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Pozvánky

Bečvánek Beskydy 

pořádá 

podzimní/zimní 
bazárek

15. - 18. 10. 2014 
v centru Bečvánek 

na Horní Bečvě. 

Více informací na str. 7.

Rej strašidel
sobota 1. 11. 2014

v 17:00 hodin 
na prostranství u ZŠ 

na Horní Bečvě.

Těšíme se na vás!

Více informací na str. 7.

V pátek 31. října 2014 v 19 hodin 
sehraje Divadlo Karolinka v kulturním domě 

na Horní Bečvě humanitární představení 

       divadelní hry Jiřího Pokorného 

                             MILADA
Výtěžek z  dobrovolného vstupného bude pouká-

zán sdružení rodičů a přátel hematologicky a on-

kologicky nemocných dětí Šance na Dětské klinice 

FN a LF UP Olomouc. Posláním neziskového občan-

ského sdružení Šance je humanizovat náročnou 

protinádorovou léčbu dětí v oblasti střední Moravy 

a usnadňovat jejich návrat do běžného života. 
Milí diváci, Těšíme se na setkání s vámi v sále kultur-

ního domu na Horní Bečvě.

Zároveň vám děkujeme, že svou účastí na divadel-

ním představení jste přispěli na pomoc nemocným 

dětem. Velmi si toho vážíme.

Jiří Pokorný -  MILADA
Hra Milada připomíná svět opery nejen svým námětem 
a použitím zpěvu, ale především režijním a hereckým 
přístupem ke ztvárnění jednotlivých rolí. Nešťastně za-
milovaná Milada,  „dobrá“ přítelkyně Radka nebo výraz-
ně mužsky stylizovaná šéfová Barbora, vždy máte před 
očima blyštivý a teatrální svět opery – svět velkých gest, 
vzletných slov a bolestných obětí. A protože ve skuteč-
nosti nejde o opravdovou operu, ale pouze o hru na ni, 
nejedná se o jeden svět opery, ale hned o světy dva. Svět 
ženských postav je světem vážné opery seria – nalézáme 
zde několik mileneckých párů, minimálně jednoho pa-
doucha (zde ovšem trochu netradičně v ženské podobě) 
a na závěr se dočkáme i očekávané katarze. Svět muž-
ských postav je naproti tomu světem komické opery buf-

fo. Skalní tramp i role nešťastně zamilovaného chlapce z Moravy, který zájem o tramping z lásky k Miladě 
pouze předstírá, představují komickou složku celé hry. Z hrobu se náhle vynořivší manžel Bizon připomíná 
ze všeho nejvíc postavu nečekaně oživlého Komtura, který přišel prostopášného Dona Giovanniho (tedy 
v daném případě samotnou Miladu) pozvat na večeři a tím i na věčnost.

Některým hrám je souzeno polarizovat diváckou obec, a podobně je tomu i s hrou Milada. 
Pokud ji zhlédnete, zcela jistě ve vás zanechá výraznou stopu: buď se stanete jejími vášnivými ob-
divovateli, nebo budete při východu z divadla jen nevěřícně kroutit hlavou. Záleží pouze na tom, 
zda jste byli při vstupu do hlediště ochotni zapomenout na vlastní představy o vznešenosti umění 
a poddali jste se hravému rytmu inscenace. Pokud ano, pak během dvouhodinového představení vyřešíte 
spolu s herci nepřeberné množství citových, národnostních, rasových i sexuálních problémů, poučíte se 
o základech trampingu a na závěr se dozvíte i zaručený recept na udržení štíhlé postavy. Především se ale 
výborně pobavíte, a to rozhodně není v dnešní době málo. A jaký že je ten recept na udržení štíhlé postavy? 
Jak doporučuje hlavní hrdinka Milada – ráno mrkev, večer nic . . .

