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Pozvánkaozvánka 
na koncertna koncert

Ve dnech 22. a 23. října tohoto roku zavítá do na-

šeho regionu Pěvecké sdružení moravských učitelů. 

Představí se dvěma koncerty a to v  sobotu 22.10. 

v 19:30 v sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziří-

čí a v neděli 23.10. v 15:00 v kinosále v Horní Bečvě. 

Na koncertech uslyšíte sborové skladby význačných 

autorů, m.j. Foerstera, Dvořáka, Kálika, Suchoně, 

Křížkovského, chybět nebudou ani oblíbené úpravy 

lidových písní. PSMU je v  současné době prakticky 

jediný „amatérský“ mužský sbor, který zvládne na 

vysoké umělecké úrovni i ten nejnáročnější reper-

toár. O tom svědčí i několikanásobná účast na Praž-

ském jaru a jiných festivalech doma i v  zahraničí.                                

PSMU založil v  roce 1903 Ferdinand Vach, význam-

ný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studen-

tů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit 

vynikající mužský sbor. Položil tak základy moderní 

sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou 

dokonalost a hluboké procítění ideového obsahu, 

vyspělou hlasovou kulturu, absolutní intonaci a zpěv 

zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury  

i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, 

ale také vznik četných a osobitých sborových děl. 

PSMU pronikalo od roku 1905 i do ciziny, kde 

působilo jako objev a doznávalo triumfálních úspě-

chů. Vachovo průkopnické dílo dále rozvinul   Prof. 

Jan Šoupal, pod jeho vedením dosáhlo sdružení 

suverénních vítězství v náročných světových sboro-

vých soutěžích. V roce 1964 převzal funkci dirigenta 

skladatel a hudební teoretik Prof. Antonín Tučapský, 

který vnesl do činnosti sboru řadu nových progresiv-

ních prvků. Po krátkém působení dirigenta Oldřicha 

Halmy, známého zejména úpravami lidových písní, 

stanul roku 1975 v čele PSMU Prof. Lubomír Mátl, 

který vede sbor k novým interpretačním metám do-

dnes. V  současné době diriguje vždy část koncertu 

mladý sbormistr Jiří Šimáček coby nastupující gene-

race. 

Pěvecké sdružení moravských učitelů je tělesem 

výjimečným nejen po stránce kvality, ale také po 

stránce organizační. Na rozdíl od jiných sborů nemá 

a nikdy nemělo vlastní zkušebnu, kde by zkoušelo, 

sněmovalo, slavilo... Jsme sbor zájezdového typu, 

zkoušky konáme zpravidla v místě, kde se pořádá 

koncert. Členové přijedou již připraveni domácím 

samostudiem a při zkoušce se skladba pouze sklou-

bí, zpřesní, upraví podle představ dirigenta. Zatímco 

jiná pěvecká tělesa mají možnost se v místě bydliště 

scházet až několikrát týdně, v PSMU to není možné. 

Členská základna je složena z  učitelů, ale i zaměst-

nanců jiných profesí, roztroušených po celé Moravě, 

od Břeclavi po Český Těšín. (Také z našeho regionu 

v PSMU působilo a dosud působí několik zpěváků.) 

Jsme tedy „bezdomovci“ - ale s tradicemi. A to na-

tolik silnými, že z  nich nelze slevit. Odkaz Vachův

a Šoupalův zavazuje a je v PSMU pořád přítomen.

Nenechte si ujít tento jedinečný kulturní zážitek 

a přijďte si ozvláštnit sobotní večer, příp. nedělní od-

poledne.

V Horní Bečvě 

se uskuteční koncert v neděli 23. října 2011 v 15.00 hodin 

v kinosále kulturního domu. 
Předprodej vstupenek je v Místní knihovně (tel.: 571 645 249, e-mail knihovna.becva@seznam.cz) 

od pondělí 3. října 2011, vstupné je 80,- Kč.  

