
Srdečně zveme 

na divadelní představení 

Beranů z Těškovic 

v sobotu 30. listopadu 2013 

v 16.00 hodin 

do kinosálu na Horní Bečvě. 

Vstupné je 50,- Kč, 

předprodej vstupenek 

v Místní knihovně Horní Bečva 

od 1. listopadu 2013 

(rezervace na tel. čísle 571 645 249, 

e-mail knihovna.becva@seznam.cz).

listopad

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Srdečně vás zveme na 

koncert Beskydského orchestru, 

který se uskuteční dne 23. listopadu 2013 v 17 hodin v kinosále na Horní Bečvě.

Orchestr ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, jehož dirigentem je učitel Zdeněk Vala, 

je složen z vynikajících mladých valašských muzikantů. Za dobu svého působení absolvoval 

mnoho vystoupení jak v ČR tak v zahraničí. Dvakrát byl vybrán z velké konkurence 

hudebních těles celého světa na jeden z největších hudebních festivalů na světě 

ve francouzkém Belfortu. Kromě toho koncertoval v Německu, Polsku a na Slovensku. 

Jeho vystoupení se vždy setkalo s obrovským ohlasem a uznáním. 

Třikrát vyhrál svoji kategorii v soutěži dechových orchestrů základních uměleckých škol ČR 

a jednou získal titul absolutního vítěze ze všech kategorií.

Z jeho širokého repertoáru tentokrát uslyšíte skladby jak z oblasti vážné, 

tak i zábavné a fi lmové hudby českých i zahraničních autorů např.: 

Carmina Burana, Nebe na zemi, Piráti z Karibiku, Sedm statečných, atd.

Vstupné dobrovolné.

Svatomartinské

hody
Tradiční pečená husa

Svatomartinské víno 

15. - 17. listopadu 2013 

Svatomartinská

zábava
Cimbálová muzika

primáše Tulji 

16. listopadu 2013 

Přijďte se dobře najíst,

zazpívat, pobavit a ochutnat 

Svatomartinská vína.

Srdečně Vás zveme!!!

Penzion Staré časy.

Pozvánka na str. 7. 

Zvonice na Soláni

Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

16. listopadu 2013

Čaj o páté „ŠANSON 

- FENOMÉN ČASU“ 

D. Míčková se svými žáky 

Lidové konzervatoře 

a Múzické školy v Ostravě

30. listopadu 2013

Výstava Betlémů

Více na: 

http://www.zvonice.eu

Pozvánka do divadla



Miminka zleva:

Jaroslav Ručka,

Eliška Sedláčková,

Matěj Juráček, 

Ellen Ondruchová,

Natálie Fajkusová,

Sára Skalíková,

Patrik Maléř 

a Jakub Křenek.
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Vítání občánků
Pacholátko boubelaté, 

očka modrá, vlásky zlaté … 
V neděli 20. 10. 2013 se uskutečnilo v letošním roce druhé vítání občán-

ků. Byl to významný a slavnostní den pro naše nejmenší miminka obce 

Horní Bečva, narozené v měsících duben až září 2013. 

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se sešlo u této příle-

žitosti osm rodičů se svými miminky, mezi kterými byli čtyři chlapci a čtyři  

holčičky. Při obřadu, za účasti starosty obce, matrikářky a předsedkyně 

Sboru pro občanské záležitosti v Horní Bečvě, se rodiče zapsali do pamět-

ní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své miminko dárky, jako upomínku 

na slavnostní den. 

K  této slavnostní atmosféře přispělo nejen vystoupení dětí z  mateř-

ské školy pod vedením paní učitelky Radky Bolckové, ale také pěvecké 

duo Jana a Ludmila Poláchovy s hudebním  doprovodem učitele hudby

panem Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme všem hodně 

zdraví, pohody a radosti. A Vám děti přejeme, abyste šťastně vykročily 

do života, který na Vás teprve čeká. 
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Vzpomínka

Motto: 

„Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.“  
Victor Hugo

Blahopřání
V listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Božena  M a r t i n á k o v á     

Stanislav  P o l á c h       

Anastazie  T o v a r y š o v á

Zdeněk  M a n e t h

Jaroslav  M a r t i n á k 

Oldřich  S o l a n s k ý

Marie  K r e t k o v á 

Milada  F i u r á š k o v á

V listopadu oslaví také dva manželské páry významná výročí 

svého společného života:

16. listopadu 2013 oslaví 50 let manželství, zlatou svatbu 

manželé Josef a Anastazie  C h r o m i č t í

a dne 26. listopadu 2013 oslaví 25 let manželství, stříbrnou svatbu 

manželé Miloslav a Anna  O p á l k o v i

Všem listopadovým oslavencům 
a zlatému a stříbrnému manželskému páru 

přejeme do dalších let hodně lásky, životní pohody 
a především pevné zdraví.

