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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Sdružení Mikroregion Rožnovsko
dobrovolný svazek obcí dle §49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

Masarykovo nám.  128,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Členové Sdružení Mikroregion Rožnovsko (starostové obcí Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, 

Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice a Vidče) 

přijali na jednání Valné hromady sdružení konané dne 29. října 2009 následující usnesení:

USNESENÍ
Při sněhové kalamitě, která postihla mimo jiné mikroregion Rožnovsko ve dnech 

14. - 17. října 2009, se v plném rozsahu projevila nedostatečná a na mnoha místech 

mikroregionu zcela chybějící údržba elektrických rozvodů 22kV, 380V i 220V. Jedná 

se především o špatný nebo chybějící prořez a také o stav sloupů elektrického vedení 

a samotného el. vedení.

Při sněhové kalamitě byly v obcích mikroregionu stovky domácností i fi rem mini-

málně několik desítek hodin, v některých případech více než 10 dnů, bez elektrického 

proudu. Dle našeho názoru byla drtivá většina poruch následkem zanedbané údržby. 

Z toho vyplynula velmi tíživá situace pro obyvatele obcí a také pro výrobu fi rem na 

území mikroregionu.

Členové Sdružení Mikroregion Rožnovsko žádají provedení okamžité nápravy 

v údržbě elektrických rozvodů 22kV, 380V i 220V ještě před zimní sezonou tak, 

aby byly minimalizovány dopady výpadků elektrické energie na domácnosti i fi rmy.

Zároveň členové Sdružení důrazně žádají pro starosty pověřených obcí sdělení 

přímého telefonního spojení na managery společnosti ČEZ nebo na operativní pra-

covníky společnosti ČEZ. Tento požadavek je vznesen na základě zkušeností z poslední 

sněhové kalamity, kdy zveřejněná poruchová čísla byla nedostupná nebo umožňovala 

pouze spojení s řadovým operátorem společnosti ČEZ, který nedokázal komunikovat 

na úrovni krizových štábů obcí. V horším případě se starostové obcí dovolali pouze 

na záznamník společnosti ČEZ.

Naprosto nepřijatelné jsou pro obce mediální dezinformace vydávané společností 

ČEZ, kdy společnost ve svých vyjádřeních přenášela svou odpovědnost na jednotlivé 

obce. Navíc společnost ČEZ v době, kdy ještě desítky domácností na území celého 

mikroregionu byly bez elektrické energie, tvrdila, že jsou již všechny poruchy odstraně-

ny a bez proudu už nejsou žádní obyvatelé regionu.

Představitelé jednotlivých obcí závěrem velmi negativně hodnotí dosavadní spolu-

práci s vedením pracovních čet společnosti ČEZ, kterým v mnohých případech výrazně 

chybí jakékoliv znalosti místopisu obce. Řada problémů tak byla způsobena minimální 

nebo žádnou orientací pracovních čet v obcích.

Představitelé obcí mikroregionu Rožnovsko požadují od zodpovědných zástup-

ců společnosti ČEZ informaci o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě stávajícího 

neuspokojivého stavu.

 Jaroslav Kubín Lubomír Vaculín Pavel Mana

 starosta Rožnova p. R. starosta Zubří starosta Dolní Bečvy

 František Juřík Oldřich Ondryáš Vojtěch Pavlica

 starosta Prostřední Bečvy starosta Horní Bečvy starosta Hutiska-Solance

 Miroslav Martinek Radek Porubský Štěpánka Mikulenková

 starosta Valašské Bystřice starosta Vigantic starostka Vidče



Každoročně 2. listopadu vzpomínáme 

na své blízké, kteří tu již nejsou s námi. 

V dávných dobách pohané kladli 

na pohřebiště kamínky, podle dnešních 

tradic se k Památce zesnulých hroby 

zdobí věnečky či květinami v miskách 

a rozsvěcují se svíčky.
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Motto: 

„Chceš-li uniknout tomu, co Tě trápí, musíš být jiný, ne jinde.“
Seneca 

 1.11. 10.00   za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, 

rodiče a duše v očistci

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

a celou zemřelou rodinu

 3.11. 7.30 na dobrý úmysl

 4.11. 7.30 za zemřelého Karla Diatku

Společenská kronika

Mše svaté ve farním kostele 
sv. Jana a Pavla LISTOPAD 2009

Byl jsi skromný ve svém životě, trpělivý ve svých 

bolestech, velký ve své lásce a dobrotě.

