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V neděli 15. listopadu 2009 se uskutečnilo v letoš-

ním roce druhé vítání občánků. Byl to slavnostní den 

pro naše nejmenší občánky obce Horní Bečva, narozené 

od dubna do října 2009. 

V obřadní síni Obecního úřadu na Horní Bečvě  se 

sešlo na slavnostním vítání občánků dvanáct rodičů 

se svými miminky, mezi kterými bylo osm chlapečků 

a čtyři holčičky. Při obřadu, za účasti starosty obce, 

matrikářky a předsedkyně SPOZ, se rodiče zapsali 

do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své 

ratolesti malé dárky. Ke slavnostní atmosféře přispělo 

i vystoupení dětí z mateřské a základní školy.

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme 

jim i dětem hodně zdraví, spokojenosti a radosti.

Miminka zleva: Ondřej Chovančík, Kateřina Komnacká, Martin Chmel, Samuel Bílek, Tadeáš Matušík, Tomáš Vašut, 

Aneta Vajglová, Nikolas Vaníček, Ondřej Němec, Petr Secký, Hana Hatlapatková a Kateřina Koňaříková.

Děťátko maličké, naděje v našem světě, z lásky ses zrodilo, 

my s láskou vítáme Tě …

Vítání občánků

Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky se mi v mysli vrací vzpomínky 

na poslední vánoční svátky tak i na předcházející Nový rok. 

V tomto čase se lidé opět snaží být opět o něco laskavější, milejší nebo ohleduplnější. 

Vánoce v nás vyvolávají vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, 

nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. 

V tomto období se všichni snažíme, aby náš domov byl co nejdokonalejší 

a již od začátku adventu v mnoha domovech zavoní medovník nebo jiné slavnostní koláče. 

Snažíme se, aby Štědrý večer byl ten nejhezčí a nezapomenutelný.

Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál krásné, 

veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. 

Zároveň Vám do nového roku přeji svým jménem ale i jménem celého obecního 

zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Takže ještě jednou veselé prožití vánočních svátků a Šťastný nový rok. 

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta obce 
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Motto: 

„Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.  “
Vergilius 

 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

 9.12. 7.30 na úmysl dárce 

 10.12. 7.30 za zemřelé rodiče Kubáňovy a Tomáše Káňu 

11.12. 7.30  za zemřelé   Františku a Michala Bernátkovy, 

syna Emila a snachu Marii a duše v očistci

12.12. 7.30  za zemřelého otce Františka Kysučana, jeho rodiče 

a sourozence

13.12. 10.00  za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

14.12. 7.30 za zemřelého Jana Polácha a duše v očistci

15.12. 7.30  za zemřelého syna Jiřího Petřeka a duše v očistci, 

na které nikdo nepamatuje

16.12. 7.30 na úmysl dárce 

17.12. 7.30 na dobrý úmysl                   

18.12. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Františka Pavelkovy a její 

rodiče Macečkovy

19.12. 7.30  za zemřelé Achila a Jindřišku Martinákovy, syna 

Vladimíra a duše v očistci

20.12. 10.00  za zemřelé Svatoslava Vahalíka, René Vaňka a duše 

v očistci

Společenská kronika

Mše v prosinci ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé přestalo bít, 

vzpomínky živé na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít.

Dne 8. prosince 2009 

vzpomeneme druhé smutné výročí 

úmrtí naší drahé maminky 

paní  Anny  P a v e l k o v é

S láskou vzpomínají 

syn Josef s manželkou Růženou 

a bratr Josef s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.

Marně Tě naše oči hledají, marně slzy po lících stékají. 

Tak nečekaně Tě osud vzal, aniž jsi nám poslední sbohem dal.

Nejsmutnějším dnem je pro nás 

8. prosinec, kdy před třemi lety tragicky 

odešel náš drahý syn, bratr, tatínek

pan  Jaroslav  M a r t i n á k

S láskou a bolestí v srdci 

vzpomínají rodiče, sestra Alena 

s rodinou, syn Jareček a družka Iveta. 

Vzpomeňte s námi, děkujeme.