Omluva. 
Ještě se touto cestou omlouváme manželům Cvernovým, 

kteří oslavili své významné výročí – smaragdovou svatbu 25. října, 

ale ve zpravodaji bylo chybně uvedeno datum 5. října.

Společenská kronika

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.

Dne 25. listopadu 2013 vzpomeneme 

osmnácté výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka              

pana  Emila  C a b á k a 

S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami.

Odešel’s od nás, nikdo neví kam a nám nezůstává nic, 

než za vše Ti poděkovat a s láskou na Tebe vzpomínat…

Dne 21. listopadu 2013 

je první výročí úmrtí mého manžela             

pana  Miloše  J u r o š k y 

stolaře z Prostřední Bečvy – Kněhyň.

Odpočívá na našem hřbitově 

v Horní Bečvě, budiž ti země lehká.

S láskou vzpomínají manželka 

Věra Jurošková, syn Miloslav a dcera 

Dagmar se svými rodinami.

Ty jsi nás miloval a pro nás jsi žil, za vše Ti děkujeme, 

hodný jsi byl. 

Na šťastná léta s Tebou prožitá 

nezapomeneme do konce života.

Dne 20. listopadu 2013 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí mého manžela, 

našeho tatínka, dědečka a bratra             

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 sestra Anna.

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich 

srdcích a vzpomínkách však žiješ dál.

Dne 1. listopadu 2013 

si připomeneme druhé smutné výročí 

úmrtí našeho tatínka a bratra               

pana  Zdeňka  R o m a n a  

S úctou a láskou vzpomínají 

dcera Katka, bratři s rodinami.

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé 

přestalo bít. Vzpomínky živé 

na Tebe zůstaly, stále  nás budou žít.

Dne 2. listopadu 2013 si připomeneme 

čtvrté smutné výročí úmrtí              

pana  Karla  O n d r u c h a 

S úctou a láskou vzpomínají maminka, 

děti a sourozenci s rodinami. 

Navždy se zavřely Tvé modré oči, láska však zůstala, co duši léčí.

Dne 3. listopadu 2013 vzpomeneme čtvrté 

smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček            

pan Emil  V a l a

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Anna, dcera Eliška s rodinou, 

syn Emanuel s rodinou, maminka Anežka, 

sourozenci s rodinami a ostatní příbuzní.

Díky za to, čím jsi nám v životě byla, 

za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 15. listopadu 2013 

si připomeneme desáté výročí úmrtí 

naší maminky a sestry              

paní  Danuše  H a j n é  

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn 

s rodinami a bratři s rodinami.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

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

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

V období, kdy může dojít ke zvýšené produkci odpadu, bude časo-

vý 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 přibliž-

ně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich zpří-

stupnění.

Upozorňujeme všechny původce odpadu, že komunální od-

pad, který bude přichystán v pytlích na tříděný odpad, které jsou 

vydávány obcí, nebudou do sběrného vozu odebírány!!! 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    29. 11., 20. 12. 2013

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 vysy-

pání. 

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr Horní Bečva

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

Informace 
obecního úřadu

 1.11. 8.00  za zemřelého Viléma Macečka, manželku, syna, snachu, 

živou a zemřelou rodinu

  17.00 za zemřelé rodiče Bordovské

 2.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, jeho otce, 

snachu Růženu a duše v očistci

 3.11. 10.00 za zemřelého syna René Vaňka a staříčky z obou stran

 4.11. 7.30  za zemřelé Štěpánku a Jaroslava Pavlicovy, 

syny Jaroslava a Josefa, prarodiče Pavlicovy a Vaňkovy

 5.11. 7.30 za zemřelé Barboru a Bohuše Vilémovy a rodinu

 6.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 7.11. 7.30  za zemřelé rodiče Josefa a Jindřišku Martinákovy, 

dva syny a snachu

 8.11. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, dva manžely, 

dceru Annu a bratry Josefa a Jana

 9.11. 7.30 za zemřelé rodiče Chovancovy a Antonína Němce

 10.11. 10.00  za zemřelé paní Ilonu Tymonovou, doktora Jindřicha 

Tymona, Annu Janečkovou a doktora Adolfa Janečka, 

Františku a Jindřicha Tymonovy  a rodinu Šindelovskou 

 11.11. 7.30  za zemřelé rodiče Svobodníkovy, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 12.11. 7.30 za zemřelé Martina a Josefu Ondruchovy, dvě dcery a zetě