Dne 20. listopadu 2009 vzpomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí mého 

manžela, našeho tatínka a dědečka 

pana  Metoděje  Č e r v e n é h o

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, děti Jana, Roman 

a Hana s rodinami a sedm vnoučat.

Trůn(y)

pro naše rodiče a prarodiče, s listopadovým vzkazem 

„dušičkovým,“ až přes Váš práh věčnosti. 

Nejdražší maminko, 

paní  Anno S e d l á č k o v á, 

předrahý tatínku, 

pane  Františku II. S e d l á č k u, 

i nadevše dobrotiví stařenko a staříčku, 

paní  Veroniko P o l á ch o v á, 

roz. Vaníčková 

s panem Michalem P o l á ch e m, 

z Vaší domoviny s číslem 342 

v Horní Bečvě.

Vzpomínkové dny letošních svátků „dušiček“ 

zůstávají pro nás trvalou ozvěnou 

Vaší laskavosti, připomínkou všeho dobrého, 

rovněž nezapomenutelné štědrosti, obětavosti 

a péče o nás v době našeho dětství i dospívání, 

až do posledních dnů Vašich pozemských cest. 

Vaše životní moudra nás vedou dál po cestičkách našimi životy. 

Zůstavili jste nám svá hřejivá objetí, jste našimi věrnými „dušičkami shůry,“ 

nejen v první svátečně vzpomínkový den listopadový.

Pietně klademe dary květů, 

nechť jsou naším vroucím poděkováním. 

Tisíceré díky, lásky naše, do Vašich hvězdných dálav, navždy.

Prom. ped. Věroslava Sedláčková se sourozenci 

Františkem III. a Ivanem

Vzpomínka

Motto: 

„…a přece je to krásné, když člověk vzpomíná, 

jak hloupý byl v mládí“
Romain Rolland

V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Františka  V a n í č k o v á 

 Marie  N ě m c o v á 

 Stanislav  P o l á ch 

 Františka  O p á l k o v á 

 Antonín  M a ch á l e k 

 Anastázie  T o v a r y š o v á 

 Jaroslav  T o v a r y š

 Marie  S o l a n s k á

 Metoděj  O n d r u ch

 Emilie  K ř e n k o v á

 Josef  J u ř í č e k

 Marie  K r e t k o v á

Všem listopadovým jubilantům přejeme do dalších let 

hodně lásky, pohody a hlavně pevné zdraví. 

Blahopřání

Věk není to, v čem poznává se stáří, 

když oči věčným mládím září, 

a když se srdce umí pousmát, 

tak ten věk není vúbec znát.

Dne 28. listopadu 2009 

oslaví své sedmdesáté narozeniny 

paní  Marie  K r e t k o v á 

Vše nejlepší do dalších let přejí 

manžel Josef, dcery Marie a Anna 

a synové Zdenek, Jan a Josef. 
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 5.11. 7.30  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, rodiče 

z obou stran a dva vnuky

 6.11. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Michala Macečkovy, 

manžela Oldřicha a čtyři syny Kociánovy

 7.11. 7.30  za zemřelé rodiče Malinovy, Mikulcovy a jejich syny

 8.11. 10.00  za zemřelé Josefa a Jindřišku Zetochovy, dva syny 

a vnučku Janu

 9.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 10.11. 7.30 za zemřelé rodiče Svobodníkovy a duše v očistci

