
leden

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Pozvánky

Základní škola

 T. G. Masaryka 

a Mateřská škola H. Bečva

Vás srdečně zvou na

2. školní ples 

který se koná v sobotu 

28. ledna 2012 
od 19. 30 hodin v restauraci 

Staré časy v Horní Bečvě.

Hraje DUO TWIST

Vstupné 50 Kč

Tombola

Těšíme se na Vaši účast
(pozvánka na str. 6)

Zvonice 
na Soláni

Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

Program:

7. ledna 2012 ve 14 hodin

Betlém 

u Hospody Kyčerka
vánoční písně v podání 

pěveckého sboru 

ze ZŠ Velké Karlovice

7. ledna 2012 v 16 hodin

Novoroční 

tříkrálový koncert
Jedinečné dámské 

komorní Trio Siraels,

ve zvukově zajímavém 

a netradičním obsazení 

zpěv, viola, klavír.

Srdečně zveme! 
Změna programu vyhrazena.

Na začátku nového roku 2012 
bychom rádi poděkovali všem občanům, 

kteří se jakýmkoli způsobem podílejí 
na veřejném životě v obci a těšíme se na další spolupráci 

i v nadcházejícím roce. 
Doufáme, že jste vánoční svátky prožili v pokoji 
a do nového roku Všem občanům Horní Bečvy 

přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Obecní úřad v Horní Bečvě



Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

leden 2012

Motto: 

„Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho.“  
Německé přísloví

Blahopřání
V lednu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Antonín  K r e t e k      Pavel  S o l a n s k ý

 Kamila  P r o r o k o v á     Mária  M a r t i n á k o v á

 Jaroslav  B á r t e k      

 Františka  J u ř í č k o v á     

 Ilona  T y m o n o v á       

 Františka  M a c h á l k o v á    

 Ludmila  T o v a r y š o v á      

 Jiřina  P r o r o k o v á

 Marie  K r u m p o c h o v á     

 Karel  Š n e j d e r

Všem lednovým oslavencům přejeme do dalších let 
hodně lásky, zdraví a životní pohody.    
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Společenská kronika

Život je poznání, loučení a vzpomínání…

Dne 3. ledna 2012 vzpomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí     

pana  Karla  P o l á c h a

S láskou vzpomínají dcery 

Zdeňka a Eva a syn Milan s rodinami.

Stále žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 19. ledna 2012 

by se dožil osmdesáti let      

pan  Josef  M a c h á l e k

S láskou vzpomínají 

manželka Anna a dcery s rodinami.

Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci nedá zapomenout.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo Tě miloval, se slzami v očích vzpomíná dál.

Dne 20. ledna 2012 vzpomeneme 

třetí smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil můj  milovaný manžel, 

tatínek, dědeček, pradědeček a strýc     

pan  Antonín  N ě m e c

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Oldřiška, vnuk Václav 

s manželkou a celá rodina.

Vzpomínka

Čas neúprosně letí, v srdci bolest 
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 
domov prázdný zůstává.

Dne 27. ledna 2012 uplyne třináct let 

ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička 

paní  Alžběta  J u ř í k o v á

Dne 15. září 2011 jsme vzpomněli 

šestnácté výročí dne, kdy nás navždy 

opustil náš tatínek a dědeček  

pan  František  J u ř í k

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Motto: 

„ Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. 
Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, 

nic po nás nepožadují.
A přece, kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, 

že nám hledí do duše, že s námi cítí, že nás chápou, 
že schvalují nebo neschvalují naše počínání.“

Edmund Husserl

 1.1. 10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa, syna Josefa 

a rodiče z obou stran

 2.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 3.1.  7.30 na jistý úmysl

 4.1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a dva syny

 5.1. 7.30 za zemřelou rodinu
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 6.1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela , tři zetě, 

tři vnuky a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha a rodiče 

z obou stran

 7.1. 7.30  za zemřelého Jana Závorku k druhému výročí úmrtí, 

živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 8.1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a duše v očistci

 9.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a dva bratry

 10.1. 7.30 za zemřelého Václava Ondrucha a duše v očistci

 11.1. 7.30 na jistý úmysl

 12.1. 7.30 za zemřelého Jana Krumpocha, rodiče a zemřelou rodinu

 13.1. 7.30 na úmysl dárce

 14.1. 7.30 na jistý úmysl

 15.1. 10.00 za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka a duše v očistci

