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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

V poslední době nám počasí na Horní Bečvě uká-

zalo mnoho svých tváří – po zimě bohaté na sníh 

(24. 2. – 110 cm)  přišel teplý duben a na srážky bo-

hatý červen (175,5 mm). Nejteplejším dnem letoš-

ního roku byl 23. červenec, kdy teplota vystoupila 

v meteorologické budce na 31,0° C. Nejmíň srážek 

bylo v dubnu 12,3 mm. Sluníčka jsme si nejvíc užili 

také v dubnu, svítilo 258 hodin. Bouřek od počátku 

roku bylo na Horní Bečvě celkem 32.

 Astronomický podzim letos začíná na severní po-

lokouli 22. září v 23:18 hod., to paprsky slunce dopa-

dají v poledne kolmo na rovník. 

Pomalu končí léto a začínáme hovořit o babím 

létě. Babí léto je typické obdobím suchého, málo 

větrného, slunného a přes den teplého počasí. Noci 

bývají již poměrně chladné a k ránu se můžou vy-

tvořit radiační mlhy, které se s postupujícím pod-

zimem udržují po větší část dne. Příčinou babího 

léta je tlaková výše nad střední a východní Evropou, 

doprovázené prouděním středomořského vzduchu. 

Podle klimatologů se průměrně vyskytuje v období 

od 21. 9. do 2. 10. Proto je někdy u nás nazýváno 

létem svatého Václava (28. 9.). Bohužel délka trvání 

tohoto příjemného podzimního počasí  je velmi roz-

dílná. Například v roce 1959 trvalo babí léto téměř 

7 týdnů, v některých letech není téměř zřetelné.

Babí léto je ideální na horskou turistiku. Netvoří 

se kupovitá oblačnost, tím nehrozí bouřky. Většinou 

je jasno, poměrně teplo, a to už brzy po východu 

slunce. Mlhy zůstávají pod námi v údolí.

Přeji Vám hezké a na slunce bohaté září.

Vladimír Ondruch

Folklórní festival

Soláň 2009
„Babí léto na Soláni“

4. - 5. září 09
Program začíná v pátek 

v 18. 00 hodin ve Zvonici na 

Soláni a pokračuje v sobotu 

od 10.30 hodin u Zvonice 

a v amfi teátru u hotelu Čarták, 

po 16.00 začíná lidová zábava 

při cimbálových muzikách.

Folklórní festival na Soláni má 

možnost a velkou příležitost se 

zařadit mezi nejvýznamnější 

a nejprestižnější folklórní festiva-

ly pořádané na Valašsku, jeho 

blízká budoucnost je v možnosti 

zařazení dokonce mezi mezi-

národní festivaly. Na počátku 

babího léta si jistě celé 

Valašsko takový festival zaslouží. 

Snahou je reprezentovat před 

širokou veřejností ohromnou 

sílu a nesmírnou krásu a pestrost 

domácího folklóru. Ponořme se 

do časů, kdy lidé nespěchali jako 

dnes a dokázali vytvořit krásu, 

která věky překonává.

Program:
Přehlídka tanečních souborů 

z regionu Valašska, vystoupení 

cimbálových muzik 

(Kotár, Ondřejnica, Soláň, 

Horňácká cimbálová muzika, 

Vsacánek, Vizovjánek, 

Karlovjanky, Vsacan,Velička, 

Valašský sbor portášský, 

Horňácký mužský pěvecký sbor)

Přehlídka tanečníků odzemku

odborné dramaturgické vedení 

a režie slavnosti Jan Rokyta 

a prezident souboru 

Vsacan Vsetín Mirek Ekart.

Vystoupení Portášů

Milí prvňáčci,
1. září je pro Vás velkým dnem, 

neboť se stáváte školáky. 

Dovolte mi tedy, abych Vás přivítala ve škole, 

kam budete chodit po celých devět let, ve škole, 

kde se naučíte spoustu zajímavých a pro život 

více či méně důležitých věcí, letos především 

číst, psát a počítat. Na konci školního roku Vás 

všechny ráda uvidím v knihovně, kde se budete 

moci zařadit mezi naše čtenáře. Ve škole pozná-

te mnoho lidí - kamarádů i učitelů. Ti se Vám bu-

dou snažit vtloukat do hlavy vědomosti, zkou-

šet a hodnotit, což se Vám nebude vždy líbit. 

Ale přesto pevně věřím, že až za pár let budete 

stát ve dveřích a opouštět školní lavice, rádi jim 

poděkujete a se slzou v oku dáte sbohem.

To je pro Vás zatím ovšem daleká budouc-

nost, přeji pevné nervy Vám i učitelům, ať se Vám 

ve škole líbí a ať i Vás alespoň trochu bodne 

u srdce, až se jednou budete loučit s touto ško-

lou a vším, co k ní patří. Hodně štěstí.