 11.11.  7.30  za zemřelého Františka Macečka, dvě manželky, 

dceru Annu, syny Jana a Josefa

 12.11. 7.30  za zemřelého Martina Ondrucha, manželku, 

dvě dcery a zetě

 13.11. 7.30 za zemřelou Barboru Vilémovou, manžela a rodinu

 14.11. 7.30 za zemřelého Metoděje Kubáně a manželku Elišku

 15.11. 10.00 za zemřelého Leopolda Valu a rodiče z obou stran

 16.11. 7.30 na poděkování P. Bohu při příležitosti sedmdesáti let

 17.11. 7.30  za zemřelého Františka Solanského, manželku, 

tři dcery a čtyři zetě

 18.11. 7.30  za zemřelé Arnošta a Anežku Kubáňovy, rodiče 

Barboru a Jana Bordovské a jejich rodiče

 19.11. 7.30  za zemřelou Cecilii Ondruchovou a jejich pět 

sourozenců

 20.11. 7.30  za zemřelé Kristýnu a Juliuse Bila, snachu Lenku 

a celou zemřelou rodinu

 21.11. 7.30 za zemřelého Vladimíra Ondrucha a rodiče z obou stran

 22.11. 10.00  za zemřelou Cecilii Solanskou, dva manžely, dva syny, 

dceru Vlastu s manželem, živou a zemřelou rodinu 

Solanskou

 23.11. 7.30 na úmysl dárce         

 24.11. 7.30 na dobrý úmysl

 25.11. 7.30 za zemřelé rodiče, syna, dceru a ostatní příbuzné

 26.11. 7.30 za zemřelého René Vaňka a staříčky z obou stran

 27.11. 7.30 za zemřelé Annu a Aloise Malinovy a celou rodinu

 28.11. 7.30  za zemřelou Boženu Kubáňovou, manžela Josefa, 

rodiče a sourozence z obou stran

 29.11. 10.00  za zemřelého Josefa Ondrucha, manželku Ludmilu, 

sourozence a rodiče z obou stran

 30.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče, sourozence, 

živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 1.12. 7.30  za zemřelého Ondřeje Martináka, zemřelou rodinu 

Martinákovou a Ondruchovou

 2.12. 7.30 na úmysl dárce 

 3.12. 7.30  za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a syna 

Jaroslava

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

a syna Václava

 5.12. 7.30 za zemřelé rodiče a duše v očistci

 6.12. 10.00  za zemřelé rodiče Prorokovy, Annu a Jana a živou 

rodinu

 7.12. 7.30 na dobrý úmysl          

 8.12. 8.00 za přímluvu P. Marie za ochranu živé rodiny

  17.00 na úmysl dárce

Informace obecního úřadu

Poděkování 

V sobotu 3. října 2009 jsem se zúčastnil 
cyklistických závodů „Memoriál Jana Veselého.“ 

Tento závod se jel v Ostravě – Porubě 
na uzavřeném okruhu hlavní třídy. 

Skončil jsem na prvním místě. 
Rád bych poděkoval kamarádu Milanovi Opálkovi, 

který se o mne celý den staral a dovezl mne na místo závodu.
Milane, moc děkuji.

Jaroš, Liščí

Novelou zemědělského zákona č. 291/2009 sb., který nabyl účin-

nosti 1. října 2009, je všem chovatelům hospodářských zvířat dána po-

vinnost ohlásit Ministerstvu zemědělství, pracoviště Vsetín, umístění 

objektů sloužících k chovu zvířat (trvalé stavby, dočasné stavby, místa 

v krajině pro shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci 

se zvířaty) do devadesáti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-

kona, t. j. do 31. prosince 2009.

Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá 

do patnácti dnů ode dne ukončení užívání objektu ministerstvo 

o provedení změny v evidenci. 

Nesplněním těchto povinností se chovatel vystavuje uložení pokuty 

vevýši 10 000 Kč.

Další informace je možno získat:

Agentura pro zemědělství a venkov ve Vsetíně,

Smetanova 1484, 

od 1. prosince 2009 na Družstevní 1603,

Vsetín – Rybníky (bývalá restaurace Astra) 

nebo na telefonu 571 425 102 – 106. 

Ing. Jiří Kubeša, vedoucí AZV Vsetín

Upozornění pro všechny chovatele 

hospodářských zvířat

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí rok 2009

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.
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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:    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.

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 budou přistaveny: 

1.11. 2009  v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Vážení sportovní příznivci a občané Horní Bečvy

Přesto, že fotbalová sezóna ještě neskončila dovolím si udělat 

ohlédnutí za letošním rokem 2009. Začnu u těch nejmenších a to 

mladší žáci a starší žáci.