 

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

Program:

1. října 2010 

Vernisáž výstavy 

umělců z Pováží

15. 10 - 30. 11. 2011

 Eva Fuková
světoznámá fotografka, 

dcera malíř Fr. Podešvy

29. 10. 2011

Host na Soláni 

Mudr. Radim Uzel
setkání 

se zajímavým hostem

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.



Motto: 

„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“  

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          

 Božena  F á r k o v á

V říjnu si také připomenou svá výročí sňatku dva manželské páry:

4. října 2011 oslaví dvacet pět let společného života, stříbrnou svatbu, 

manželé  Jan  a  Anežka  K r e t k o v i   

a 28. října 2011 oslaví padesát let společného života 

manželé  František  a  Marta  Ř í h o v i

Všem říjnovým oslavencům 
i stříbrnému a zlatému manželskému páru 

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

Jak ten čas letí, své ANO jste si řekli před pár lety, úspěšný ať je každý váš den, 

hodně štěstí, zdraví jen. 

Ať příjemná je každá vaše hodina, to Vám přeje celá rodina.

18. října 2011 oslaví dvacáté páté výročí sňatku, stříbrnou svatbu, 

manželé  Eva  a  Ladislav  V o j á č k o v i 

Dne 28. října před padesáti lety si řekli své ano naši rodiče 

Marta  a  František  Ř í h o v i 

Do dalších společných let jim přejeme hodně štěstí a zdraví. 

Děti s rodinami

Vzpomínka

2

Společenská kronika

Drahé oči se navždy zavřely, úsměv zmizel z milé tváře, 

předobrá srdce přestala bít, ale v našich srdcích žijí neustále.

Dne 8. dubna 2011 jsme si připomněli páté 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 2011 uplynou dva roky ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka

paní  Anastázie  C a b á k o v á

 a 29. října 2011 uplynou čtyři roky od úmrtí našeho tatínka 

pana  Josefa  C a b á k a

S láskou a úctou vzpomínají synové a dcera s rodinou.

Odešel, ale zůstal v srdci těch, kteří jej měli rádi.

Dne 9. října 2011 

vzpomeneme patnácté výročí ode dne, 

kdy nás navždy opustil      

pan  Bohumil  J u ř í k 

S láskou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Čas plyne a jen vzpomínky a smutek zůstávají.

Dne 13. října 2011 vzpomeneme 

desáté smutné výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka       

pana  Františka  J i n d r y 

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.
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Motto: 

„Smrt je jen další cestou, kterou musíme jít.“

J.R.R. Tolkien

 1.10. 7.30 za zemřelou Lenku Bilovou, rodiče Bilovy a Pavlicovy

 2.10.  10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy 

a rodiče z obou stran

 3.10. 7.30  za zemřelé Anežku a Zdenka Solanské, jejich dcery 

Marcelu a Ludmilu, vnučku Zdenku,rodiče a sourozence 

z obou stran a duše v očistci 

 4.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava a celou 

zemřelou rodinu

 5.10. 7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa a jeho rodiče

 6.10. 7.30 za zemřelou rodinu Krumpochovu a dva zetě

 7.10. 7.30 za zemřelé rodiče Káňovy, dva syny a zetě 

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

a duše v očistci

 9.10. 10.00  za zemřelého Rudolfa Veselého, manželku Marii, 

dvě snachy a vnuka Jiřího

 10.10. 7.30 za zemřelé rodiče Prorokovy, syna Zdenka a živou rodinu

 11.10. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, celou rodinu a duše 

v očistci

 12.10. 7.30  za zemřelou rodinu Jaromíra Maliny, rodiče z obou stran 

a vnuka

 13.10. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Emila Macečkovy, jejich dceru, 

syna, zetě Františka a duše v očistci

 14.10. 7.30 na úmysl dárce

 15.10. 7.30  za zemřelé rodiče Adélu a Františka Kysučanovy 

a Jana Kysučana

  14.00 za sedmdesátníky

 16.10. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a živou rodinu

 17.10. 7.30  za zemřelého Juliuse Kretka, manželku, tři syny, tři zetě, 

vnuka Petra a živou rodinu

 18.10. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, rodiče 

a duše v očistci

 19.10. 7.30 na jistý úmysl

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě – říjen

 20.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 21.10. 7.30  za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy a zetě 