 16.1. 7.30  za zemřelou Františku Randovou, manžela, sourozence 

a rodiče z obou stran

 17.1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

 18.1. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, manželku, pět synů a vnuka 

Miroslava

 19.1. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka k nedožitým 

osmdesátinám a jeho syna Josefa

 20.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava, Josefa 

Maléře, Josefa Macečka, jeho manželku, rodinu Vavřínovu, 

Dobešovu, Orlitovu a Bajerovu

 21.1. 7.30  za zemřelého Antonína Němce, zetě Václava Ondrucha, 

rodiče Chovancovy a Němcovy

 22.1. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy a syna Jiřího

 23.1. 7.30 na úmysl dárce

 24.1. 7.30 za zemřelou rodinu

 25.1. 7.30 na jistý úmysl

 26.1. 7.30 za zemřelého syna a jeho rodiče

 27.1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky, tři děti, 

dva zetě a vnuka Karla

 28.1. 7.30 za zemřelé bratry a sestry

 29.1. 10.00  za zemřelého Jana Kubáně, jeho otce, za zemřelého 

Václava Němce a celou zemřelou rodinu Němcovu 

a Chovancovu

 30.1. 7.30  za zemřelé rodiče Alžbětu a Františka Juříkovy 

a rodiče z obou stran

 31.1. 7.30 na jistý úmysl

 1.2. 7.30 na úmysl dárce

 2.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 3.2. 7.30 za zemřelé rodiče, syna a ostatní příbuzné

 4.2.  7.30 za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče a sourozence

 5.2. 10.00  za zemřelého Miroslava Mikudu, bratra Jiřího 

a celou rodinu

Informace obecního úřadu

Usnesení 7/1

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje rozpočtové opatření 

č. 3 dle přílohy.

Usnesení 7/2

Zastupitelstvo obce Horní Bečva rozhodlo, že bude iniciovat vstup 

obce do projektu JPÚ (jednoduchá pozemková úprava) na části kata-

strálního území obce Horní Bečva a ukládá vedení obce oslovit vlast-

níky pozemků, a to v území, které je vymezeno komunikací do údolí 

Mečůvka a cestou k Adamům.

Usnesení 7/3

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje opravu povrchů míst-

ních komunikací nad rámec akce „Povodňové škody“ dle přílohy.

Usnesení 7/4 

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje dle §39 odst. 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet dobrovolného svazku 

obcí „Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ za rok 2010. 

Usnesení 7/5  

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce, aby ihned započalo 

s  pracemi na vypracování projektové dokumentace vč. žádosti 

o dotace na tyto projekty:

-  zateplení objektu mateřské školy v Horní Bečvě

-   oprava povrchu chodníků u komunikace I. třídy v obci Horní Beč-

va, a to v úsecích od prodejny Davidova po točnu za přehradou 

a od mostu u farního úřadu po autobusovou zastávku do Kobyl-

ské vč. veřejného osvětlení.

Souhrn přijatých usnesení 7. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 16.11. 2011
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Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

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

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

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, 

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

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

do popelnic odpad nebezpečný!

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

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

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší obci 

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

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

Nárůst odpadu bude v konečné fázi ovlivňovat výši poplatků za jeho 

likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    27. ledna 2012 
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 dvora u fot-

balového hřiště, kde je rovněž umístněn ocelový otevřený kontejner 

pro odložení  směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od 

výměny oken u rodinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), 

jednotlivé plastové a skleněné láhve je možno odložit do kontejne-

rů umístněných před nákup. střediskem Jednota, na parkovišti před 

hřbitovem,  před Biliard Barem u Hotelu Valaška, před Potravinami u 

přehrady.

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

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz) a ve sběrném 

dvoře.

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.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

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

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

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

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

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je 

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového 

hospodářství obce. 

Likvidaci starých ledniček, mrazáků, televizorů a ostatních elektro-

spotřebičů z domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí 

být však v rozbitém stavu, nebo částečně demontovány.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2012

Usnesení 7/6

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové nein-

vestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1835/2011/KH mezi 

Zlínským krajem – jako poskytovatelem dotace a příjemcem dotace 

Obcí Horní Bečva na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobro-

volných hasičů. 