Již několik let hrajeme krajskou soutěž Zlínského kraje a myslím 

si, že na velikost vesnice jakou máme je potřeba být pořádně pyšní 

na tyhle kluky, ale hlavně na trenéry, kterých je určitě nedostatek, ale 

Ti co tuhle práci dělají, ji dělají s láskou a pocitem uspokojení. Nedá mi 

to než nevzpomenout na tragicky zesnulého Michala Romana, který 

společně s bratrem Pavlem pro kluky žili a dokázali jim dát vše z fotba-

lové abecedy, tak aby se kluci postupně zapojili do dalších věkových  

kategorií. Neopomeneme ani na Svaťu Fojtáška, na Mirka Dobeše, 

Jardu Zetochu a od letošního podzimu i Mirka Křištofa a ostatní včet-

ně rodičů, kteří povzbuzují kluky při domácích zápasech a někteří 

i při zápasech na půdě soupeřů. 

Družstvo dorostu

Dá se říci vždy problémová kategorie z hlediska pubertálního vý-

voje. Pod vedením Petra Vašuta se vždy ale dokázalo přimět kluky 

chtít hrát fotbal a myslím, že hlavně Petrovou zásluhou se dařilo i to, 

že jsme v uplynulém ročníku hráli o postup do vyšší soutěže a o pře-

borníka okresu Vsetín. I zde je spousta hráčů, kteří si zaslouží uznání. 

I tady je potřeba připomenout pomoc Jirky Martináka a Mirka Dobeše. 

Od letošního podzimu družstvo převzal právě Ing. Dobeš a společně 

s Jardou Zetochou  se snaží navázat na úspěchy předešlých sezón.

 

Družstvo mužů

Dlouhé roky vedl družstvo Mirek Křištof a přesto, že jsme se snažili 

postoupit do krajské I. B třídy, tak se to nepovedlo. Přesto je potřeba 

práci hodnotit velice kladně, hlavně ve stabilizaci kádru a zapojení hrá-

čů, kteří jsou ochotni pro fotbal udělat vše.

Od letošního podzimu převzal družstvo mužů Petr Vašut a Pavel 

Miškařík a kluci hrají fotbal jako na houpačce. Doma nadělují soupeři 

a z venku si vozí nadílky sami. Věřím, že v jarní části budou kluci schop-

ni dovézt nějaký bod i z venku.

TJ SOKOL Horní Bečva
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Senioři

Zde se mi nechce použít výraz staří páni, ale ono tomu vše nasvěd-

čuje. Všechny družstva hrající seniorskou soutěž omlazují kádry a do-

plňují mladšími a mladšími hráči. V našem družstvu je to spíše naopak 

a přesto, že chlapi pravidelně sportují a trénují, tak věkový rozdíl začí-

ná být vidět. Bohužel musím říci, že zápasy, které jsem viděl, tak byly 

soubojem našich útočníků se soupeřovým brankářem a potom jeden 

útok a bylo po zápase. Musím, ale chlapům poděkovat za přístup ne-

jen k zápasům, ale i dění kolem fotbalu a fotbalového hřiště.

Ostatní aktivity

V letošním roce se nám podařilo vybudovat nové střídačky pro hrá-

če, které snesou srovnání i s oddíly na vyšší úrovni. Uspořádali jsme 

halové turnaje pro mládežníky, kde jsem dosahovali různých umístění, 

vyhráli jsme zimní turnaj v Rožnově pod Radhoštěm v kategorii mužů 

a uspořádali jsme oslavy 80. výročí založení oddílu na Horní Bečvě, kde 

hlavně zápas mezi nejmenšími hráči a maminkami a přítelkyněmi fot-

balistů pod názvem Čárlího andílci měl veliký ohlas, stejně jako zápas 

seniorů s družstvem Válcoven plechu Frýdek Místek v čele s Vaškem 

Pěcháčkem, Pepou Marchevským a Jardou Křivou patřil k ozdobám 

oslav.

Připravované akce

Dne 12. 12. 2009 připravujeme mezinárodní turnaj v halové kopané 

mladších žáků jako II. ročník Memoriálu Michala Romana, kde již máme 

zajištěnou účast družstev Valašského Meziříčí, Velkého Týnce, Juřinky, 

Prostřední Bečvy, Ratiboře, slovenského SK Makov a domácích. Před-

pokládáme účast až 10 družstev a chtěli bychom pozvat všechny rodi-

če a příznivce do haly při základní škole. 

Výbor TJ chce poděkovat touto cestou všem hráčům, divákům 

a sponzorům, kteří pomáhají udržet sport na Horní Bečvě. Výbor TJ 

si dále velice váží spolupráce s obecním úřadem a ostatními složkami 

v obci především s hasiči.