Marcela Školová, knihovnice

Babí léto
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Motto: 

„Chvíle, vyměřená životu, je krátká. “
Romain Rolland 

   1. 9. 7.30  za zemřelé Annu a Ondřeje Vaňkovy, jejich děti, 

rodiče Marii a Jaroslava Bártkovy a bratra Jaromíra

   2. 9. 7.30  za zemřelé rodiče Adolfa a Annu Kotulovy, syna Bruna 

a vnuka Václava

 3. 9. 7.30  za zemřelé Josefa a Veroniku Juroškovy, syna Josefa 

a Jana, dcery Františku Zdeňku a zetě

   4. 9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí a živou 

a zemřelou rodinu Vaňkovou z Kobylské

 5. 9. 7.30  za zemřelé rodiče Adélu a Františka a bratra Jana 

Kysučanovy

 6. 9. 10.00  za zemřelé Jana a Annu Solanské, jejich rodiny 

a sourozence

 7. 9. 7.30  na poděkování při příležitosti padesátých 

a šedesátých narozenin

 8. 9. 7.30  za zemřelého Bedřicha Chovance

 9. 9. 7.30 za zemřelou Marii Kubáňovou, rodiče a sourozence

 10. 9. 7.30  za zemřelou rodinu Bernátkovou a Klepáčovou

 11. 9 7.30  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 12. 9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a celou 

zemřelou rodinu

 13. 9.  10.00  za zemřelého Josefa Bělůnka, manželku a děti

Společenská kronika

Mše v září ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, 

kterou naše utrpení již nepřekročí. 

Smrt nás ukládá do toho klidu, 

kde jsme spočívali před svým narozením…  

Seneca

Dne 11. září 2009 

si připomeneme den, kdy nás 

před rokem opustil náš obětavý 

a milující manžel, tatínek a dědeček 

pan  Miroslav  S t r o m š í k

S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé 

předobré přestalo bít, však živé vzpomínky 

na Tebe maminko věčně v nás budou žít…

Dne 23. září 2009 vzpomeneme 

třicáté výročí kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička 

paní  Anežka  Č e r v e n á

S úctou a láskou stále vzpomínají 

dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka

Blahopřání

Motto: 

„Mládí je něco tak kouzelného…

Škoda jen, že se jej tolik vyplýtvá na dětech“
G. B. Shaw

V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Michal  K y s u č a n

Jindřiška  B l i n k o v á

Antonín  V a š e n k a 

Marie  O n d r u ch o v á

Zdenka  B á r t k o v á

Ludmila  K r e t k o v á

Božena  P a p š o v á

Božena  Š a j n o h o v á

V září také oslaví výročí společného života dva manželské páry:

26. září 2009 padesát let, zlatou svatbu

manželé  Karel  a  Otilie  V a š u t o v i

29. září 2009 dvacet pět  let, stříbrnou svatbu

manželé  Ludvík  a  Dajána  V a n í č k o v i

 Všem zářijovým oslavencům 
i stříbrnému a zlatému manželskému páru 

přejeme hodně lásky, pohody a především pevné zdraví.

Dneska je slavný den a my Ti, milá maminko, 
všichni k Tvým sedmdesátým narozeninám vinšovat chcem.

Dne 8. září 2009 oslaví 

své sedmdesáté narozeniny 

paní  Marie  O n d r u ch o v á

Přejeme Ti štěstí, neboť v něm je síla, 

naději, neboť v ní je víra, lásku, 

neboť bez ní je člověk sám, ale ze všeho 

nejvíc přejeme zdraví, neboť bez něj 

není ani naděje, ani štěstí, ani láska.

To Ti přeje manžel Josef, děti Růža, Eva a Jarek a vnoučata 

Peťa, David, Martina, Lenka a Michalka posílají babičce velkou pusu.
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 14.9. 7.30  za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy, Kristýnu 

Manetovou a celou rodinu

 15.9. 7.30  za zemřelé rodiče Fárkovy a zemřelé děti, za ochranu 

Boží pro celou rodinu

 16.9. 7.30  za zemřelou rodinu Krumpochovou, syna Rostislava 

a Františka Maléře

 17.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštílkovou, manžela, dceru, 