Usnesení 7/7 

Zastupitelstvo obce zamítá záměr odprodeje části pozemku parc. 

č. 5965/4 – místní komunikace v k.ú. a obci Horní Bečva a ukládá ve-

dení obce, aby projednalo se zástupcem vlastníků rekreační chaty 

č. ev. 0144 a navazujících pozemků, provedení opravy předmětné 

části místní komunikace – dle přílohy.

Usnesení 7/8  

Zastupitelstvo obce Horní Bečva zamítá žádost o  odprodej pozem-

ku parc. č. 4460/59 v k. ú. a obci Horní Bečva – lokalita u přehrady.

Usnesení 7/9

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje odkoupení komunikace 

na pozemku parc.č. 4460/45 a parc.č. 4460/57 v k.ú. a obci Horní Bečva 

- lokalita u přehrady,  za cenu max. 35,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce současně ukládá vedení obce jednat s  vlast-

níky zbývajících částí komunikace o jejich odkoupení, a to v  úseku 

u rekreačních středisek CHERRY a KAHAN a přes tábořiště u přehrady.

Usnesení 7/10  

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění rodinného domu na po-

zemku parc. č. 1854/3 v  nezastavěném území (lokalita Na Lukách) 

v k. ú. a obci Horní Bečva.

Žadatel: MUDr. Miroslav Štursa a Irena Štursová, trvale bytem Fibi-

chovo náměstí 1404/22, Nový Jičín.

Usnesení 7/11

Zastupitelstvo obce Horní Bečva bere na vědomí zápis č. 313/2011 

KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Bečva, IČ 00303771 

za rok 2011.

                  Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                             starosta obce                                             místostarosta obce  
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Začátkem listopadu, dne 2. 11. 2011, se některé děti, dle přání rodi-

čů, fotily na kalendář nebo zimní motiv se sáňkami. Se změnou počasí 

došlo také k  poklesu docházky dětí  - z  důvodu virových a respirač-

ních onemocnění. Sanování dětí bylo proto přeloženo na leden a únor 

roku 2012.

V rámci spolupráce základní školy s  mateřskou školou jsme byli 

pozváni dne 4. listopadu na divadelní představení do kinosálu. 

Zhlédli jsme pohádku „O zlé královně“, která se dětem velmi líbila.

Dne 15. listopadu navštívil naši mateřskou školu kouzelník 

„KELLNER“, který opět nezklamal a předvedl své neobyčejné triky 

a kouzla. Naše pozvání na tuto akci přijala i Mateřská škola Prostřed-

ní Bečva, a tak jsme sdíleli tento nevšední zážitek a nadšení dětí 

společně.

Koncem listopadu přijelo do MŠ divadlo, aby potěšilo děti třemi 

známými hudebními pohádkami, při kterých si děti také zazpívaly.

1. prosince se konala v mateřské škole „mikulášská nadílka“ s pro-

gramem divadelního souboru Maringotka, který byl motivovaný 

vtipem i legrací pro předškolní děti a doplněný vhodnými tradičními 

kostýmy – čerta, Mikuláše a anděla. Před touto akcí jsme také společně 

s dětmi vyzdobili mateřskou školu a děti se naučily básničky a písnič-

ky, aby je mohly přednést a zazpívat Mikuláši za balíček dobrot, který 

všichni dostali.

Také zvířátkům jsme donesli do krmelce sušené kaštany, abychom 

jim přilepšili v mrazivých zimních měsících.

Nastávající adventní dny probíhaly ve vánoční atmosféře, zpíváním 

koled, písní, seznamováním s vánočními tradicemi, pečením cukroví 

a přípravou na posezení u vánočního stromečku. V  mateřské škole 

měly děti z obou tříd pod stromečkem své oblíbené hračky, hry, vždy 

něco pro děvčata i chlapce. Radostné tváře a rozzářené oči dětí byly 

výrazem spokojenosti z jejich dárečků.

Kolektiv zaměstnanců přeje šťastný a spokojený nový rok 2012 
všem pracovníkům obecního úřadu, základní školy, rodičům našich 
dětí a všem občanům Horní Bečvy. 