Vzpomínka

Motto: 

„Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho. 
Seneca

V prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Zdeňka  V a š u t o v á 

 MVDr.  Antonín  Z a v a d i l 

 Marie  K ř e n k o v á 

 Marie  O n d r y á š o v á 

 Vladimír  P r o r o k 

 Zdenka  F o j t á š k o v á 

 Tomáš  Ch o v a n e c 

 Anežka  H o l č á k o v á

 Františka  T o v a r y š o v á

 Zdenka  M a l i n o v á

 Anežka  B l i n k o v á

 Anastázie  K u b á ň o v á

 Jan  K l e p á č

 RNDr.  Jaroslav  P e ch a

Dne 29. prosince 2009 oslaví diamantovou svatbu, 

šedesát let společného života,  

manželé Jaroslav a Jiřina J u ř í č k o v i.

Všem prosincovým oslavencům 
a také diamantovému manželskému páru 

přejeme hodně lásky, spokojenosti 
a hlavně pevné zdraví.  



Informace obecního úřadu

3

21.12. 7.30  za zemřelé rodiče Jana a Františku Vaníčkovy, 

dvě dcery, zetě a duše v očistci

22.12. 7.30 za zemřelého Miroslava Janíčka a duše v očistci 

23.12. 7.30 za zemřelé rodiče, syna, dceru a ostatní příbuzné

24.12. 22.00 za zemřelého Jana Černotu a rodiče z obou stran

25.12. 8.00  za zemřelou Boženu Tomkovou, manžela, sourozence 

a duše v očistci

  10.00  za zemřelé Martu a Bohumila Růčkovy, Anežku a Josefa 

Fiuráškovy a Anežku a Jana Bortlovy 

26.12. 8.00  za zemřelou Marii Bělůnkovou, manžela, děti, vnuky 

a vnučky

  10.00  za zemřelé Františka a Marii Michlíkovy a zetě Karla 

Ondrucha

27.12. 7.30  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

rodiče z obou stran a sourozence

28.12. 7.30 za zemřelou Karolinu Krištofovou, manžela a tři syny

29.12. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlicovy, dceru a zetě

30.11. 7.30 za zemřelou Dagmar Mašlárovou a duše v očistci  

31.12. 16.00 za zemřelého Ladislava Křenka a otce Vladislava

 1.1. 8.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa a rodiče 

z obou stran

 2.1. 7.30  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha a rodiče 

z obou stran

 3.1. 10.00 na dobrý úmysl

!  UPOZORNĚNÍ  !
Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ 

BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

VE DNECH 28. PROSINCE 2009 až 31. PROSINCE 2009 

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BEČVA UZAVŘEN. 

Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

V této době bude také uzavřena 

Místní knihovna 

z důvodu čerpání řádné dovolené.

Uzávěrka lednového Zpravodaje bude 21. prosince 2009, 

proto Vaše příspěvky doneste co nejdříve.

Usnesení 15. řádného 
zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 17. září 2009   

Usnesení 15/1

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce, aby prověřila možnost 

opravy cesty na Radlickém v úseku cca 300 m a aby rozhodla na zákla-

dě cenové nabídky o realizaci akce nejpozději do 15. 11. 2009. Předpo-

kladem realizace opravy je spoluúčast na fi nancování akce ze strany 

občanů.

Usnesení 15/2

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce prověřit možnost umístě-

ní značek omezujících vjezd a parkování v prostoru lyžařského vleku 

u Sachovy studánky v termínu do 31. 10. 2009.

Usnesení 15/3

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku parc. č. st. 

4/2 o výměře 275 m2 a části pozemku parc. č. 40 o výměře 29 m2 

ve vlastnictví Kateřiny Ručkové, trvale bytem Dolní Bečva 503, za část 

pozemku parc. č. 25 o výměře 217 m2 ve vlastnictví obce Horní Bečva 

- vše v k. ú. a obci Horní Bečva dle přiloženého situačního plánu. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat příslušnou smlouvu 

s tím, že veškeré náklady majetkoprávního převodu uhradí Kateřina 

Ručková.

Usnesení 15/4 

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku parc. č. 2086/3 

v k. ú. a obci Horní Bečva ve smyslu schváleného záměru obce ze dne 

16. 07. 2009 s tím, že na pozemku bude zřízeno ve prospěch obce 

Horní Bečva věcné břemeno odpovídající právu chůze a jízdy.