Bruna Vašíčka

 22.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku, sourozence, 

syna a snachu

 23.10. 10.00 za zemřelé Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

 24.10. 7.30 na jistý úmysl

 25.10. 7.30 na úmysl dárce

 26.10. 7.30 za zemřelé rodiče a ostatní příbuzné

 27.10. 7.30 na úmysl dárce

 28.10. 7.30 za živou a zemřelou rodinu Bernátkovu

 29.10. 7.30 za zemřelé Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

 30.10. 10.00  za zemřelé Anastázii a Bohumila Juříkovy, dva syny, 

dva vnuky a duše v očistci

 31.10. 7.30 na jistý úmysl

 1.11.  8.00 za zemřelé rodiče Kotulovy, dva syny a vnuka

 2.11. 7.30  za zemřelé Viléma a Růženu Macečkovy, syna Květoslava, 

jeho manželku, živou a zemřelou rodinu

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

a duše v očistci

 4.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, otce Karla a duše 

v očistci

 5.11. 7.30  za zemřelé rodiče Aloise a Annu Malinovy a syna 

Metoděje

 6.11. 10.00 za zemřelé Barboru a Bohumíra Vilémovy a rodinu

Upozornění 

pro návštěvníky knihovny!
Ve dnech 24. – 27. října 2011 

proběhne v knihovně pravidelná revize, 

proto bych chtěla upozornit čtenáře, 

aby si přišli předem na toto období 

vypůjčit knihy, případně vrátit přečtené. 

Knihovna bude v těchto dnech zavřená 

a bude možné pouze knihy vrátit. 

Marcela Školová, knihovnice 

Inzerce
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Po červencovém mírném nárůstu nezaměstnanosti dochází ve 

Zlínském kraji stejně jako v celé České republice k dalšímu, byť velmi 

mírnému poklesu nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji poklesla méně, než v  celé 

České republice (pokles počtu uchazečů ve Zlínském kraji -0,40 %, 

v ČR – 0,83 %), Zlínský kraj nadále vykazuje míru nezaměstnanosti vyš-

ší než je celorepublikový průměr (míra nezaměstnanosti v ČR na konci 

srpna 2011 – 8,2).

Ke konci srpna 2011 bylo na kontaktních pracovištích Úřadu práce 

ČR ve Zlínském kraji evidováno celkem 27 822 uchazečů o zaměstnání 

a míra nezaměstnanosti poklesla na hodnotu 8,93. V průběhu měsíce 

srpna tak poklesla míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji o 0,02 pro-

centního bodu (na konci července 2011 dosahovala míra nezaměst-

nanosti hodnoty 8,95). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je 

míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji nižší. (V srpnu 2010 vykazoval 

Zlínský kraj míru nezaměstnanosti 9,79). 

V průběhu měsíce srpna 2011 se na pracoviště úřadu práce ve Zlín-

ském kraji nově zaevidovalo 2 862 uchazečů o zaměstnání a vyřazeno 

bylo 2 974. Nezaměstnanost poklesla ve všech okresech Zlínského 

kraje s  výjimkou okresu Zlín, kde došlo k  nárůstu nezaměstnanosti 

o 1,08 %, což představuje zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání 

o 87 osob. Nejvíce poklesla nezaměstnanost v okrese Vsetín o 1,5 %. 

Okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti je přes aktuální nárůst ne-

zaměstnanosti okres Zlín – míra nezaměstnanosti 7,69. Všechny okre-

sy Zlínského kraje nadále vykazují míru nezaměstnanosti nad úrovní 

celorepublikového průměru. Na konci měsíce srpna 2011 evidovaly 

úřady práce ve Zlínském kraji celkem 1 791 volných pracovních míst. 

