchodců a Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečvy 

zvou své členy a další zájemce na zajímavý seminář o požární 

ochraně domácností. Obsahem prezentace bude Integrovaný 

záchranný systém (IZS).

Tísňové volání – Kdy volat linku 150 a kdy 112. Jak správně 

volat na tísňovou linku. Zneužívání tísňových linek. 

Rady z oblasti požární prevence – Rady před začátkem top-

né sezóny, kontroly komínů, čištění komínů, požár komína, hlá-

siče požáru. Jak se chovat při požáru v domácnosti. Nejčastější 

příčiny požárů v domácnostech. Vánoční svátky. 

Rady z oblasti ochrany obyvatelstva.

S  uvedenou problematikou vás seznámí paní Ing. Anna 

Hubová, pracovnice Oddělení ochrany obyvatel a krizového 

řízení, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Vsetín.

Jak je zabezpečena požární ochrana na Horní Bečvě bude 

informovat velitel Sboru dobrovolných hasičů pan Svatopluk 

Divín.

Srdečně vás zve a těší se na bohatou účast výbor Klubu důchodců 

v Horní Bečvě a Sbor dobrovolných hasičů v Horní Bečvě.



7

Klub důchodců Horní Bečva 

a Diakonie Broumov, 

sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.org, 

www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky)

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky 

- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů

nábytek

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 4., 5., 6. a 7. listopadu 2014

čas: 8:30 – 11:00, 14:00 – 16:00 hodin
místo: knihovna Horní Bečva

Věci doneste, prosím, zabalené do igelitových pytlů 

či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 491 524 342, 739 999 112

Ve čtvrtek 2. října uspořádali zahrádkáři a důchodci z  Horní Bečvy 

jednodenní kulturně – poznávací zájezd do Olomouce. 38 účastníků si 

dopoledne prohlédlo nejvýznamnější historické památky města. Pro-

hlídkovou trasu navrhla a zajistila paní Marcela Švajdová, která nás pro-

vedla katedrálou sv. Václava, navštívili jsme kostel sv.Michala, ve kterém 

byla nádherná květinová výzdoba u příležitosti výstavy Flora Olomouc. 

Další zastávkou byla kaple Jana Sarkandra, Orloj, sloup Nejsvětější Tro-

jice (od roku 2000 je na seznamu UNESCO), obdivovali jsme olomoucké 

kašny, Bezručovy sady a ostatní pamětihodnosti. Další prohlídka nás če-

kala v nádherném Arcibiskupském paláci. Velmi příjemný průvodce nás 

seznámil s historií i současností tohoto paláce. Na začátku výkladu se ko-

lem mihnul a pozdravil nás olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 

Po kulturně poznávací části následovala odpoledne návštěva výstavy 

Flora Olomouc – podzimní zahradnické trhy, kde jsme si prohlédli vý-

stavu ovoce a zeleniny a různých dalších výpěstků, nechybělo i vinařské 

posezení a odborná poradna, k poslechu hrála cimbálovka a dechovka, 

ve stáncích bylo připraveno bohaté občerstvení. Přálo nám i počasí, ne-

pršelo, bylo příjemně  teplo. Kolem 18 hodiny jsme usedli do autobusu 

a vraceli se domů plni zážitků z památek Olomouce a výstavy Flora. Je jen 

škoda, že v autobuse bylo ještě několik volných míst. 

Zájezd se vydařil, všichni účastníci byli spokojeni a budou se těšit na 

další akce důchodců a zahrádkářů.

                                                                                                   
Marie Němcová

Hornobečvané na Floře Olomouc

SŠ zemědělská a přírodovědná 

Rožnov pod  Radhoštěm

Den otevřených dveří 

                         – 28. a 29. listopadu 2014 
4leté maturitní obory:

AGROPODNIKÁNÍ - zaměření: Chov koní a zvířat

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - zaměření: 

Geoinformační systémy

3letý učební obor: ZEMĚDĚLEC - farmář

telefon: 571 654 392

E-mail: info@szesro.cz; http: www.szesro.cz
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce Inzerce

VÁNOČNÍ prodej ryb
Do 12. prosince 2014 

přijímáme objednávky na VÁNOČNÍ prodej ryb.

Prodej od 18. prosince 2014 na Dolní 

Bečvě č. p. 660, u Jardy Krby u rybníka.

m  zaváděcí prodejní ceny

m  po domluvě lze rybu nachystat do „tašky“ 

m  k okamžitému odběru bez čekání

m  zabití, vykuchání, odšupení a další služby po domluvě

m  v nabídce také štika, sumec, amur a další

m  děti si svého kapra mohou vytáhnout podběrákem 

samy z kádě

Příjem objednávek: tel. 605 463 134, 

osobně na provozovně, 

e-mail: jardakrba@seznam.cz . 

Více informací: www.lov-prodejryb.cz 

Obecně se doporučuje 

provádět detoxikaci tři měsíce v roce. 

Doplňkem takovéto očisty jsou masáže, saunová-

ní, kartáčování pokožky a zásadité koupele.

Mám pro vás připravený podzimní 

detoxikační balíček v hodnotě,

 kterou si sami nastavíte (dle vašeho času).

Pernamentka - Dárkový poukaz:
Saunování, peeling těla Aloe vera, 

detoxikační medovou masáž, skořicový zábal 

proti celulitidě, rozvrh jak jednoduše se zbavit 

toxinu v těle během páru dní.

Kde: Penzion na Lukách-Horní Bečva, 

Hotel Mesit, Hotel Cherry

Rezervace: tel. 732 479 141, 

mail.-vrkocak@centrum.cz

Správně provedená detoxikace přináší očištění 

orgánů, dochází po ní ke zlepšení krevní a lymfa-

tické cirkulace, ke stimulaci imunitního systému, 

odbourání tukové tkáně.

Dárek pro vás, seznámím Vás 

s Terapií metody „RUŠ“. 

pomocí které se zcela zbavíte řady svých potíží 

(přesvědčení, vzorců, bloků, prostě toho, 

co člověku způsobuje nepříjemné pocity, stres, 

trable, problémy, starosti, bolesti a bolístky,...) 

během relativně velmi krátké doby, 

navíc s trvalým efektem.

Budeme se na Vás těšit Markéta a Lívie.

Dejte tělu i duši 

podzimní dárek, detoxikaci, 

za kterou vám už v zimě 

poděkuje.