Komunální 
volby 

na internetu
Veškeré informace 

k říjnovým komunálním 

volbám do zastupitelstva 

obce Horní Bečva si můžete 

přečíst na internetových 

stránkách 

volbyhb.webnode.cz

Najdete zde seznam všech 

kandidátů, jak hlasovat, 

diskuzní fórum i volební 

programy.

Vladimír Ondruch
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Motto: 

„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“
(Vergilius)

Blahopřání
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka V a ň k o v á  

Stanislav C h o v a n e c 

Božena P r o r o k o v á   

Drahomíra T ř e š t í k o v á    

Zdenka F u k s o v á      

Bohumil K ř e n e k    

Josef M u ž n ý   

Ludvík B o b e k  

Božena F á r k o v á

  

Dne 16. října 2014 po 60 letech společného života 

oslaví diamantovou svatbu 

manželé Miloslav a Františka M a c h á l k o v i

a 23. října 2014 

manželé Josef a Božena O n d r u c h o v i

Diamantovým manželům a ostatním jubilantům 
přejeme do dalších let pevné zdraví, 

životní pohodu a hodně lásky. 

Společenská kronika

Už 19 let nám scházíš,
s láskou na Tebe vzpomínáme, 
v srdcích Tě stále a navždy máme.

Dne 14. října 2014 by se dožil 80 let               

pan  František  J u ř í k   

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Poděkování
Dne 3. září 2014 největší láska na světě umírá, 

maminka navždy své oči zavírá.  
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka každému z nás. 

Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.

Poděkování spoluobčanům, rodině a známým, za květinové dary 

a projevenou soustrast v zármutku nad úmrtím               

paní Františky B e r n á t k o v é, občanky Horní Bečvy. 

Děkují synové s rodinami.

Odešla, ale v našich srdcích zůstává.

Dne 23. října 2014 by se dožila 100 let                

paní  Anežka  O n d r u c h o v á   

S láskou vzpomínají 

synové Jan, Karel a Petr, dcera Jitka 

a snacha Jindřiška s rodinami.

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 27. října 2014 vzpomeneme 

12. výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky 

paní  Miroslavy  S a m e š o v é

S láskou vzpomínají Maruška, Petr, Pavel, 

Soňka s rodinami a syn Karel s rodinou.

Vzpomínka

Motto: 

„Jsme jen prach a stín.“
(Horatius)

 1.10. 7.30 za zemřelého Josefa Bordovského a jeho dvě manželky

 2.10. 7.30 na jistý úmysl

 3.10. 7.30 za zemřelé příbuzné a přátele

 4.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, syna Stanislava 

a celou zemřelou rodinu Fárkovu a Křenkovu

 5.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy, 

sourozence a rodiče z obou stran

 6.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny, 

dceru Zdenku a dvě snachy

 7.10. 7.30  za zemřelé rodiče Anežku a Zdenka Solanské, 

jejich dcery Ludmilu a Marcelu, neteř Zdenku, 

rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci

 8.10. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, 

tři zetě a duše v očistci

 9.10. 7.30   za zemřelého Cyrila a Emilii Macečkovy, 

rodiče z obou stran a sourozence

10.10. 7.30  za zemřelého syna Miroslava Janíčka, 

otce a celou zemřelou rodinu

11.10. 7.30  za zemřelou Lenku Bilovou, švagra Jaroslava 

a rodiče z obou stran

12.10. 10.00  za zemřelou Adélu, Františka a Janu Kysučanovy 

a duše v očistci

13.10. 7.30 na úmysl dárce

14.10. 7.30 na dobrý úmysl

15.10. 7.30 za zemřelé rodiče a příbuzné

16.10. 7.30 na úmysl dárce

17.10. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, 

Janu Závorkovou, syna Josefa, rodiče a duše v očistci

18.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

19.10. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, 

snachu a živou rodinu

20.10. 7.30 na dobrý úmysl

21.10. 7.30  za zemřelou Františku a Arnošta Ryšicovy, 

rodiče z obou stran a Bruno Vašíčka

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

říjen 2014
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22.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku, rodiče, 