Táňa Michalíková

Ve středu 21. prosince uspořádala Základní škola v Horní Bečvě 

pro žáky II. stupně Předvánoční sportovní dopoledne. Chlapci 

a děvčata soutěžili ve vybíjené, malé kopané a volejbalu.

Děvčata 6.-7. tříd hrála vybíjenou, ve které zvítězila 6. třída, druhá 

byla 7. b a třetí místo obsadila 7. a.

Chlapci soutěžili v malé kopané. Nejlepší byla 7. a, druhá 7. b a třetí 

skončila 6. třída.

8. a 9.třídy si to rozdaly v malé kopané a volejbalu. Fotbal vyhrá-

lo družstvo Patrika Kubáně z 9. třídy, druzí byli osmáci s kapitánem 

Prokopem Fárkem, bronzovou příčku obsadili také osmáci – kapitán 

Dominik Opálka a čtvrtá byla děvčata 9. třídy s kapitánkou Zuzanou 

Růčkovou.

Potom se hala základní školy proměnila ve 2 volejbalová hřiště, 

na kterých hrálo 6 smíšených týmů ve 2 skupinách po 3 družstev. 

Nejlepší bylo mužstvo Patrika Kubáně, druhý byl tým Dominika Opálky 

a třetí příčku obsadilo družstvo Veroniky Krňové.

Všichni účastníci Předvánočního sportovního dopoledne byli od-

měněni sladkostmi.

Po dobrých výkonech si všichni popřáli krásné Vánoce a úspěšný 

rok 2012.

Do lavic opět usednou po vánočních prázdninách 3. ledna 2012.

Marie Němcová

V knihovně  se zpracovává 

Zpravodaj obce Horní Bečva 

– uzávěrka je obvykle 25. v měsíci 
(případně o jeden či dva dny dříve, pokud vyjde 

na konci měsíce svátek).

Černobílý tisk a kopírování dokumentů A4.

Otevírací doba knihovny:

Pondělí 8.00 – 11.30 .... 12.00 – 18.00

Úterý 8.00 – 11.30 ..............................

Středa 8.00 – 11.30 .... 12.00 – 17.00

Pátek  ............................ 12.00 – 18.00

Kontakt: 

telefon 571 645 249, 

e-mail: knihovna.becva@seznam.cz, 

marcelaskolova@seznam.cz

Krátké zprávičky z naší školičky V Horní Bečvě žáci sportovali

Místní knihovna Horní Bečva 



6

Memoriál Michala Romana

TJ Sokol Horní Bečva uspořádala dne 10. prosince ve sportovní 

hale při ZŠ TG Masaryka halový fotbalový turnaj pro mladší žáky, který 

se hrál jako Memoriál tragicky zesnulého hráče, trenéra a kamaráda 

Michala Romana.

Turnaje se zúčastnilo 6 družstev a to  Poličná, Kateřince, Palkovice, 

Vidče, Vigantice a domácí Horní Bečva.

Družstva se utkala systémem každý s  každým po patnácti minu-

tách, což znamenalo pro všechny hráče fyzickou zátěž, ale zase je spra-

vedlivé, že mají možnost se utkat se všemi soupeři. 

Od první chvíle bylo jasné, že největším favoritem bude družstvo 

krajského přeboru z Poličné, které přijelo i s dvojčaty Dubcovými a to 

Kamilou a Michaelou, které zatížily konto soupeřů dohromady devíti 

brankami. O druhé místo si to rozdali domácí hráči z družstvem Pal-

kovic a v  jednom z nejbojovnějších zápasů odešli nakonec poražení 

0 : 1. Tím pádem byli hosté z Palkovic druzí a hráči Horní Bečvy třetí. 

Na čtvrtém místě skončili hráči Kateřinic, kteří se zlepšovali zápas od 

zápasu. Páté místo obsadili hráči Vidče a šesté místo zůstalo na hráče 

z Vigantic.

V  patnácti zápasech padlo celkem 54 branek a nejlepší střelkyní 

turnaje se stala Michaela Dubcová z Poličné se šesti zásahy.

Nejlepším brankařem byl trenéry vybrán Matěj Svobodník, který 

obdržel tři branky.