dva syny a vnuka Jiřího

 18.9. 7.30 za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora a rodiče

 19.9. 7.30 za zemřelé Jana a Ludmilu Vaňkovy, dceru, syna a zetě

 20.9. 10.00  za zemřelé rodiče Metoděje a Annu Vašutovy, bratra 

Lukáše, manželku Jindřišku, sestru Ludmilu 

Janíčkovou, manžela a zetě Bohuslava Kretka

 21.9. 7.30  za zemřelou Kristýnu Stavinohovou, manžela, dvě 

dcery a vnuka Miroslava

 22.9. 7.30  za zemřelého Arnošta Kubáně, oboje rodiče a duše 

v očistci

 23.9. 7.30 za dožití sedmdesáti let života

 24.9. 7.30 za zemřelé Anežku a Františka Červených a jejich děti

 25.9. 7.30  za zemřelé rodiče Kantorovy, tři syny, dceru a zetě 

Vladimíra

 26.9. 7.30 za zemřelou Ludmilu Poláchovou, rodiče a sourozence

 27.9. 10.00  za zemřelé Jana a Alžbětu Blinkovy, zetě, vnuka 

a duše v očistci

 28.9. 7.30  za zemřelé Václava a Annu Slížkovy, syna Stanislava 

a duše v očistci

 29.9. 7.30  za zemřelého P. Michala Macečka, sestru Marii, 

synovce P. Michala Macečka a rodiče z obou stran

 30.9. 7.30 za zemřelé Olinu a Vlastimila Jurečkovy a celou rodinu

 1.10. 7.30  za zemřelé rodiče Františku a Pavla Kretkovy

 2.10. 7.30 na poděkování P. Bohu při příležitosti sedmdesáti let

 3.10. 7.30  za zemřelého manžela Františka a jeho syna 

Stanislava Fárka

 4.10. 10.00  za zemřelé Františka Kantora z Prostřední Bečvy 

a rodiče z obou stran

 5.10. 7.30  za zemřelého Františka Machálka, dvě manželky, děti 

a vnuky Jožku a Petra

 6.10. 7.30  za zemřelou Jarmilu Ošmerovou, manžela, přímluvu 

a děti

 7.10. 7.30 za zemřelého P. Julius Křištofa

 8.10. 7.30  za zemřelé Josefa Bártka, manželku, tři zetě a duše 

v očistci

 9.10. 7.30  za zemřelého Cyrila Macečka, manželku, rodiče 

z obou stran a duše v očistci

 10.10. 7.30  za zemřelého Rudolfa Veselého, manželku Marii, dva 

syny, dvě snachy a vnuka Jiřího

Volby 2009

Územní plán obce

Informace obecního úřadu

Volby do poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky proběhnou

v pátek 9. října 2009 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.

V obci Horní Bečva je stanoven jeden volební okrsek a volební 

místností je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Bečva (v přízemí 

budovy). Hlasovací lístky, včetně informačního letáku, budou dodány 

voličům na adresu trvalého bydliště.

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, 

zastoupení není přípustné. Po vstupu do volební místnosti prokáže 

svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Oprávněný volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) 

požádat obecní úřad a v den voleb i okrskovou volební komisi o to, 

aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle 

volební komise své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obál-

kou a hlasovacími lístky  na jiné místo voleb.

K 31. 12. 2009  končí ze zákona platnost současného územního 

plánu obce Horní Bečva včetně všech jeho pozdějších změn.

V současné době je již zadáno zpracování nového územního plánu 

obce Horní Bečva, v kterém budou zahrnuty údaje ze starého územ-

ního plánu i všech jeho projednaných a schválených změn. Ovšem 

k 01. 01. 2010 tento nový územní plán nebude ještě dokončen. 

Z tohoto důvodu upozorňujeme občany – vlastníky 

stavebního pozemku, jejichž zájem o stavbu rodinné-

ho domu či jinou stavbu i nadále trvá, aby si urychle-

ně začali vyřizovat příslušná povolení na MěÚ Rožnov 

p. R., odboru výstavby a ÚP. 

Na začátku roku 2010 nebude možné vyřídit stavební povolení 

až do doby, než bude vymezeno MěÚ Rožnov p. R., odborem výstavby 

a ÚP zastavěné území, příp. než bude schválen nový územní plán.

Pro úplnost uvádíme, že uvedené upozornění se netýká občanů, 

jejichž požadavky na změnu územního plánu byly zařazeny až do nově 

pořizovaného územního plánu obce.

Podrobnější informace sdělí p. Macečková, Obecní úřad Horní 

Bečva, tel.: 571645105.

Koupím  malou chatu 

na Horní nebo Prostřední Bečvě 

od 400 000 Kč do 1 000 000 Kč, 

kontakt tel. 605 868 165.

Inzerce
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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, Liští, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časový 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 

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 odpad, který je možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí, 

papír apod. Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši po-

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    25. 9   30. 10   27. 11   30.1 2010
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.

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 smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a obecně 

závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 16/01 – příloha č. 2, 

že  splatnost poplatku je do 30. 9.2009!

Úhradu poplatku neodkladně proveďte následovně:

� 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 rekr. chat  21337 + číslo evidenční

14/1  Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, stanovení za-

pisovatelky, volbu ověřovatelů zápisu, ustanovení pracovního 

předsednictva a volbu návrhové komise.

14/2  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu části pozemku 

parc. č. st. 4/2 o výměře 275,50 m2 a části pozemku parc. č. 40 

o výměře 28,80 m2 ve vlastnictví Kateřiny Ručkové, Dolní Bečva 

503 za část pozemku parc. č. 25 o výměře 217 m2 ve vlastnic-

tví obce Horní Bečva dle přiloženého situačního snímku – vše 

v k. ú. a obci Horní Bečva.

14/3  Zastupitelstvo obce Horní Bečva po ověření ve smyslu ust. 