sourozence, syna, snachu, zetě Emila Křenka a vnuka

23.10. 7.30 za zemřelou Rozálii, Josefa a Františka Mikulkovy

24.10. 7.30 na úmysl dárce

25.10. 7.30 za zemřelou Anežku Ondruchovou, manžela a dva syny

26.10. 10.00  za zemřelé rodiče Amálii a Rudolfa, bratra, zetě, 

rodiče a celou zemřelou rodinu

27.10. 7.30 za duše v očistci

28.10. 7.30 na úmysl dárce

29.10. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

30.10. 7.30 za zemřelou rodinu

31.10. 7.30 za zemřelou rodinu Krumpochovu, syna a dva zetě

 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 na dobrý úmysl

Informace 
obecního úřadu

Volby do zastupitelstva obce 

ve dnech 10. a 11. října 2014

Pro volby do zastupitelstva obce Horní Bečva, byly zaregistrovány 

tyto volební strany:

• Česká strana sociálně demokratická

• Nezávislí z Horní Bečvy

• Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Volby do zastupitelstva obce Horní Bečva se budou konat 

v prostorách Obecního úřadu v Horní Bečvě 

v pátek 10. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování a sčítání hlasů – odlišnosti od jiných voleb

Hlavní principy

Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty.

 Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanec-

ké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen 

hlasy pro kandidáta.

Další podrobnosti

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

na kterém jsou všechny kandidující strany.

 Počet odevzdaných HL se nezjišťuje, jejich počet okrsková volební 

komise nikam neuvádí.

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

V obci Horní Bečva se volí patnáct (15) členů zastupitelstva. Volič 

tedy může nejvýše uplatnit 15 hlasů .

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

ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následu-

jících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):

Když volič označil jednu stranu a nic jiného:

 hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního 

dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva 

se volí.

Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:

 hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního 

dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva 

se volí a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů 

této strany se nepřihlíží.

Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných 

stran (jedné nebo více stran kromě označené strany):

hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidá-

tu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí 

od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů za-

stupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě ozna-

čených).

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

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

hlas se započte každému označenému kandidátu.

Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého 

kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jed-

notlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.

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:     31.10., 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.
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Na konci školního roku, jen co zaklapl zámek dveří za posledním 

dítkem, se smích, dovádění a křepčení nožek uhnízdil v lesích, na lu-

kách a zahradách. Ještě tentýž večer se celá mateřská škola propadla 

do šustivého ticha. Igelity létaly vzduchem a snažily se, co nejrychle-

ji zakrýt všechny hračky, skříně, poličky, mezery i mezírky, aby niku-

dy nemohlo proniknout ani zrnko prachu od blížící se rekonstrukce. 