Ostatní aktivity až v roce 2010.

Karel Sekyra – sekretář TJ Sokol Horní Bečva

�  Kácení a ořez stromů s plošinou

�  Štěpkování větví, prodej štěpky

�  Likvidace pařezů frézováním

tel: 608 876 856
www.plosiny-vigantice.cz

Pozvánka

Inzerce

hledáme ve spolupráci s Českou poštou 

spolupracovníka  

na pozici 

FINANČNÍHO PORADCE ČMSS
 pro okres Vsetín 

Náplň práce:

- péče o stávající klienty

- prezentace a prodej fi nančních produktů

- rozšíření obchodních vztahů s klienty a poradenství

- zajištění spolupráce s Českou poštou

Nabízíme: Požadujeme:

- tvůrčí práci a seberealizaci - SŠ vzdělání

- bezplatné vstupní zaškolení - komunikační schopnosti

- odborné vzdělávání -  zájem o obchod 

a fi nance

- perspektivu profesního růstu -  samostatnost a časovou 

fl exibilitu

-  silné zázemí úspěšné  - základní znalost práce

společnosti    na PC

- motivující fi nanční ohodnocení - ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem 

zasílejte na níže uvedenou adresu.

Kontaktní osoba:  ing. Daniel Pražan

                               Oblastní ředitel ČMSS, a. s.

                               Horní náměstí 27

                               772 00  Olomouc

Tel.: 604 999 788, 585 242 469

E-mail: 

cnp-prazan-strakova@cmss-oz

Pro velký zájem o fi nanční produkty 

Českomoravské stavební spořitelny, a. s.

Restaurace Zavadilka pořádá a zve vás na:

Martinskou diskotéku
7. 11. 2009

od 21.00 hod.

Kominické práce – pan Fusek

tel.: 605 815 272
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Program T KLUBU
Zemědělská 592, Rožnov p. R.

tel.: 571 651 233, 571 620 222

e-mail: tka@tka.cz, www.tka.cz

O Šedesátce.cz – novém webu pro seniory

Není prý dobrý nápad, věnovat se webu pro seniory, tvrdí někteří 

mí přátelé. Senioři si podle nich s počítači zrovna netykají a nejsou zvě-

daví na vůbec žádné webové stránky, natož ty „seniorské“. Nemyslím si, 

že tohle tvrzení má reálný základ. Společnost si zvykla vnímat seniory 

s jakousi šedivou nálepkou. Lidé přes šedesát jsou paušálně označo-

váni za mrzoutské škarohlídy bez kontaktu s realitou, kteří připravují 

těm mladším jen samé naschvály a sobecky volí ty, kdo jim slíbí zvýše-

ní důchodů. Je to hloupý generační předsudek. Šedesátka.cz vznikla 

právě proto, že senioři jsou naprosto jiní. Významná část seniorů se 

pohybuje po internetu „jako doma“. Mnohý dnešní šedesátník řídí či 

ještě nedávno řídil významnou fi rmu nebo instituci. Starší generace 

obecně představuje rezervoár životní moudrosti a zralých zkušeností. 

Paušalizovat českého seniora na předbíhajícího důchodce z Kaufl an-

du je stejný nesmysl, jako paušalizovat českého juniora na hlučného 

squattera z Vily Milada. 

Šedesátka.cz není první a jistě ani poslední web pro seniory. Volí 

však jiný přístup a má jiné ambice. Šedesátka.cz není a nebude přepl-

něna reklamou, protože chce být prostorem setkávání a ne prodejním 

stánkem. Šedesátka.cz není upravený polotovar, byla od počátku vyví-

jena s ohledem na potřeby seniorů a investovala do kvality grafi ckého 

prostředí. Šedesátka.cz nechce být „pouhý“ web, ale prostor, ve kterém 

se vzájemně prolínají lidé a regiony, senioři a společnost. 

Proč „Šedesátka“? V šedesáti letech podle psychologů končí střední 

věk a lidé se stávají seniory. Přesto, že velmi často pokračují v aktivním 

profesním životě, leccos se mění. S šedinami přichází určitý nadhled, 

moudrost a potřeba sdílet zkušenosti. V každé společnosti žijí vedle 

sebe mladší a starší. Každá společnost potřebuje nadšení jedněch 

a moudrost druhých. Je dobré dát seniorům do ruky mikrofon. 