§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpi-

sů, že návrh změny č. 6A územního plánu SÚ Horní Bečva není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů 

a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajské-

ho úřadu vydává dle § 84 odst. 2 – plnit úkoly stanovené zvlášt-

ním právním předpisem – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) sta-

vebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, 

v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správ-

ní řás, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu 

č. 6A územního plánu sídelního útvaru Horní Bečva.

14/4  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Miroslava Kubáně, Horní 

Bečva 270 o změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 

3887 za účelem prodloužení lyžařského vleku za předpokladu, 

že zařazení této žádosti do změny územního plánu nenaruší již 

zpracovávání nového územního plánu.

14/5  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemku parc. 

č. 2086/3 o výměře 189 m2 v k. ú. a obci Horní Bečva s tím, že 

žadatel je povinen v nabídce na odkup pozemku uvést účel 

využití a kupní cenu.

14/6  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. 

č. 647/4 o výměře 26 m2 a parc. č. 647/3 o výměře 32 m2 v k. ú. 

a obci Horní Bečva dle geometrického plánu č. 2336-15/2009 

ze dne 18.03.2009 za cenu obvyklou.

14/7  Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zajistit opravu poško-

zených komunikací přívalovými dešti v červnu 2009 dle sezna-

mu uvedeného v příloze. 

14/8  Zastupitelstvo obce zamítá podnět ze dne 01.07.2009 paní 

Mgr. Evy Prstecké, bytem Přemyslovců 967/44, Ostrava – 

Mariánské Hory k vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) 

obce dle § 10 zákona o obcích, ve věci stanovení podmínek 

pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních podniků 

a dále k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

Zastupitelstvo obce neshledalo důvodné podmínky k vydání 

této OZV.

14/9  Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu veškeré potřebné do-

kumentace pro podání žádosti o dotaci na zateplení objektů 

ve vlastnictví obce, a to budovy radnice čp. 550, budovy SDH 

čp. 656 a bytového domu čp. 658.

14/10  Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit podklady 

pro dotaci z programu ŽP, a to pro projekt  „Rozšíření separace 

odpadů v obci Horní Bečva“.

 Mgr. Oldřich Ondryáš                                      Josef Blinka 

                              starosta obce                                             místostarosta obce 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2009



5

Pytle žluté barvy – tříděný odpad – PLASTY: zde patří čisté PET 

láhve – zmačkané, plastové  sáčky, fólie, plastové nádoby a obaly, 

polystyrén. Nepatří zde: znečištěné plastové obaly od olejů a chemi-

kálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (moto-

rové oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin zbavte zbytků 

obsahu, z kelímků odstraňte víčka!

Pytle zelené barvy – tříděný odpad – SKLO: zde patří prázdné 

láhve od nápojů, sklenice od zavařenin a potravin, průmyslové sklo 

apod. – nesmí být v roztříštěném stavu. Skleněné střepy nutno odložit 

do kontejneru na sklo.

Tříděný odpad – PAPÍR: zde patří časopisy, katalogy, noviny, 

papírové obaly, balící papír, nastříhané nebo složené kartony 

a lepenky, apod.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo 

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz).

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny 

pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení 

těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů 

u společnosti, které tyto odpady předáváme. 

Likvidaci starých ledniček, mrazáků a televizorů je možno provést 

odevzdáním v Elektře u p. Radka Maliny, který určí místo pro odložení, 

nesmí být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad 

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna 

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad pro občany budou 

přistaveny ve dnech: 

26.–27.9.    31.10–1.11. 2009  

v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Pozvánka

Pozvánka k návštěvě Informačního centra v Místní knihovně 

v Horní Bečvě pro všechny poskytovatele ubytovacích a stravova-

cích služeb a turistických či kulturních akcí z Horní Bečvy a blíz-

kého okolí.

V Místní knihovně funguje od jara letošního roku Informační cen-

trum, které by rádo nabídlo Vaše služby návštěvníkům naší obce. 

Bohužel se potýkáme nejen s nedostatkem podrobnějších informací 

ale i materiálů, které by Vaše služby propagovaly či upřesňovaly jejich 

rozsah. Byli bychom rádi, kdybyste naše centrum navštívili a společně 

bychom se dohodli na formě propagace.

Do Infocentra přicházelo o prázdninách zhruba třicet lidí denně 

a kromě zájmu o atraktivní turistické cíle, se jejich dotazy týkaly pře-

devším ubytování, stravování, půjčoven kol a loděk, možností koupání 

apod. Na většinu dotazů je ale odpovědí pouze informace z internetu, 

kterou si každý turista může najít v klidu doma a nemusí využívat služ-

by Informačních center. 

Proto Vám nabízíme možnost bezplatně umístit v Informač-

ním centru obce své propagační materiály, letáky, vizitky, ceníky, 

upomínkové předměty apod. 

Kontakt: tel. 571 645 247, e-mail: 

knihovna.becva@seznam.cz, marcelaskolova@seznam.cz.