Od 30. 6. se mateřskou školou začal rozléhat rachot sbíječky a hemžení 

dětí nahradilo hemžení řemeslníků fi rmy Radekov. Ta se rekonstruk-

ce ujala. Řemeslníci odstranili obklady, dlažby a zařizovací předměty 

ze všech soc. a hygienických zařízení. Bylo potřeba zcela obnovit 

odpadní svody. Vodovodní rozvody a hlavně ventily také potřebovaly 

radikální obnovu. Elektrikářské práce také nebyly „jen“ dle projektu, 

byly nutné vícepráce, aby byly splněny bezpečnostní normy. Následo-

val výběr vhodné barvy obkladů a dlažeb, které by ladily s celkovou 

barevnou koncepcí tříd. Zde si myslím, že jsme uspěli. Veselé barvy 

vykouzlí každému úsměv na tváři již při prvním rozhlédnutí v umývár-

nách. Děti se velice rády shlížejí ve dvoumetrovém zrcadle lemovaném 

pestrobarevnou listerou. Nová umyvadla jsou doplněna pákovými 

bateriemi a toalety mají moderní splachování se šetrnější spotřebou 

vody. Modernizací prošly i toalety s umyvadly pro dospělé a úklido-

vé místnosti s výlevkami. Všudypřítomná vůně a absence zápachu od 

toalet se pro mnohé zdá samozřejmostí, avšak léta před rekonstrukcí 

tomu tak nebylo. Zápach se linul nefungujícími ba dokonce chybějící-

mi sifony. Nejhůře na tom však byla sauna. Bylo nám doporučeno ji ne-

používat. Nyní je bazének vykachlíkován a nám již tak nic nebrání, aby-

chom se v zimních měsících s dětmi opět pobytem v sauně otužovali.

 Na přelomu prázdninových měsíců naběhla na úklid paní uklí-

zečka s paní kuchařkou, později se k nim přidali i všichni zaměstnanci 

školky. Čas však neúprosně letěl a do nového školního roku zbývaly už 

jen dva týdny. Byli jsme vděční i ochotným maminkám paní Kysučano-
vé, Wernerové, Martinákové, Chmelové, Prorokové a slečně Ondrucho-
vé…i díky nim jsme otevřeli včas. 

Velké poděkování patří zřizovateli MŠ Obecnímu úřadu Horní Beč-

va, který celou rekonstrukci fi nancoval ze svého rozpočtu, dále vedení 

školy, které se podílelo mimo jiné na zadání projektu a fi rmě Radekov, 

která rekonstrukci zrealizovala. V  blízké době nás čeká ještě rekon-

strukce zahrady a výměna oken se zateplením budovy. Dotace jsou již 

schváleny a realizace obou projektů se očekává v příštím roce.

V  tzv. přípravném týdnu nastoupily do MŠ dvě nové pí. uč. 

– Jana Kurková DiS a Denisa Hrušková, které zastupují za dlouhodobě 

nemocné učitelky.

1. zářijový den bylo v MŠ velmi rušno, přivítali jsme 52 dětí, z toho 

22 jich přišlo poprvé a další čtyři nastoupí v lednu 2015. Některé děti 

zvládají svou adaptaci velmi těžce – smutek a plačtivé odloučení od 

maminky mrzí nás i rodiče. Věříme však, že to společnými silami zvlád-

neme a že do MŠ budou s úsměvem přicházet všichni. Je to místo pro 

hry, dovádění, navazování přátelství, ale také učení se pravidel, obje-

vování nového a neznaného. Co se týče předškolních dětí, ty se připra-

vují na vstup do ZŠ. 

Při tradičním Prvním zvonění na Obecním úřadu naši budoucí ško-

láci zazpívali a přednesli básně dětem, které vstupovaly do 1. třídy 

letos. V MŠ jsme je měli moc rádi. Školáci, přejeme vám, ať se vám ve 

škole líbí a daří a ať se vaše chuť po poznání stále zvětšuje. 

Jen co jsme se ve školce rozkoukali a seznámili, už nás čekala prv-

ní výzva. SVČ pořádalo Běh za zdravím. Po školkovém závodu jsme 

vybraly 11 dětí, které 12. 9. 2014 reprezentovaly naši MŠ v  parku u 

tenisových kurtů v Rožnově p. R. Po loňském úspěchu na Rožnovské 
olympiádě jsme k  trofejím přidaly 1. místo v  běhu chlapců 5-6 let 
– Lukáš Prorok, 2. místo v  běhu děvčat 5-6 let Anička Závorková 
a 2. místo v běhu 4. letých – Nikolas Vaníček.

 Dne 10. 9. 2014 se v  MŠ konala informativní schůzka pro rodiče 

- všem děkuji za účast. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem, plá-

novanými akcemi v MŠ a především s novými kroužky. Bude to krou-

žek Grafomotoráček, Rozumbrada, Hudebně - pohybový a Výtvarný. 

Kroužky jsou určeny nejstarším předškolákům.