Je to o 23 volných pracovních míst více než na konci července 2011. 

K  31.8.2011 na jedno volné pracovní místo připadá asi 16 ucha-

zečů o zaměstnání. Nejčastěji nabízená volná pracovní místa jsou 

v profesích seřizovači a obsluha obráběcích strojů (146 míst), svářeči 

(105 míst), řidiči nákladních automobilů a tahačů (75 míst), číšníci 

a servírky (61 míst) a obchodní zástupci (53 míst).

V naší obci bylo ke konci měsíce srpna celkem 152 nezaměstna-

ných, z toho 147 dosažitelných (tedy takových, kteří mohou ihned na-

stoupit do zaměstnání) a míra nezaměstnanosti na Horní Bečvě byla 

12,66%. Informace: Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně.

Vývoj nezaměstnanosti 

ve Zlínském kraji v srpnu 2011 

Usnesení 6/1

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – dle pří-

lohy.

Usnesení 6/2

Zastupitelstvo obce schvaluje realizovat nezbytné opravy bytové-

ho domu č. p. 658 (učitelská bytovka) z vlastních prostředků obce, a to 

z důvodu nevýhodnosti dotačního titulu Zelená úsporám. ZO ukládá 

vedení obce připravit do rozpočtu na rok 2012 návrh na tuto rekon-

strukci.

Usnesení 6/3

Zastupitelstvo obce schvaluje předfi nancování dotace projektu 

Rozšíření sportovně-rekreačních služeb přehrady Horní Bečva, regis-

trační číslo CZ.1.12/3.1.00/21.01295 ve výši 12.390.195,- Kč, dofi nan-

cování vlastní spoluúčastí 2.186.505,- Kč a fi nancování provozní ztráty 

projektu ve výši 630.925,- Kč (126.185,- Kč ročně po dobu pěti let).

Usnesení 6/4

ZO schvaluje realizaci investičního projektu „Víceúčelové hřiště 

u ZŠ T.G.M. v Horní Bečvě“. ZO v případě obdržení dotace schvaluje, 

že obec bude spolufi nancovat zbývající fi nanční prostředky ve výši 

rozdílu mezi rozpočtovými náklady projektu a poskytnutou dotací.

Usnesení 6/5

ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5987/2 v  k.ú. Horní 

Bečva.

Usnesení 6/6

ZO schvaluje žádost Františka Závorky, trvale bytem Horní Bečva 

č. 658, o umístění rodinného domu na pozemku p.č. st. 842/2 a p.č. 

5597 v nezastavěném území v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 6/7

ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje ven-

kova ČR na akci lávka pro pěší přes potok Sergáč a přístupovou rampu.

Usnesení 6/8

ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení a průběhu 

prací – odstraňování povodňových škod z května 2010.

Usnesení 6/9

ZO bere na vědomí informaci starosty o škodách způsobených pří-

valovým deštěm dne 15.8.2011 v k. ú. Horní Bečva. ZO ukládá vede-

ní obce a vedoucímu Služeb HB s.r.o. zpracovat seznam těchto škod 

a předložit návrh na jejich odstranění.

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 

                             starosta obce                                             místostarosta obce 

Informace obecního úřadu

Souhrn přijatých usnesení 6. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 18. srpna 2011.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KM UH VS ZL Kraj

Uchazeči celkem 5 823 6 393 7 481 8 125 27 822

   - z toho ženy 2 947 3 534 3 633 4 429 14 543

Uchazeči dosažitelní 5 514 6 283 7 302 7 923 27 022

   - z toho ženy 2 803 3 465 3 565 4 325 14 158

Míra nezaměstnanosti 10,15 8,85 9,84 7,69 8,93

Míra nezaměstnanosti 

   - ženy
12,08 11,50 11,14 9,56 10,84

Nově zaevidovaní

uchazeči
540 708 693 921 2 862

   - od počátku roku 4 447 5 268 5 454 6 826 21 995

Vyřazení uchazeči 612 721 807 834 2 974

   - od počátku roku 5 344 6 550 7 270 8 395 27 559

Počet volných 

pracovních míst
218 313 592 668 1 791

Počet uchazečů na 1 VPM 26,7 20,4 12,6 12,2 15,5
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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

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

o obsahu 110 l, případně v pytlích určených pro odpad. 

Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby, 

malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, 

části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, trá-

va, listí apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří 

do popelnic odpad nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály přibližně 

2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 

stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali od-

pad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, papír apod. 

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    27.10. ,  25.11. ,   23.12. 
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.

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.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2011

Charita Val. Meziříčí, pob. Rožnov p. R.
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: 3. – 5. listopadu 2011

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.

Vypnutí 

analogového vysílání: 

webový odkaz na mapu pokrytí 

pozemním digitálním televizním signálem 

sítí 1 (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4) 

a sítí 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, 

Prima Cool a Barrandov). 

Sítě 3 a 4 zatím v našem regionu nevysílají.  

Ve spodní části zadáte název obce 

a číslo popisné domu a na mapě se vám zobrazí, 

zda tam pokrytí je, nebo není. 

http://dtv.ctu.cz/mapa
Ostatní informace k vypínání analogu 

v naší oblasti naleznete zde:

http://www.digitalne.tv/aktuality/detail/?id=100570
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Výsledky výtvarné a literární soutěže 

z předpouťového setkání

V dubnu jsme vyhlásili výtvarnou a literární soutěž, jejíž výsledky 

byly zveřejněny na předpouťovém setkání na konci června. Chtěli by-

chom Vám připomenout její vítěze. 

Ve výtvarné části byli oceněni: Amálie Mikesková, Viktorie Dole-
žálková, Sára Bílková, Roman Maléř a Eliška Barošová, v  kategorii 

dospělých byli vítězi pan Daniel Bílek a paní Jiřina Maléřová. 
V  literární části si převzali ceny Šárka Otepková, Tereza Barabá-

šová, Ondřej Holčák, David Kretík a Kristýna Blažková, v  kategorii 

dospělých to byl pan Josef Malina. 

Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme a postupně budeme 

vítězná literární uveřejňovat ve zpravodaji. 

Kobylská
Byl jednou jeden farmář a ten bydlel ve vesničce Hubertov. Choval 

ovce, kozy, prasata, slepice, husy, krávy a kachny. Ale jednou se zamyslel, 

když je to ta farma, proč nemá koně!? Přemýšlel nad tím celé týdny, až se 

rozhodl, že si koně koupí. Tak tedy jel do nejbližšího města, které se jmeno-

valo Velehrad, a tam ten týden měli koňský trh – prodávali zde ty nejlepší  

a nejkrásnější koně. Farmář se rozhlížel po všech obchodech a co nevidí? 

Koně byly jenom kobyly! Přistoupil k  jednomu obchodu a tam si koupil 

tři kobylky, jedna stála patnáct tisíc korun, ale protože měl docela dost 

peněz, tak si je koupil. Jedna byla celá bílá, druhá celá černá a třetí zlatá. 

Odjel s nimi na farmu a tam si přečetl příručkové knížky o každé kobyle. 

Bílá se jmenovala Daisy, byla výborná v běhu, černá se jmenovala Man-

dy, byla velice dobrá v překážkách a měla mnoho ocenění, zlatá kobyla 

se jmenovala Lucy, ta moc ocenění neměla, ale přece jenom si ji koupil, 

protože se mu líbila. Postupně s  nimi začal trénovat a později i soutěžit 

a vyhrávat různé ceny. Po nějaké době dal farmě jméno Kobylská, prodal 

všechna zvířata kromě slepic a kupoval si další koně, vyhrával, až z toho 

byla koňská farma a tak ten příběh skončil.                            Šárka Otepková

Nadační fond ZŠ Videčská pořádá ve dnech 

14.10. - 15.10. 2011 v prostorách své školy v Rožnově p. R.  