Otevírací doba v knihovně: 

 Po 8.00 – 11.30 12.00 – 18.00

 Út 8.00 – 11.30             –

 St 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

 Pá          – 12.00 – 18.00

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce

Farní charita Rožnov p. R. 

otevírá novou sociální službu

Farní charita Rožnov p. R. zahajuje od září 

2009 provoz nové služby pro obyvatele Rožnova 

a okolních obcí. Jedná se o sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním posti-

žením. 

V rámci této nové služby bychom chtěli na-

bídnout zajímavé  možnosti pro aktivní využití 

volného času, které spojují příjemné s užitečným.  

Při tréninku paměti je možné  zábavnou formou 

výrazně zlepšit paměťové schopnosti a soustředěnost, dlouhodobě 

zvýšit mozkovou kapacitu a zachovat mentální svěžest. Speciálním 

cvičením na balonech si nenáročným způsobem „protáhnete“ všech-

ny svaly v těle.

Služba také zahrnuje poradenskou činnost v sociální oblasti, přede-

vším pomoc při vyřizování sociálních dávek, příspěvků, pomůcek atd. 

i při řešení dalších nepříznivých životních  situací.

Všechny služby jsou bezplatné.

Poskytování sociálního poradenství bude zahájeno ve středu 

2. září 2009 v 8:00 hodin ve Farní charitě Rožnov p. R. v budově Měst-

ské polikliniky Rožnov, kancelář ošetřovatelské služby ve 2. poschodí. 

Bude probíhat každé pondělí a středu od 8 do 10 hodin. 

Tréninky paměti a tělesná cvičení budou zahájeny ve středu 

7. října. Zájemci se mohou hlásit během měsíce září osobně nebo 

telefonicky ve Farní charitě Rožnov p. R.

Tyto aktivizační činnosti budou probíhat v desetitýdenních 

cyklech, maximální kapacita je 10 osob. 

Bližší informace obdrží zájemci ve Farní charitě Rožnov p. R. nebo 

na telefonních číslech:

571 654 954 Farní charita Rožnov p. R.

603 549 618 ředitelka P. Stavinohová

603 549 642 koordinátorka služeb Z. Lušovská

Farní charita Rožnov p. R.

V knihovně bychom mohli nabídnout po dohodě s Farní charitou 

v Rožnově tréninky paměti a to jak pro seniory (v dopoledních hodi-

nách), tak i pro další věkové skupiny. Pokud máte o toto zajímavé cvičení 

zájem, přihlaste se v knihovně. Po dohodě s lektorkou by kurzy mohly 

začít po Novém roce, jedná se o desetitýdenní cyklus – asi dva měsíce 

a počet účastníků by neměl být vyšší než patnáct.

Na podzim budeme také pokračovat v besedách s numerologem, 

nemáme ještě dohodnutý přesný termín první přednášky, proto, pro-

sím, sledujte plakátky, které budou určitě alespoň v květinářství. 

Poděkování 
V červenci jsem se zúčastnil dvou rekondičních pobytů pořádaných 

Sdružením zdravotně postižených občanů a jejich přátel (SZPO a JP). 

Tyto pobyty se konaly v Bystřici pod Hostýnem v rekreačním stře-

disku Sola Gratis a v Malenovicích v penzionu Rajská bouda. Vedení 

SZPO a JP pro nás na obou pobytech připravilo spoustu zábavy – něko-

lik výletů, velice zajímavé přednášky, tombolu apod. Tímto bych chtěl 

poděkovat sponzorům, s jejichž pomocí se náš pobyt na obou středis-

cích stal ještě příjemnějším. Jsou to Mirek a Marta Ondruchovi z Lůk, 

Ina a Pavel Bártkovi – obuv, Květinářství, Papírnictví paní Malinové, 

ATM Ing. Kleina, Mini – market Marie Bílkové, Jednota, Gril Bar Fran-

tiška Tomka, Masna manželů Stromšíkových, Elektro Radka Maliny, 

Hospodář manželů Vojáčkových, Lékárna Horní Bečva paní Malino-

vé, Potraviny Davidova, Hotel Valaška, Klempířství Bedřicha Jurečky, 

Obecní úřad v Horní Bečvě, Milan Vašut – Zubr, Sklo paní Ondruchové 

a pan Vašek z Prostřední Bečvy. Také bych rád poděkoval sousedovi 

panu Křenkovi, který mne dovezl jak do Bystřice, tak i do Malenovic, 

pane Křenek, děkuji Vám moc.                                                      Jarek, Liščí 874
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www.sedesatka.cz
internetový prostor pro seniory

Letní premiéra Želva Cupu 
uctila památku Michala Romana

O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový pro-

jekt pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umís-

těn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný 

na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. 

Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při 

tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispí-

vat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzda-

ností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může 

člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu 

Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdí-

lení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka 

do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 

webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jedno-

duché grafi cké i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu 

se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje 

a buduje společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, 

které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i sou-

časnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na 

jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zají-

mavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, 

se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v kaž-

dém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ 

dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

S úsměvem jsi odcházel, na život se těšil, že Tě 

čeká smrt, jsi však netušil. Těžko se s tebou loučilo, 

těžko je bez Tebe tu žít, v našich srdcích však budeš 

stále žít. 