V  říjnu začne také logopedie vedená pí Křenkovou a přijedou 

k  nám první divadélka s  pohádkou „Včelí královna“ a muzikálem 

„O veliké řepě“.
Za kolektiv učitelek  Radka Bolcková

Nový školní rok v mateřince

Foto zleva:
2. místo v běhu 4. letých – Nikolas Vaníček
1. místo v běhu chlapců 5-6 let – Lukáš Prorok
2. místo v běhu děvčat 5-6 let Anička Závorková
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Termín a místo konání: 

středa 12. listopadu 2014 v malém sálu

motorestu Bečvan, začátek v 16 hodin.

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 topné se-

zóny, kontroly komínů, čištění komínů, požár komína, hlásiče požáru. 

Jak se chovat při požáru v domácnosti. Nejčastější příčiny požárů v do-

mácnostech. Vánoční svátky. 

Rady z oblasti ochrany obyvatelstva.

S uvedenou problematikou vás seznámí Ing. Anna Hubová, pracov-

nice Oddělení ochrany obyvatel a krizového řízení, Hasičský záchranný 

sbor Zlínského kraje, ÚO Vsetín.

Jak je zabezpečena požární ochrana na Horní Bečvě bude informo-

vat velitel Sboru dobrovolných hasičů Svatopluk Divín.

Ve dnech 6. - 12. září 2014 proběhl již 12. ročník této akce. Letošní 

ročník byl mimořádný účastí Swámího Gadžananda, který pro účast-

níky zajišťoval speciální program, teorie a praxe pránajámy. Bohaté 

praktické zkušenosti a znalost všech nejlepších publikací v dané ob-

lasti vyvolalo mimořádný zájem účastníků o tuto problematiku, která 

má nesmírný význam pro kvalitu života. 

Kolektiv 33 lidí z celé republiky denně absolvoval procházky pro-

ložené praxí pránajámy. Všichni ochutnali vodu z pramene Rožnovské 

Bečvy, někteří navštívili rozhlednu Súkenickou, řada byla na Beneš-

kách, na Kudlačeně a společně všichni zazpívali i mantru míru u Stro-

mu míru za účasti pana starosty Ondryáše.

Velice příjemným překvapením byla společná návštěva u pravi-

delného návštěvníka těchto akcí Mirka Prokopa, kterému vlila novou 

energii do rehabilitace po operaci.

Řada účastníků zažila při koncentračním cvičení na Beneškách vizi 

prány - vesmírné energie (je to daleko širší pojem než jen dýchat čistý 

vzduch). 

Pravidelné ranní cvičení vedli zkušení cvičitelé Petr Kucharčík 

a Karel Ondruch, kteří jej několikrát zpestřili rozcvičkou na boso v ran-

ní rose. 

Nedílnou součástí těchto pobytů je chutná laktovegetariánská 

strava, které se personál kuchyně v čele s vedením RS Marta jako vždy 

zhostil na výbornou. Z celého pobytu vytvořil jeden z účastníků Jarda 

Václavík s kolegou fi lm i s titulky jako trvalou památku na tento mimo-

řádný pobyt. text Karel Ondruch, foto Jaroslav Václavík 

Klub důchodců 

připravuje seminář 

o požární ochraně našich domovů

Dovolená s Jogou a turistikou 

na RS Marta
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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

Dne 21. 9. 2014 jsme oslavili Den míru, tolerance a nenásilí OSN 

u Stromu míru na Horní Bečvě v počtu zhruba 70 účastníků. Pro dob-

rou náladu nejprve zahrála dechová hudba vedená Josefem Blinkou, 

následovalo vystoupení dětského pěveckého sboru při ZŠ TGM pod 

vedením paní učitelky Gužíkové, které se účastníkům velice líbilo. 

Za vedení obce pronesl projev místostarosta pan Josef Blinka, který se-

známil přítomné nejenom s historií obce, ale i připomněl počátky oslav 

tohoto svátku ve světě. Následovala státní hymna za zpěvu účastníků. 