 13.11. 7.30 za zemřelé rodiče

 14.11. 7.30 na jistý úmysl

 15.11. 7.30  za zemřelého Františka Solanského, manželku, tři dcery 

a čtyři zetě

 16.11. 7.30 za zemřelého Leopolda Valu, syna a zemřelou rodinu

 17.11 10.00  za zemřelého Emila Valu, rodiče z obou stran, živou 

a zemřelou rodinu Valovu a Křenkovu, duše v očistci

 18.11. 7.30 na jistý úmysl

 19.11. 7.30 za zemřelou rodinu

 20.11. 7.30 na úmysl dárce

 21.11. 7.30 za zemřelého Jaromíra Malinu, rodiče a sourozence

22.11. 7.30  za zemřelou Cecílii Ondruchovou, syna Matouše, vnuka, 

zetě a snachu Marii

 23.11. 7.30  za zemřelé rodiče Benedikta Ondrucha a jeho manželku, 

tři děti, vnuky, Marii a Jaroslava Romanovy, 

Danuši Hajnou a Zdeňka Romana

 24.11. 10.00 za zemřelého Vladimíra Ondrucha a duše v očistci

 25.11. 7.30 za zemřelé dobrodince

 26.11. 7.30 za zemřelé sourozence

 27.11. 7.30 za zemřelé Marii a Václava Solanské

 28.11. 7.30 za všechny věrné zemřelé

 29.11. 7.30  za zemřelého Ondřeje Ondryáše, rodiče, sourozence 

a celou zemřelou rodinu

 30.11. 7.30 za zemřelou Janu Huleovou a otce Josefa Chovance

 1.12. 10.00  za zemřelé Boženu a Josefa Kubáňovy, rodiče 

a sourozence

 2.12. 7.30  za zemřelé rodiče Aloise a Marii Káňovy, dva syny, 

snachu a zetě

 3.12. 7.30  za zemřelého Františka Hatlapatku, manželku Andělu 

a zemřelou rodinu

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

a vnuka Václava

 5.12. 7.30  za zemřelou Marii Holčákovou, manžela, bratra Stanislava 

a oboje rodiče

 6.12. 7.30 za zemřelou Otýlii Petřekovou, manžela a dva syny

 7.12. 7.30  za zemřelého otce Františka Kysučana k desátému výročí 

úmrtí

 8.12. 10.00  za zemřelé rodiče Karla a Marii Poláchovy, sourozence 

a rodiče z obou stran

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

listopad 2013
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Hornobečvanští senioři ve Zlíně

Přespolní běh

Ve středu 16. října se 6 seniorů z Horní Bečvy zúčastnilo semináře 

určeného představitelům a členům seniorských organizací ve Zlín-

ském kraji s názvem „Jak funguje Zlínský kraj: seznamte se s chodem 

krajského úřadu.“ Jana Pospíšilová, Růžena Slížková, Eliška Jindrová, 

Blanka Randová, Marta Svobodová a Bohumír Vaníček odjeli ve středu 

ráno společným autobusem do Zlína, kde si ve velké zasedací míst-

nosti Krajského úřadu Zlínského kraje vyslechli přednášku Mgr. Milana 

Filipa „Proč máme kraj“, Mgr. Taťána Nersesjan hovořila na téma soci-

ální politiky Zlínského kraje. PhDr. Romana Mazalová – psycholožka 

a spoluautorka dokumentu Šmejdi vedla odbornou debatu o psycho-

logických aspektech předváděcích akcí. Po společném obědě jsme 

navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Výroční obchůzky 

– Proměny tradice, Lidová architektura očima výtvarníků Čech, Mora-

vy a Slezska 2013, Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, líbila 

se nám stálá expozice Obuvnického muzea, Zlínského fi lmu a Historie 

fi rmy Baťa. Všechny akce byly zajímavé, jsme rádi, že Zlínský kraj myslí 

i na seniory. S pocity dobře stráveného dne jsme se v podvečer vraceli 

zpět domů.
Marie Němcová

Dne 2. 10. 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přes-

polním běhu, který se konal v parku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

Jednalo se o závod družstev. Naši školu jsme reprezentovali ve třech 

kategoriích. Mladší žačky (6.-7. třída), starší žačky (8. a 9. třída) a starší 

žáci (8. a 9. třída). Družstvo mohlo být maximálně šestičlenné, přičemž 

se hodnotily pouze časy čtyř nejlépe umístěných závodníků. 

V celkovém hodnocení mladší žačky obsadily 7.místo, starší žačky 

byly na 6. místě. Nejlepší umístění se podařilo vybojovat starším žá-

kům, získali krásné druhé místo, přičemž Richard Žitník obsadil celko-

vě třetí místo, Michal Lejska deváté místo, Tomáš Mikel desáté místo 

a odvezli si ze závodu diplom a stříbrné medaile. Bohužel do krajského 

kola postupoval pouze jeden účastník, v tomto případě ZŠ Videčská 

z Rožnova pod Radhoštěm, která získala 42 bodů. My jsme za nimi za-

ostali pouze o 8 bodů. Přesto si tohoto úspěchu moc vážím, protože 

v konkurenci 11-ti škol a 56 žáků je druhé místo krásné. Je to důkaz, 

že naši žáci rádi sportují a příští rok bychom mohli pomýšlet třeba 

i na 1. místo. 