Vítejte na www.sedesatka.cz.      
Jan Vojvodík, 

šéfredaktor šedesátka.cz

–   Setkání s numerologem   – 
4. listopadu 2009 v 17.00 

se v Místní knihovně opět setkáme s panem Kovarňou 

nad numerologickými záhadami. 

Všichni, které to zajímá, jsou srdečně zváni.

–      Máte problém,      –

se kterým si nevíte rady?
 Podívejte se na něj z jiného úhlu. 

Setkání s konstelacemi 

18. listopadu 2009 v 17.00 hodin 
v Místní knihovně, všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka do knihovny

•  Čtvrtek 19. listopadu 2009 – T Klub

Indonésie – Klub cestovatelů – Jan Trůneček

•  Pátek 20. listopadu 2009 – restaurace Harcována

Jablkoň a Hromosvod – koncert

•  Sobota 21. listopadu 2009 – evangelický kostel

Moctet – koncert v rámci KPH

•  Čtvrtek 26. listopadu 2009

1+1= 3 – divadelní komedie Berani z Těškovic

Z programu agentury tka 

v Rožnově pod Radhoštěm na měsíc listopad:

Středa 11. listopadu

19.00 hodin
Společenský dům

LENKA FILIPOVÁ
koncert známé zpěvačky 

a kytaristky s Klikou oKlikou 
aneb Od severu na jih s oddychem na doutníky 

Po dlouhé době se probouzíme z předčasného zimního spánku 

a opět Vás po roce zveme na promítací odpoledne 

z cest přátel Ohlé kliky. 

Gong ohlašující začátek a setmění v sále nastane

v sobotu 14. listopadu 2009 od 17h 
v hospodě na Bečvici na Horní Bečvě. 

To vše a ještě více za luxusních 9,70 Kč.
Srdečně zve Ohlá klika
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Svačí vaše dítě ve škole? 

A víte co?
První desítky škol se v České republice 

přihlásily k účasti na projektu 

Svačiny do škol. 

Děti tak dostanou zdravou svačinu 

přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze 

a rozhodně ji nezahodí do koše 

– samy si ji totiž objednají na internetu, 

podle své chuti.

Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé 

ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti mís-

to svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině 

rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená 

v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse 

kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom prá-

vě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském 

organismu během školní výuky – a od nich se odvíjí například 

míra pozornosti či základy budoucího zdraví. 

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně 

čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze 

a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, 

který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem 

svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, 

nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy 

vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc do-

předu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, 

čerstvě připravenou. 

Celý objednávkový systém 

je přístupný z internetové adresy

www.svaciny.eu  

Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, sa-

látů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí 

– a že svačí zdravě.                                  
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

27. 11. 2009 v 17.00 hod.
Valašský šenk, Prostřední Bečva

Aranžování adventních věnců
Přijďte si vlastnoručně vyrobit 

adventní věnec

Vy si přinesete – chvojí, štípačky

My zajistíme – ostatní aranžmá

Cena věnce 100,- až 150,- Kč

Závazné přihlášky přijímá paní Monika Fusková

Tel.: 571 647 290, mobil: 606 169 230

E-mail: fuskova@neotrade.cz

Přihlášky do 16. 11. 2009
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•  Od pondělí 2. do středy 4. v 18.00 hodin

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra 

a Jiřího Suchého. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 2. do středy 4. ve 20.00 hodin

LOUISE - MICHEL

Jít na pracák nebo zabít šéfa? Černo-černá komedie o fi nanční krizi.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 5. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – MLČENÍ LORNY

Na Zlatou palmu v Cannes nominované sugestivní drama postihuje fenomén 

imigrace a bezradnosti západní Evropy vstříc přílivu levné pracovní síly. 

Když padne morálka a zábrany, jde o přežití. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 6. do neděle 8. v 18.00 hodin

HRDINOVÉ Z DARANU

Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé o přátelství, o víře v sebe 

sama, o snaze něco dokázat a někomu pomoci. 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 6. do neděle 8. ve 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Komedie Marie Poledňákové je bouřlivým příběhem plným vášně, rozchodů 

a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě či neplánova-

ně jak partneři, tak další členové rodiny.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 9. do středy 11. v 18.00 hodin

VZHŮRU DO OBLAK

Dva protiklady, stařík Carl Fredricksen a malý cestovatel Russell, se vrhají 

do vzrušujícího dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým terénem, 

neočekávanými lotry a děsivými tvory čekajícími v džungli. 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný.