Dne 8. 8. 2009 vzpomeneme 1. výročí od 

tragické smrti, kdy nás navždy opustil náš syn 

Michal Roman z Horní Bečvy. Není pravda, 

že čas bolest v srdcích zahojí, velká rána zů-

stává a nikdy nepřebolí. S láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou rodiče, bráška Pavel 

s přítelkyní, teta s rodinou, fotbaloví spolu-

hráči a funkcionáři a žáci, které trénoval. 

První srpnový den se na perfektně připraveném pažitu hlavního 

hřiště TJ Sokol Horní Bečva uskutečnila letní podoba nultého roční-

ku Želva Cupu, který opět důstojně uctil památku ikony bečvanské 

kopané Michala Romana. Opět osm údolí postavilo podobně jako 

v zimě své výběry a i venkovní klání mělo stejného vítěze jako zimní 

lité boje. 

Celek Bučkové zvítězil tentokrát jen díky lepšímu vzájemnému 

utkání na úkor týmu Dolní konec – Kobylská. I tentokrát bral medai-

li výběr Mečůvka – Valašska, za celkové třetí místo. Nejlepší střelcem 

se stal Jiří Vala mladší z celku Mečůvka – Valašska, nejlepším hráčem 

Jiří Roman z Dolního konce – Kobylská, nejlepší ochránce svatyně byl 

David Ondryáš z Bečvice – Přehrada. Nejstarším hráčem turnaje se 

stal Pavel Bártek z týmu Inter Liščí (ročník 1951). Podobně jako v zimě 

se celá akce mimořádně organizačně vydařila a určitě se v roce 2010 

dočká svého druhého pokračování.

Celkové pořadí turnaje: 

1. Bučkové 6 0 1 18 : 9 18

2. Dolní Konec – Kobylská 6 0 1 30 : 14 18

3. Mečůvka – Valašska 5 0 2 18 : 12 15

4. Kostelani 3 1 3 11 : 15 10

5. Nebesa – Lúky 2 1 4 13 : 16 7

6.  Inter Liščí 1 2 4 7 : 14 5

7. Hluboké 1 1 5 13 : 23 4

8. Bečvice – Přehrada 1 1 5 8 : 15 4

Martin Němec 

Vítězný tým – Bučkové

Inzerce
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Valašský orieňťák Inzerce

TOP KAUF z Frýdku – Místku  

Vám nabízí hotová jídla
Výrobu hotových jídel zajišťuje fi rma 

Hotovky s. r. o. se sídlem 739 51 Dobrá 485. 

Provozovna – výrobna fi rmy se nachází 

v Dobré u Frýdku – Místku. 

Hotové jídlo má obsah 0,33 l, je to jedna porce, polévky jsou 

dvouporcové, plněné do stejných sklenic jako jednoporcová 

jídla. Polévky jsou vyrobeny jako koncentrát, kdy se přidáním 

0,33 l vody docílí dvou porcí. Tato jídla jsou bez příloh. Záruční 

doba je půl roku ode dne výroby. Za dovoz se již neplatí. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat 

na emailové adrese: hotovky@seznam.cz

Pro seniory
Jedná se o službu pro organizované skupiny, jako jsou na-

příklad kluby důchodců, svazy žen a různá sdružení seniorů. 

Službu využívají i obecní úřady, které zajišťují službu seniorům. 

Noví zájemci o zapojení do programu pro seniory můžou volat 

na níže uvedené telefonní číslo, kde domluvíme další postup.

Telefonní číslo: 558 601 493, 558 913 483

Bolí Vás záda?   

Chcete se zbavit stresu? 

olí Vás zád

cete se zbavit str

Bolí Vás záda?   

Chcete se zbavit stresu? 

Sdružení JDŽ Ostrava Vás srdečně zve 

na pravidelné cvičení J Ó G Y

Kde? malá  tělocvična ZŠ na Horní Bečvě 

Kdy? každé úterý od 16,30  -  18,15  hod.

Zahájení: 15. září  2009 

Na Vaši účast se těší dlouholetý cvičitel JÓGY  

Ing. Karel Ondruch a Anna Valová

Po roční pauze se od devíti hodin ráno 22. srpna 2009 začali sjíždět 

blouděníchtiví závodníci ze všech koutů ČR na legendární 5. Valašský 

orieňťák na horských kolech pořádaný Ohlou klikou. Úderem půl je-

denácté se vydalo do terénu rekordních 119 závodníků (82 ogarů a 37 

cérek, neboli 45 jednotlivců a 37 dvojic) rozdělených do sedmi kate-

gorií. Ihned, co se od závodníků “vyklidily” prostory dějiště, jimiž byla 

letos Sokolovna Hornobečvanského TJ, započal fantastický dětský zá-

vod, kde se spolu popralo o umístěni 17 dětí rozdělených do 6 katego-

rií. Tady se ukázaly cyklistické naděje coby budoucí klikácké reprezen-

tanky Lucka Závorková (1. místo 3 až 5 let) a Amálka Kretková (3. místo 

kategorie 3 až 5 let).