Podzimní bleší trh
 Příjem zboží -   pátek   14.10. 2011 14.30 - 20.00

 Prodej -   sobota 15.10. 2011 08.00 - 12.00

  Výdej -   sobota 15.10. 2011 15.00 – 16.00 

Přineste  -  podzimní a zimní oblečení, boty, 

bundy, kombinézy, lyže, lyžařské boty, přilby, 

zimní sportovní potřeby, hračky, 

autosedačky, kola, knihy aj.

Těšíme se na Vás

Uběhlo léto, uběhly prázd-

niny a opět se hlásí škola se 

svými úkoly a povinnostmi. 

Žáci si během prázdnin od-

počinuli, nabrali nové síly 

a nyní se mohou plně věnovat 

učení. 

Žáci první třídy a žáci šesté 

třídy z Prostřední Bečvy, těch je 

bohužel málo, naši školu teprve 

poznávají, jiní naopak už školní 

prostředí důvěrně znají. 

Žáci deváté třídy a jejich 

rodiče budou přemýšlet, jaký 

vhodný učební obor nebo ja-

kou střední školu si mají vybrat. 

Chtěla bych Vás seznámit s  rozdělením tříd, počtem žáků 

a s rozdělením funkcí na naší základní škole. V naší škole se nyní učí 

v deseti třídách 232 žáků, z toho na prvním stupni v pěti třídách 106 

žáků a na druhém stupni také v pěti třídách 126 žáků.

Třída Počet žáků Třídní učitell

1. ..................... 17 ............................................Mgr. Marie Děcká

2. ..................... 17 ............................................Mgr. Jana Klimszová

3. ..................... 27 ............................................Mgr. Drahomíra Vojkůvková

4. ..................... 24 ............................................Mgr. Dana Polášková

5. ..................... 21 ............................................Mgr. Daniela Křištofová

6. ..................... 29 ............................................Mgr. Marcela Hodaňová

7.A .................. 19 ............................................Mgr. Ivana Brňovjáková

7.B .................. 19 ............................................Mgr. Pavla Tovaryšová

8. ..................... 30 ............................................Mgr. Dita Gužíková

9. ..................... 29 ............................................Mgr. Silva Vašková

Dále u nás učí Mgr. Andrea Hanasová, Mgr. Marie Němcová 

a Mgr. Dagmar Benková.

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

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

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

Vychovatelky školních družin ................. Marie Machálková

 ........................................................................... Ludmila Šimčíková

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.

O tom, které kroužky u nás budou pracovat, ještě není rozhodnu-

to. Chtěli bychom, aby počet kroužků dosáhl počtu loňského roku, 

kdy jich pracovalo jedenáct. Dva kroužky u nás vede SVČ Rožnov pod 

Radh. Na naší škole pracuje také odloučené pracoviště ZUŠ z Rožnova 

pod Radh. Vyučuje se hra na dechové nástroje, klávesy a hra na harmo-

niku. O mladé hudebníky bude pečovat pět vyučujících.

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

no padesát šest dětí. Vedoucí mateřské školy je Alena Vašátová, dále 

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

O jídlo se stará jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny, úklid má na 

starost jedna uklízečka.

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 

2011/2012.     Mgr. Silva Vašková

Základní škola informuje
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InzerceInzerce

Lucie Stodůlková, tel: 604 794 494

Ivana Suszková, tel: 773 648 841 

Pracovní doba: 

 Pondělí 8.30 – 17.00 pánské stříhání

 Úterý 8.30 – 15.30

 Středa 8.30 -  15.30

 Čtvrtek 8.30 – 17.00

 Pátek 8.30 – 15.30

O víkendu a mimo pracovní dobu pouze na objednávky.

Nabízíme Vám ozdravení Vašich poškozených vlasů 

metodou zažehlování keratinu 

– Keratin Shot – hloubková regenerace. 

Cena od 800,- Kč.