Dále vystoupila skupina Bhadžan Band Ostrava, která zahrála nejenom 

originální mantru míru, ale také klasický Bhadžan. Vrcholem byl zpěv 

české mantry míru, kterou všichni účastníci radostně opakovali. Tím 

vysílali pozitivní energii do vesmíru, která pomáhá udržovat rovnová-

hu tak, aby ubývalo válek ve světě. Cílem všech těchto setkávání na 

planetě je dosažení trvalého míru. V závěru účastníci vytvořili kolem 

stromu kruh držíce se za ruce a společně vyvolávali mír, radost, zdraví, 

štěstí a lásku. Poté zahrála dechovka několik krásných písní a všichni 

zúčastnění si zazpívali a s chutí tleskali do taktu. Někteří spokojeně od-

cházeli do svých domovů, velká část však zaplnila zasedací místnost 

obecního úřadu za účasti pana místostarosty, kde se pokračovalo sat-

sangem se společným zpěvem a vyprávěním řady účastníků včetně 

pozdravu předsedy JDŽ Ostrava pana Aleše Ďáska a velice zajímavým 

povídáním pana místostarosty o historii obce, o níž má již napsanou 

knihu k vydání. 
Text Karel Ondruch, foto Petr Trvaj

Setkání u Stromu míru
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Přineste: Oblečení vhodné k dalšímu prodeji (nepoškozené, 

čisté, moderní), lyže + vybavení, boty, autosedačky atd.

POZOR !!!
Změna označení oblečení. 

Na značce (viz obrázek) nechte volné místo 

na číslo, které Vám přiřadíme. Použijte 

na označení papírovou malířskou pásku.

Oblečení do velikosti 92 max. 20 kusů.

(nepoškozené,

dačky atd.

o VELIK
O

ST
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Bečvánek Beskydy pořádá

podzimní / zimní

Bečvánek 
Beskydy 
vás zve na

Středa 15. října 2014
  8:00-17:00 příjem zboží 

Čtvrtek 16. října 2014 
  8:00-17:00 příjem + prodej

Pátek 17. října 2014 
  8:00-17:00 prodej zboží

Sobota 18. října 2014 
  9:00-11:00 prodej zboží
14:00-16:00 výdej neprodaného zboží Více na www.becvanekbeskydy.cz

 V centru Bečvánek na Horní Bečvě.

podvečerní

  Kdo není strašpytel, ať příjde 

v sobotu 1. listopadu 2014 v 17:00 hodin 

na prostranství u ZŠ na Horní Bečvě.

Čekají na vás hrátky, soutěže a diskotéka se strašidly.

S sebou lampiony, lucerničky, všelijaká světýlka a hlavně odvahu!

Těšíme se na vás!

V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.
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Inzerce Inzerce

JIŘÍ ŠVEC

ELEKTROINSTALACE
Horní Bečva 762, 

tel: 736 187 350, jirisvec.elektro@seznam.cz

Montáž a opravy vyhrazených elektrických 

zařízení, bytové a průmyslové instalace,

hromosvody, rozvaděče, rozvody TV, revize. 

www.js-elektro.cz 

Provádíme komplexní dodávky nových 

elektroinstalací a také i rekonstrukce, opravy 

zastaralých či nevyhovujících rozvodů, údržbu, 

to vše pro domácnosti, fi rmy či jiné instituce. 

Naší hlavní specializací 
jsou elektroinstalace v rodinných 

a bytových domech (výměna elektroměrových 

skříní, HDV, bezpečnostní elektroniky, 

kamerových a dorozumívacích systémů, 

anténních a satelitních rozvodů, opravy 

a montáž hromosvodu). 

Jsme schopní zajistit i realizaci, tzv. na klíč, 

tedy včetně zednických, malířských prací 

vč. komunikace s rozvodnými závody.

Disponujeme profesionální technikou 

vč. drážkovacích fréz s odsáváním prachu.