Během celého dne měli jak přihlížející, tak i samotní závodníci mož-

nost vyzkoušet ležatá kola značky AZUB, využít služby dobře vybave-

ného bufetu a servisu. No a před vyhlášením výsledků se 12 pivařů 

zúčastnilo pivního závodu.

Z výrazů ve tvářich přijíždějících závodníků, především těch, kteří 

jeli dlouhou trať s 13 kontrolami, byla vidět únava. Dle komentářů se 

jednalo o nejtěžší závod z dosavadních ročníků. Úsměv a spokojenost 

se dostavily až po guláši a při vyhlašování vítězů. Letošní závod měl 

opravdu kvalitní úroveň co se týče obsazení. Hlavní kategorii mužů vy-

hrál Honza Graubner ze Zlína s náskokem téměř 24 minut nad obhájcem 

vítězství Mirkem Volkem z Hranic. V kategorii žen nenašla konkurenci 

brněnská Adéla Štěpánská s časem 127 minut a 58 s. Potěšením bylo 

vidět na stupních vítězů bečvanské naděje Hanku Chovancovou v tan-

demu s Evčou Grochalovou (3. místo Z+Z), Jirku Mužného v tandemu 

s Ondrou Bártkem (1. místo M+M) a Pepiho Proroka v tandemu 

s Rosťou Ondruchem (3. místo M+M).

Celkově hodnotím závod velice kladně. Podařilo se nám udržet 

kvalitu a standard, na který byli účastníci zvyklí. Děkuji všem, kteří se 

na závodě podíleli svou účastí a především lidem, kteří se postarali 

o hladký chod závodu. DÍKY a příští rok opět na shledanou! Velký dík 

patří i našim sponzorům, bez jejichž pomoci by závod nebylo možné 

uspořádat.
Ohlá Klika

Zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, 

ovocných a okrasných dřevin

spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

1. – 4. října 2009
� Ústřední expozice Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy 

s názvem „PŘIJELA POUŤ“ – se špičkovými výpěstky ovoce, zeleniny 

a přehlídkou chryzantém, expozicí nejzajímavějších odrůd tykví.

� Přehlídku okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů.

� Podzimní nabídku ovocných dřevin.

� Pavilon Českého zahrádkářského svazu 

s expozicí krajových odrůd ovoce a různých druhů zelenin.

� Výstavu hub, zahrádkářskou a houbařskou poradnu, včelařský koutek, 

prodej včelích produktů, nabídku moravských vín a burčáku.

� Přehlídku nejlepších exponátů z podzimní soutěže fl oristů 

v aranžování květin, letos na téma „ADVENTNÍ VAZBA“.

� Gastronomický festival OLIMA s vařením a ochutnávkami 

i zdravých jídel a nápojů. Dny moravských vín s prezentací všech vinařských 

podoblastí a soutěží o nejlepší ovocný destilát „FLORA KOŠT 2009“.

� Prohlídka sbírkových skleníků a botanických zahrad výstaviště 

i olomoucké univerzity Palackého, 

zábavný program s cimbálovou a dechovou muzikou.

� Podzimní zahradnické trhy – s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin, 

ovocných, okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily.

� Slevy na hromadné objednávky vstupného a pro školní zájezdy 

(vstupenka 15 Kč pro účastníky školních zájezdů o nejméně 10 lidech).

Změna programu vyhrazena / Informace na www.fl ora-ol.cz

FLORA OLOMOUC 2009 
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•   Od pondělí 31.8. do středy 2.9. v 18.00 hodin

POKOJ V DUŠI

Silný příběh se odehrává na pozadí drsné scenérie hor se vším, co je pro střed-

ní Slovensko typické – patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže 

dřeva, ale hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přátelství a lásku. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pondělí 31.8. do středy 2.9. ve 20.00 hodin

PROROCTVÍ

Vzkaz z roku 1959 předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně 

a souřadnice každé významné katastrofy za posledních 50 let. Zjistí také, 

že předpovídá ještě tři události…  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Ve čtvrtek 3. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ

Všichni účastníci slavnostní večeře na počest příjezdu slavného operního 

pěvce v sobě dusí emoce. Oslava probíhá v komickém duchu a když se muž 

vrátí domů, už nic nemůže být jako dřív.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pátku 4. do neděle 6. v 18.00 hodin

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA

V případě mladé dvojice Burta a Verona  platí dvojnásobně, že těhotenství 

je dřina. Nalezení vhodného „hnízda“ jim zrovna nejde a než se dítě přihlásí 

o slovo, mají před sebou ještě dlouhou cestu.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 3. do neděle 6. ve 20.00 hodin

BRUNO

Sacha Baron Cohen je zpět! Nedávno vás dostal Borat, dnes přichází Bruno, 

největší rakouská gay celebrita od Arnolda Schwarzeneggera. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od pondělí 7. do středy 9. v 18.00 hodin

OPERACE DUNAJ

Poté, co zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze 

nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk, nabourá do české hospůdky se 

všechno změní… Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od pondělí 7. do středy 9. ve 20.00 hodin

WRESTLER

Po dvaceti letech, která uplynula od časů velké slávy, se Randy Robinson jen 

těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech 

kolem New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových 

fanoušků. Mládeži do 15 let nevhodný.