 •  Od pondělí 9. do středy 11. ve 20.00 hodin

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Ryan, spisovatel knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a dopřát životu nový 

smysl, žije v domnění, že se sám vyrovnal se svou minulostí. Jenže pak potká 

Eloise a jeho život se obrátí vzhůru nohama…          Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 12. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – NA DRUHÉ STRANĚ

Turecký vdovec žijící v Německu  si pozve do bytu prostitutku a poté, co je 

zavražděna, rozhodne se jeho syn vyhledat v Istanbulu její dceru. 

 Mládeži do 12ti let nevhodný. 

•  Od pátku 13. do neděle 15. v 18.00 hodin

KNĚŽNA LIBUŠE

Česko-americký koprodukční snímek o legendární kněžně.

 Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 12. do neděle 15. ve 20.00 hodin

ULOVIT MILIARDÁŘE

Po teenagerském fi lmu Gympl přichází Tomáš Vorel s komedií, která se dotýká 

aktuálních témat - médií, lobbingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní 

spojených politických tlaků.  Mládeži přístupný. 

•  V neděli 15. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – PANE, POJĎTE SI HRÁT

Potkali se u Kolína, Jak jeli k vodě, Držte si klobouk, Jak jedli vtipnou kaši, 

Jak šli spát.

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

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

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

•  ARTKINO - HLAD

Tělo jako zbraň – skutečné drama ze severoirské věznice Maze.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od úterý 17. do středy 18. v 18.00 a ve 20.00 hodin

NÁHRADNÍCI

Lidé žijí své životy z pohodlí svých domovů přes robotické náhradníky – fyzic-

ky perfektní mechanické zástupce sebe sama. Utopii světa bez zločinu přeruší 

vražda a agent FBI Greer objeví rozsáhlé spiknutí za fenoménem náhradníků.

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 19. v 18.00 hodin

ARTKINO – V HLAVNÍ ROLI JÁ

Černá komedie tragických rozměrů aneb Zubatá se nepřezouvá.

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 20. do neděle 22. v 18.00 hodin

PROTEKTOR

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu proží-

vají vlastní drama soukromé.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 20. do neděle 22. ve 20.00 hodin

SAW VI

Mark Hoff man pokračuje v krvavém odkazu svého mentora Jigsawa. Kdo si 

pro tentokrát zaslouží bojovat o svůj život? Jaké hračky čekají na ne zcela 

nevinné oběti? A hlavně, řekl už mrtvý Jigsaw své poslední slovo? 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 23. do středy 25. v 18.00 hodin

2 BOBULE

V pokračování úspěšné komedie budeme opět sledovat eskapády dvojice 

kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž otec 

má ale o nápadnících své dcery jiné představy. . .  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 23. do středy 25. ve 20.00 hodin

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ

Tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show se nechtěně zaplete do sérií 

pobuřujících testů svého šovinistického dopisovatele, aby dokázala jeho 

teorie o přátelství, a to jí pomohlo najít lásku. Avšak jeho chytré triky 

vedou k nečekanému výsledku. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. v 18.00 hodin

BRATŘI  BLOOMOVI

Co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na druhé-

ho. A nikdy by nedopustili, aby je rozdělila pravda.            Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 26. do neděle 29. ve 20.00 hodin, 

v sobotu 28. uzavřené představení

2012

Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy 

i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo 

- přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká 

panika… Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 30.11. do středy 2.12. v 17.30 hodin

VÁNOČNÍ KOLEDA

Ebenezer Scrooge začíná vánoční prázdniny se svým obvyklým skrblickým 

opovržením, štěká na svého věrného úředníka a svého veselého synovce. 

Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na 

cestu, která mu otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým starý Scrooge nechtěl 

uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš 

pozdě.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 30.11. do středy 2.12. ve 20.00 hodin

HALLOWEEN 2

Film Halloween 2 režiséra Roba Zombieho navazuje přesně v místě, kde končil 

jeho hit Halloween z roku 2007 a sleduje dohru vražedného řádění Michaela 

Myerse očima hrdinky Laurie Strode.  Mládeži do 15 let nevhodný. 