Nejlevnější 

pojištění vozidel, s.r.o. 
Okamžité porovnání nabídek povinně a havarijně 

smluvního pojištění  dle Vámi vybraných pojišťoven. 

Dále nabízíme pojištění Vašich psích mazlíčků, 

nemovitostí, pojištění podnikatelů, leasingy, úvěry apod. 

Zdarma Vám spočítáme  a navrhneme nejlepší řešení, 

bezplatně zrušíme a převedeme pojištění 

povinného ručení k Vámi vybrané pojišťovně. 

Najdete nás na tel. čísle 

725 184 822, 755 563 616 

a na e-mailové adrese 

prodejautomobilu@email.cz 

kde Vám sdělíme veškeré informace 

o nabídkách pojištění a kalkulaci našich produktů. 

Zabýváme se také prodejem a výkupem vozidel 

– osobních i užitkových vozů.

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

Inzerce

Pozvánka

Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – říjen 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Od pátku 30.9. 

do neděle 2.10. v 18.00 hodin

KUNG FU PANDA 2

• mluveno česky 

• mládeži přístupný 

•  Od pátku 30.9. 

do neděle 2.10. ve 20.00 hodin

LIDICE • od 12 let 

•  V pondělí 3.10. v 18.00 hodin

ARTKINO – TETRO • od 12 let

•  V úterý 4.10. v 19.00 hodin

KAREL PLÍHAL - koncert

MLÁDEŽI DO 12 LET 

NEPŘÍSTUPNO!!!  

Více informací na www.tka.cz.

•  Ve středu 5.10. v 18.00 hodin

ARTKINO – WIN WIN

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 6.10. do neděle 9.10. 

v 17.30 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE 

SMRTI – ČÁST 2

• mluveno česky

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 6.10. do neděle 9.10. 

ve 20.00 hodin

OŠETŘOVATEL • mluveno česky

• mládeži přístupný 

•  Od pondělí 10.10. 

do středy 12.10. v 17.30 hodin

MUŽI V NADĚJI • od 12 let

•  Od pondělí 10.10. 

do středy 12.10. ve 20.00 hodin

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

• mluveno česky

• mládeži přístupný 

•  Od čtvrtku 13.10. 

do středy 19.10. v 18.00 hodin

SAXANA A LEXIKON KOUZEL

• mládeži přístupný 

•  Ve čtvrtek 13.10. ve 20.00 hodin

FILMOVÝ KLUB 

NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY 

– ŠPATNEJ POLDA • od 15 let 

•  Od pátku 14.10. 

do neděle 16.10. ve 20.00 hodin

SUPER 8 • mluveno česky

• mládeži přístupný

•  V neděli 16.10. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI 

– ČARODĚJNÉ POHÁDKY I.

•  Od pondělí 17.10. 

do středy 19.10. ve 20.00 hodin

KRÁLOVA ŘEČ • od 12 let

•  Ve čtvrtek 20.10. v 17.30 hodin

FILMOVÝ KLUB – GOMORA

• od 15 let

•  Od pátku 21.10. 

do neděle 23.10. v 17.30 hodin

BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA

• od 12 let

•  Od čtvrtku 20.10. 

do středy 26.10. ve 20.00 hodin

JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 24.10. 

do neděle 30.10. v 18.00 hodin

ŠMOULOVÉ • mluveno česky

• mládeži přístupný

•  Od čtvrtku 27.10. 

do neděle 30.10. ve 20.00 hodin

LIDICE • od 12 let

•  Od pondělí 31.10. 

do středy 2.11. v 18.00 hodin

MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC

• mluveno česky s titulky

• mládeži přístupný

•  Od pondělí 31.10. 

do středy 2.11. ve 20.00 hodin

LEPŠÍ SVĚT • od 15 let

Koncert
Úterý 4. října - 19.00 hodin - kino Panorama

Vstupné s místenkou: 170/150 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 

od 16. září v T klubu a knihkupectví Nohavica. 

Vstupenky je možné si předem rezervovat telefonicky 

na čísle 571 651 233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.c
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