•   Od čtvrtku 10. do neděle 13. v 18.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné 

dobrodružství. Nová “doba ledová” zavede hlavní hrdiny do ohromného pod-

zemního světa dinosaurů.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od čtvrtku 10. do neděle 13. ve 20.00 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

Harry začíná již šestý rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, 

která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. 

Válka mezi dobrem a zlem  zasahuje do života Harryho spolužáků v té nejne-

představitelnější podobě a začátek konce se blíží . . . 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný.

•   Od pondělí 14. do středy 16. v 18.00 hodin

KLÍČEK

Mladý pár, který vleze do opuštěné věznice v centru Uherského Hradiště, aby 

si trochu užil, ještě netuší, že vězení není tak úplně prázdné. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

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.

•   Od pondělí 14. do středy 16. ve 20.00 hodin

S.S.D. – SPOJENÍ NENAVÁZÁNO

Pravidla televizní reality show se zničehonic mění, když se spojení se štáby 

ztratí a jeden z účastníků show je brutálně zavražděn. Po nalezení vzkazu 

s tajemným podpisem S.S.D., pochopí, že výhrou pro vítěze nebude milion 

rublů, ale jeho vlastní život… Mládeži do 15 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 17. do neděle 20. v 18.00 hodin

VENI, VIDI, VICI

Honza nastupuje na brigádu do luxusního hotelu v Karlových Varech, aby 

fi nančně pomohl své rodině. Ale zde se také hraje golf a ukáže se, že pro něj 

má Honza velký talent. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od čtvrtku 17. do neděle 20. ve 20.00 hodin

PIRÁTI NA VLNÁCH

V šedesátých letech ve Velké Británii mohli tamní posluchači poslouchat rock 

jen dvě hodiny týdně na vlnách veřejnoprávní BBC. Pak se však objevilo Radio 

Rock, které tuhle nebezpečnou hudbu šířilo 24 hodin denně a přísná nařízení 

obcházelo jednoduchým trikem – vysíláním z lodi plující Severním moře těsně 

za hranicemi britských teritoriálních vod. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   V neděli 20. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – HRNEČKU VAŘ!

Krtek malířem, Dorotka a drak, Strašení čmeláků, Hrnečku vař!, Mikeš se učí 

mluvit, Kocourek Mňouk

•   Od pondělí 21. do středy 23. v 18.00 hodin

ZAŽÍT WOODSTOCK

Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je cítit změna. I když to tak zatím 

v ospalém městečku Woodstock vůbec nevypadá, všechno začne tady. Najed-

nou se kolem začnou psát dějiny a největší nejenom hudební událost té doby 

přivádí do městečka tisíce lidí. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•   Od pondělí 21. do středy 23. ve 20.00 hodin

BRONSON

Od roku 1974 si odseděl v kriminále 34 let, z nichž 30 let byl na samotce. 

Toto je příběh nejnebezpečnějšího vězně ve Velké Británii.

 Mládeži do 18 let nevhodný. 

•   Ve čtvrtek 24. v 18.00 hodin

ARTKINO – MUŽ A JEHO PES

Charles se ocitá i se svým psem na ulici. Nikdo mu nepodá pomocnou ruku 

a jeho hrdost mu nedovolí, aby tu svou sám pro pomoc natáhl. Vždycky si 

myslel, že je mužem, který se svým psem po boku bude bojovat dál… 

 Mládeži přístupný. 

•   Od pátku 25. do neděle 27. v 18.00 hodin

VZHŮRU DO OBLAK

Carl Fredricksen a osmiletý cestovatel Russell, se vrhají do vzrušujícího dobro-

družství, ve kterém se setkávají s divokým terénem, neočekávanými lotry 

a děsivými tvory čekajícími v džungli.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od pátku 25. do neděle 27. ve 20.00 hodin

MUŽI V ŘÍJI

Mouřínov je malá moravská díra, kde končí silnice, a nápad o uspořádání 

mistrovství Evropy ve vábení jelenů je možností, jak sehnat peníze k jejímu 

prodloužení.  Mládeži přístupný. 

•   Od pondělí 28. do středy 30. v 18.00 hodin

G-FORCE

Dobrodružná komedie o posledních úspěších tajného vládního programu 

pro výcvik špionážních zvířat.   Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•   Od pondělí 28. do středy 30. ve 20.00 hodin

VDANÁ SNOUBENKA

Vezměte jednu moderátorku rozhlasové talkshow, jednoho rozzlobeného 

hasiče, přimíchejte počítačového experta, který se dokáže napojit na matriční 

záznamy – a voilá! Emma se nemůže vdát, protože už vdaná je – právě za 

hasiče Patricka!  Mládeži přístupný.