Nejlepším hráčem celého turnaje byl zvolen Jan Macura z domá-

cího oddílu.

Pro organizátory bylo nejlepším vysvědčením hodnocení jednot-

livých trenérů a vedoucích a dalším důležitým bodem, že v patnácti 

utkáních nedošlo k žádnému zranění.

Celý turnaj perfektně odpískali p. Petr Vašut a p. Pavel Roman 

a u časomíry to s bravurou zvládli Michal Maceček a Filip Zetocha.

Poháry pro družstva i pro jednotlivce předali rodiče Michala Roma-

na. Všem patří poděkování.
Karel Sekyra, TJ Sokol Horní Bečva

Novoroční blahopřání
Do nového roku 2012 

přejí zahrádkáři a důchodci všem svým členům 
i spoluobčanům zdraví, štěstí, bohatou úrodu 

a hlavně dobrou náladu po celý rok 2012. 

ZO ČSZ a KD Horní Bečva

Základní škola T. G. Masaryka 
a  Mateřská  škola Horní Bečva

Vás srdečně zvou na

který se koná 

v sobotu 28. ledna 2012 
od 19.30 hodin 

v restauraci Staré časy v Horní Bečvě.

Hraje DUO TWIST
Vstupné 50 Kč

Těšíme se na Vaši účast.

2. školní ples 

to
m

bola
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Inzerce

ÚČETNÍ SLUŽBY
pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí

� vedení účetnictví

� daňová evidence

� mzdy
 Nemusíte nikam jezdit, klienty pravidelně navštěvujeme.

 tel. 603 269 037

Lucie Stodůlková, tel: 604 796 494

Ivana Suszková, tel: 773 648 841 

Pracovní doba: 

 Pondělí 8.30 – 17.00 pánské stříhání

 Úterý 8.30 – 15.30

 Středa 8.30 -  15.30

 Čtvrtek 8.30 – 17.00

 Pátek 8.30 – 15.30

O víkendu a mimo pracovní dobu pouze na objednávky.

Kadeřnictví - Holičství

Nero Trade s.r.o. 
průmyslová a zábavní technika, 756 55 Dolní Bečva 604

Valašský Šenk Zavadilka hledá
kuchaře/kuchařky / číšníky/servírky

Požadujeme:
� vyučení v oboru hostinská činnost � bezúhonnost, 

zodpovědnost, komunikativnost � zdravotní průkaz

Nabízíme:
� práci na HPP ve stabilní společnosti � dotované fi remní 

stravování a ubytování � bonusy podle výsledku práce

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na email: senova@nerotrade.cz,

podrobnější informace na tel. 602 307 755.
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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

Čtvrtek 5. ledna 2012 - 15.00 hodin 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

DIGITÁLNÍHO PROMÍTÁNÍ V KINĚ PANORAMA

Více informací na plakátech akce a na www.tka.cz.

•  Od pátku 6.1. do neděle 8.1. v 17.30 hodin

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Oslava lásky, naděje, odpuštění, druhých šancí a nových začátků v příbězích 

párů i singlů, jež se proplétají a odehrávají se uprostřed New Yorku plného 

nadějí během nejkouzelnějšího večera roku.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 5.1. do neděle 8.1. ve 20.00 hodin, 

od pondělí 9.1. do středy 11.1. v 17.30 hodin

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na scéně je 

ovšem nový kriminalistický mozek  - profesor Moriarty. Česká premiéra 

druhého dílu fi lmu o nejslavnějším detektivovi všech dob! Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 9.1. do středy 11.1. ve 20.00 hodin

RUMOVÝ DENÍK

Rok 1960. Paul Kemp je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek 

kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží, 

tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále pohybují, 

si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 12.1. v 18.00 hodin

 FILMOVÝ KLUB – ČERNÁ VENUŠE

Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské Královské 

lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy Saartjie Baartmanové. Jeho 

kategorický verdikt je doprovázen potleskem významných kolegů. 

 Mládeži do 15 let nevhodný.