Usnesení 15/5

Zastupitelstvo obce zrušuje předcházející schválené usnesení 15/4 

k odprodeji pozemku parc. č. 2086/3 v k. ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 15/6

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Horní Bečva vypsáním 

nového záměru na pronájem pozemku parc. č. 2086/3 v k. ú. a obci 

Horní Bečva a přilehlých parcel s tím, že v nabídce musí nájemce uvést 

účel nájmu.

Usnesení 15/7

Zastupitelstvo obce odročuje nabídku p. Petra Maliny, Zlín o daro-

vání pozemku označeném číslem 8 v přiloženém návrhu na rozdělení 

pozemků o výměře 437 m2 v k. ú. a obci Horní Bečva s tím, že o návrhu 

bude ZO jednat až po předložení souhlasu MěÚ Rožnov p. R., odboru 

výstavby a ÚP k tomuto dělení pozemků.

Usnesení 15/8

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje podle §84 odst. 2, 

bod „plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem“ zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-

sů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

Zadání územního plánu Horní Bečva.

Usnesení 15/9

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.

Usnesení 15/10

Zastupitelstvo obce Horní Bečva projednalo výsledek třetího jed-

nání hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabí-

dek u podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané dle § 38 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

Rozšíření systému separace odpadů v obci Horní Bečva.

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící 

komisí:
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Jak Ferda pomohl maminkám? Víte to? Asi ne, ale všechny děti, 

které zhlédly muzikálové představení „Jak Ferda pomohl maminkám“, 

to už vědí. Před třemi lety se malí broučci nudili a Ferda jim vymyslel 

školu, ale teď!!! Co začaly prázdniny, na naší pasece děsná nuda. Beruš-

ky, mravenci, broučci nevěděli, co mají dělat, a tak se nudili. Maminkám 

už šedivěly vlasy, ale naštěstí přišel náš šikovný Ferda, který má spous-

tu nápadů. A co vymyslel? Chcete to vědět? Vymyslel olympijské hry. 

Broučci od té doby pilně trénovali, cvičili, běhali a skákali a na nudu 

si ani nevzpomněli. Jen Ferdásek, chudáček musel trénovat sám pod 

vedením Kvapíka, protože jeho rodiče viděli jen zlato a zlatý pohár.

A jak to dopadlo? Ferdásek běžel jako s větrem o závod. V cílové 

rovince se zranil jeho kamarád střevlík a Ferdásek dal přednost kama-

rádovi před zlatem. Získal tu nejcennější medaili na světě, kterou je 

cena fair play.

Po muzikále se všichni účastníci prošli Ferdovou stezkou odvahy, 

kterou si nachystali žáci 9. tříd. A tím jsme v pátek 23.října uspali vše-

chen hmyz v Horní Bečvě. 

Daniela Křištofová a Dita Gužíková, ZŠ Horní Bečva

Naše jednotka v letošním roce opět zasahovala nejen při požárech, 

ale i při haváriích na silnicích, kde jsme vyprošťovali zapadlá auta, od-

čerpávali rozlitý olej či naftu, také jsme likvidovali polámané stromy, 

hasili požáry lesních porostů a domů. Nejhorší byla nečekaná podzim-

ní sněhová kalamita, která si vyžádala plné nasazení našich členů při 

její likvidaci.

Z příjemnějších povinností to byl tradiční hasičský bál, stavění 

a kácení máje, účast na oslavách výročí založení obce, cyrilometo-

dějská soutěž, letní i zimní sportovní a zábavné akce pro členy SDH 

i ostatní občany.

V letošním roce jsme z rozpočtu Zlínského kraje získali dvě účelové 

neinvestiční dotace, první - č. D/ 0796 / 2009 /KH – ve výši 150 000 Kč 

byla použita na akceschopnost a opravy hasičských aut. Druhou jsme 

použili na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných 

hasičů. Zúčtování je kontrolováno Zlínským krajem.

Svatopluk Divín

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.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    30.1.  2010

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2009

Uspávání broučků 
v Horní Bečvě

Dotace pro hasičský sbor 
Horní Bečva

1. místě: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

  Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01  Zlín

 IČ: 25347942

Umístění dalších uchazečů na

2. místě: BIOPAS, spol. s r.o.

 Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž

 IČ: 46960511

3. místě: FORNAL trading s.r.o.

 Kotojedy 14, 767 01  Kroměříž

 IČ: 26229650

Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí.

Usnesení 15/11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Protokol z kontroly plnění  

„Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů“ 

sepsaný dne 26. 08. 2009 v obci Horní Bečva.

Usnesení 15/12

Zastupitelstvo obce zvolilo pro následující volební období 2010 

-2014 do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně paní Hanu 

Hrstkovou, bytem Horní Bečva 233.

 Mgr. Oldřich Ondryáš                                        Josef Blinka 

                              starosta obce                                             místostarosta obce 
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Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou vyslovit poděkování policistům 

obvodního oddělení Policie ČR v Horní Bečvě a traktoristům OÚ 

za velmi účinnou pomoc při naší evakuaci z rekreační chaty č. 0382 

v Horní Bečvě v čase nedávné sněhové kalamity. 

Všichni výše uvedení svým iniciativním přístupem zajistili 

náš bezpečný odjezd do místa trvalého bydliště. Bez jejich pomoci 

by nebylo v našich silách toto zajistit. Ještě jednou díky. 

Helena a Jaroslav Bolkovi, Horní Bečva 0382

Pozvánky

–   Numerologie   – 
Ve středu 2. prosince 2009 

se opět setkáme s numerologií – v 17.00 hodin v Místní knihovně, 

těšíme se na Vaši návštěvu.

–   Setkání s konstelacemi   –
Ve středu 16. prosince 2009 v 17.00 hodin 

se v Místní knihovně sejdeme s konstelacemi 

a můžete si poradit s problémem, který Vás dlouho trápí.

–   Vánoční koncert   – 
Dětský pěvecký sbor Skřivani a cimbálová kapela Soláň 

Vás srdečně zvou na vánoční koncert, který se uskuteční 

21. prosince 2009 v 17.00 hodin 

v místním kinosále.

–   Vánoční volejbalový turnaj   – 
Na Štěpána 26. 12. 2009 

se uskuteční Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev 

(3 ženy a 3 muži) v hale základní školy v Horní Bečvě. 

Začátek turnaje je v 9,00 hod.

Přihlášky zasílejte do 15. 12. 2009 na email: 

nemcova.marie@seznam.cz

–   Prodej vánočních stromků   – 
V sobotu 12. 12. 2008 se uskuteční 

od 8:00 hod v areálu MS Hubert Bečvy 

prodej vánočních stromků za velmi příznivé ceny. 

Přijďte si vybrat borovičku nebo stříbrný smrček.

Občerstvení – guláš zajištěno.

Pozvánka na halový turnaj

II. ročník

–   Memoriál Michala Romana   –
Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na halový turnaj mladších žáků 

v halové kopané ve sportovní hale 

při Základní škole T. G. Masaryka na Horní Bečvě, 

který se koná v sobotu 12. 12. 2009 od 8.00 hod.

Přijďte povzbudit naše nejmenší v soubojích o prvenství.

Výbor TJ

Snowboardová akademie
2009/2010

Tato akademie je určena pro děti prvního a dru-

hého stupně základní školy. Zájemci se mohou při-

hlásit osobně dne 28. 11. 2009 v 14.00 hod. v restau-

raci Valaška na Horní Bečvě. Přihlášky se přijímají do 

31. 12. 2009.

Tréningy budou probíhat 

každé pondělí v lyžařském areálu 

„ U Sachovy studánky“ a to na ve-

černím lyžování tzn. od 18,00 hod. 

Při tomto tréninku mají členové 

kroužku slevu na jízdném. Roční 

poplatek činí 1.000,- Kč pro první 

stupeň. 1.400,-Kč pro druhý stu-

peň ZŠ.

Každý člen obdrží průkaz s foto-

grafi í na kterou bude moci čerpat 

slevy poskytované o. s. Snowbo-

arding Beskydy. V letošní sezóně 

plánujeme sérii čtyř závodů a to ve 

freestyle a v paralelním slalomu.