•  Od pátku 13.1. do neděle 15.1. v 18.00 hodin

TŘI MUŠKETÝŘI

Nové moderní zpracování románu Alexandra Dumase slibuje skvělou podíva-

nou. Akčně pojatý velkofi lm plný propracovaných scén je již nyní přirovnávám 

k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 13.1. do neděle 15.1. ve 20.00 hodin, 

od pondělí 16.1. do středy 18.1. v 17.00 hodin

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 

Jedním z nejbohatších průmyslníků ve Švédsku je novinář Mikael Blomkvist 

povolán, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho neteře, kterou, jak je 

přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho rodiny. Novinář se vydává na odleh-

lý ostrov u švédského pobřeží, aniž by tušil, co tu na něj čeká. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  V neděli 15.1. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – CVRČEK A SPOL.

Cvrček a slepice, Vodníkovy perly, Cvrček a stroj, Krtek a fi lmová hvězda, Mikeš 

u cirkusu, Jak Žofka pořádala maškarní bál, Štafl ík a Špagetka – proutkaři.

•  Od pondělí 16.1. do středy 18.1. ve 20.00 hodin

POUPATA

Příběh o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav 

žije svým ideálem. Skutečný a přesvědčivý pokus o záchranu rodiny ovšem 

přijde ve chvíli, kdy je pozdě...  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve  čtvrtek 19.1. v 17.30 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – MUŽ VE STÍNU

napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého brit-

ského premiéra. Netrvá dlouho a uvědomí si, že přijetím atraktivní práce učinil 

strašlivou chybu: ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají 

tajemství, která mají sílu zabíjet.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 20.1. do neděle 22.1. v 18.00 hodin

HAPPY FEET 2

Pokračování animovaného fi lmu o stepujících tučňácích konečně v našich 

kinech! USA, 2011. Hrají: R. Williams, B. Pitt, Pink. 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 19.1. do neděle 22.1. ve 20.00 hodin

LÁSKA JE LÁSKA

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého 

prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z fi lmů. Svého vysněné-

ho prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné 

dobrodružství, ale také první zklamání... Česká premiéra! Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 23.1. do středy 25.1. v 18.00 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Třetí pokračování oblíbené série je tady! Tentokrát naši staří známí vyrážejí užít 

prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí 

naruby. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 23.1. do středy 25.1. ve 20.00 hodin

DĚTI MOJE

Těžké období přichází na velkostatkáře Matthewa Kinga. Jeho žena upadla do 

nezvratného kómatu poté, co se vážně zranila při nehodě lodi. Matthew teď 

musí najít cestu ke svým dvěma vzpurným dcerám, aby spojili síly a mohli najít 

tajnou lásku jeho umírající ženy. Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26.1. do neděle 29.1. v 18.00 hodin

VRTĚTI ŽENOU

Romantická komedie vypráví příběh mladého lékaře, kterému vadí, jak většina 

nemocnic ignoruje nejnovější teorie o výzkumu bakterií a nadále léčí pacienty 

pomocí pijavic a pouštěním žilou. Proto se stane zaměstnancem Dr. Dalrym-

pleyho, který léčí ženy s hysterií a přicházejí, aby se jim ulevilo… 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 26.1. do neděle 29.1. ve 20.00 hodin

UNDERWORLD: PROBUZENÍ

Uvězněné Seleně se podaří uprchnout ze zajetí a ocitá se ve světě, kde lidé od-

halili existenci upírských i lykanských klanů a rozpoutali nemilosrdnou válku 

s cílem obě nesmrtelné rasy zcela smazat ze světa. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 30.1. do středy 1.2. v 18.00 hodin

NEBEZPEČNÁ METODA

Snímek, který pojednává o konfl iktu mezi Sigmundem Freudem a Carlem Gus-

tavem Jungem. Při pohledu do historie je patrné, že druhý byl žákem prvního 

a rozpor mezi oběma, byl založen čistě na rozdílném psychologickém chápání 

lidské bytosti.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 30.1. do středy 1.2. ve 20.00 hodin

KONTRABAND

Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo 

selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, 

ale cesta zpátky je skoro nemožná.  Mládeži do 15 let nevhodný. 

Program kina 
leden 2012

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

Inzerce

Koupím menší rodinný domek v klidnějším místě 

na Dolní, Prostřední, nebo Horní Bečvě 

i na odlehlejším místě, ale dostupný i v zimě autem. 

Tel. 732489985, luvabe@seznam.cz