HOUSEBOARD CHILD‘S SNOWPARK

Podařilo se nám s majitelem areálu vyčlenit prostor pro začínající 

snowboardisty. Tento park bude postaven s ohledem na jejich výkon-

nost. Vstup do tohoto parku bude 50,- Kč na celý den. Členové akade-

mie si mohou zakoupit celosezónní vstupenku v hodnotě 500,- Kč.

Trenéři 

Aleš Závorka - trenér snb. reprezentace Zlín. kraje /dětská 

olympiáda/ hlavní trenér snowboardové akademie, předseda úseku 

snowboardingu Zlínského kraje - SLČR, místopředseda o. s. Snowbo-

arding Beskydy, provozovatel Houseboard child‘s snowparku

Licence:

Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“

Instruktor školního snowboardingu

Karel Kubáň - trenér snowboardingu, 

zodpovědná osoba Houseboard child‘s snowparku

Licence:

Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“

Instruktor lyžování

Lucie Závorková - trenérka snowboardingu

Licence:

Profesionální licence „Cvičitel snowboardingu“

Instruktor školního snowboardingu

Veškeré dotazy zodpovíme 

na 777270875 

nebo na ales.z@snbbeskydy.com
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Slosovatelné vstupné 70,- Kč

Rezervujte si svá místa včas

petrekova@nerotrade.cz

571 643 040

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Bečva

přeje všem občanům Horní Bečvy

příjemné prožití svátků vánočních 

a hodně zdraví 

do Nového roku 2010

Vaše oblíbená restaurace 

Zavadilka na Prostřední Bečvě 

Vás zve na:

Štědrodenní 
posezení

24. 12. 2009 od 9:00 do 13:00

Na svátky si popřejeme, vařonkou si připijeme.

Na štědrý den nebuďte sám, přijďte si posedět k nám.

Všem stálým zákazníkům 
děkuji za přízeň 

a přeji krásné prožití 
svátků vánočních 

a vše nejlepší 
v novém roce 2010

Vinotéka Horní Bečva

Pavla Křištofová

– Vánoční akce –  

Tip na vhodný dárek
Kosmetika Brigity Linerové Vám nabízí dárkové poukázky 

vhodné jako vánoční dárek pro Vaše blízké:  

500,- Kč + 100,- Kč bonus

1000,- Kč + 200,- Kč bonus

Permanentka do solária – sto padesát minut – 600,- Kč.

Dopřejte si relaxaci s přírodními aroma oleji 

při pleťovém ošetření a masáži 

i v těchto hektických předvánočních dnech.

Do nového roku Vám přeje 

hodně zdraví a spokojenosti 

a na Vaši návštěvu se těší  

Brigita Linerová

Kosmetika Horní Bečva 655
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Inzerce

NOVĚ OTEVŘENO 

NEHTOVÉ STUDIO BARBORA
KDE: BÝVALÁ RESTAURACE „DVOŘÁČEK“

HORNÍ BEČVA 367, 756 57

            NABÍZÍ:  - MODELÁŽ NEHTŮ

 - MANIKÚRA 

 - POTAŽENÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ

 - MASÁŽ RUKOU

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ – 8:00 – 17:00 

- po tel. domluvě možno i v jinou dobu (SO – NE)

www.nehtove-studio-bb.mypage.cz

barca.blinkova@seznam.cz

OBJEDNÁVKY NA TEL. ČÍSLE: 737 86 32 62

OTEVŘENO OD 10. PROSINCE 2009

Kadeřnictví
Dovolujeme si Vás pozvat 

do nově otevřeného kadeřnického salonu,

který se nachází v renovovaných 

prostorech rodinného penzionu 

ve středu Horní Bečvy.

Našich služeb můžete využívat 

od 10. prosince 

denně od 8 – 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt: 

Lucie Stodůlková: 604796494

Ivana Suszková: 77364884



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – prosinec 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz
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•  Ve čtvrtek 3. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – MUŽ NA LANĚ

7. srpna 1974 vstoupil Philippe Petit na lano natažené mezi neworskými 

dvojčaty, tehdy nejvyššími budovami světa. Po asi hodinovém představení 

na laně byl zatčen, odvezen na psychologické testy a uvržen do vězení.  

 Mládeži přístupný. 

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

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě. 

V něm se počasí mění třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře. 

Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  V pátek 4. a neděli 6. ve 20.00 hodin, v sobotu 5.12. uzavřené představení

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

Tak trochu jiný středověk od režiséra fi lmů Rafťáci a Snowboarďáci. 

 Mládeži přístupný. 

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

ŽENY MÉHO MUŽE

Výpověď o životě ve středoevropské metropoli, ze které se v důsledku 

unáhleného životního stylu vytrácí lidskost a duchovní hodnoty. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

JULIE A JULIA

Vášeň, odhodlání, máslo. Máš vše, co je potřeba? Meryl Streep a Amy Adams 

v komedii, inspirované americkou kuchařskou hvězdou Julií Child. 

 Mládeži přístupný.

•  Od čtvrtku 10. do středy 16. v 17.30 hodin

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC

Rodina Cullenových opustí městečko Forks, což Belle zlomí srdce. Už se zdá, 

že se ze svého smutku nikdy nedostane, ale nový smysl života překvapivě 

nachází v nezodpovědném chování a stále hlubším přátelství s Jacobem 

Blackem. Nebezpečí však na ni stále číhá v různých podobách… 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 10. ve 20.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY

4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY

Drsný příběh dvou kamarádek zasazený do Bukurešti roku 1987. Studentky 

Otilia a Gabita jsou spolubydlící na vysokoškolské koleji a čeká je nejpernější 

den v jejich životě. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pátku 11. do neděle 13. ve 20.00 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. 

•  V neděli 13. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – HVĚZDA BETLÉMSKÁ II.

Hvězda Betlémská, Babička čarodějka, Vánoce u zvířátek, Král a skřítek, Mikeš 

se učí mluvit, Veselé Vánoce aneb Karlíkovo dobrodružství, Krtek novinářem, 

Krtek a zápalky

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

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…

Dokument o současném životě a myšlení této velké osobnosti, který otevírá 

i některá intimní zákoutí Formanova života, která se stala inspirací pro jeho 

fi lmovou tvorbu a s neobyčejnou hloubkou a v nečekaných souvislostech 

zazněla v jeho fi lmech.  Mládeži přístupný. 

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

•  Ve čtvrtek 17. v 18.00 hodin

ART KINO – WHISKY S VODKOU

Melancholický snímek o stárnoucí hvězdě bilancující svůj dosavadní život, 

je jakýmsi fi lmem ve fi lmu, nemilosrdně zachycujícím vztahy ve fi lmařském 

prostředí.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 18. do neděle 20. v 17.00 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. 

•  Od soboty 19. do neděle 20. ve 20.00 hodin

PARANORMAL ACTIVITY

Není nic hrůzostrašnějšího, než když se člověk doma necítí bezpečně… 

Mladý pár, který se přestěhuje do nového domu, zažívá útoky a teror čehosi 

nevysvětlitelného. Hrůzné zážitky přicházejí každou noc a jejich intenzita se 

stupňuje…  Mládeži do 15 let nevhodný. 

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

ZOUFALCI

Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Komedie o šestici bilancujích třicát-

nících. Po společném setkání na večírku ve svém rodném městě je jim jedno 

jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli.  

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

OKO VE ZDI

Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové s mezinárodním obsazením 

v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem Prochnowem. 

                                                            Mluveno česky. Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

ASTRO BOY

Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy. Byl stvořen 

pro napínavá dobrodružství, které může prožít jenom on. A vy spolu s ním! 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

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

ZAKLETÝ V ČASE

Film o lásce, která přesahuje hranice času. Clare je zamilovaná do Henryho 

celý svůj život.  Věří, že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odloučeni, jen 

neví kdy… Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

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

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

podzemního světa dinosaurů. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin 

pojídajících mamuty, země plná tajemných míst.

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

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

PAMĚTNICE

Poetický příběh o nepochybně posledním školním sraze, soužití dvou různých 

osobností, o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích s rodinou, se společnos-

tí a vzájemných vztazích mezi generacemi. Mládeži přístupný.

Inzerce

SERVIS A OPRAVY
plynových a elektro spotřebičů

kotle, sporáky, ohřívače, bojlery

MACHÁLEK, Horní Bečva

732 874 274
Vyčistěním, seřízením a kontrolou těsnosti

si zajistíte bezpečnost provozu a úsporu paliva!