Závodu se zúčastnili tito žáci: Radka Kretková, Karolína Kubáňo-

vá, Tereza Barabášová a Simona Fiurášková Anna Fuleová, Natálie 

Hajdušková, Kristýna Kubešová a Veronika Kohoutová Tomáš Mikel, 

Michal Lejska, Richard Žitník, Jan Macura a Tomáš Měrka.                             

Zbyněk Kocurek

Tip na výlet

K prameni Rožnovské Bečvy: 
Rožnovská Bečva nazývaná též Dolní Bečva je řeka ve Zlínském 

kraji, menší ze dvou zdrojnic řeky Bečvy, délka toku je 37,6 km, plocha 

povodí měří 254,4 km².

Řeka pramení ve Vsetínských vrších na severním úbočí hory

 Vysoká v nadmořské výšce 950 m. Protéká Horní Bečvou a Rožnovem 

pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí se stéká s Vsetínskou Bečvou 

a dále pokračuje jako Bečva, která se vlévá do Moravy jako levý přítok. 

K pramenu se dostaneme po červené turistické značce od chaty 

Třeštík, odbočka k pramenu vede na sever, přímo z vrcholu Vysoké.

Upozornění! 
S nastávajícím podzimem uklízíme zahrady 

a přitom pálíme spadané listí a ořezané větve stromů. 

Žádáme spoluobčany o ohleduplnost při pálení 

– pokud nelze tento odpad zkompostovat 

a nemáte možnost odvézt jej do sběrného dvora, 

palte jej, prosím, pokud možno až večer, 

kdy už mají vaši sousedé zavřená okna 

a posbírané prádlo. 

Za pochopení děkujeme.

Inzerce



6

Webová stránka www.moudrysenior.cz je zaměřena na ge-

neraci seniorů a chce napomáhat generaci 55+ v jednodušším přecho-

du z produktivního věku do let seniorských. Jedná se o projekt, který 

věnuje hlavní důraz na pět oblastí, které jsou nosným programem ce-

lého projektu. Největší důraz  je zcela pochopitelně kladen na oblast 

zdravotnictví, ve kterém se budeme věnovat zejména problematice 

stárnutí a s tím souvisejících nemocí. Neméně důležitou otázkou bude 

i prevence těchto chorob s návody jak si co nejdéle udržet dobré zdra-

ví. V této oblasti se budeme věnovat nejen fyzickému, ale i duševnímu  

zdraví. 

Další oblastí, kterou považujeme za velmi důležitou je oblast práv-

ních rad, návodů, kterými chceme ochránit nejzranitelnější skupinu 

obyvatelstva. Budeme zde upozorňovat na nové právní úpravy, které 

budou mít dopad na seniorskou populaci a dále budeme zveřejňovat 

rady jak postupovat v jednotlivých otázkách v běžném životě seniorů. 

Neméně důležitou oblastí, kterou budeme velmi důsledně sledo-

vat je oblast fi nancí. Zde si bereme za cíl věnovat se zvyšování fi nanční 

gramotnosti lidí v seniorském věku. Budeme důsledně upozorňovat 

na „nekalé praktiky“ řady prodejců, kteří se neoprávněně obohacují na 

úkor seniorů. Ve spolupráci s fi nančními odborníky chceme seniorům 

poskytnout návody jak nejlépe hospodařit se svými fi nančními pro-

středky, jak se dobře zabezpečit ve stáří. V této části se budeme věno-

vat i oblasti pojišťovnictví jak správně a účelně ochránit svůj majetek 

za  rozumně vynaložené fi nanční prostředky. 

Další hlavní částí webového projektu je oblast zaměřená na aktiv-

ní život lidí v seniorském věku. Zde se budeme věnovat zejména kul-

tuře ve které se chceme zaměřit na akce vhodné a zajímavé pro tuto 

věkovou skupinu. Tato oblast bude rozčleněna podle akcí v jednotli-

vých krajích České republiky a pravidelně doplňována o nové kulturní 

akce. V této oblasti spolupracujeme s významnými  historiky, umělci 

a cestovateli, kteří mají této věkové skupině co nabídnout. V rámci kul-

tury bychom chtěli do budoucna pořádat pro seniory různé hudební 

koncerty, výstavy, případně setkání se známou osobností atd. Dále se 

zde budeme zaměřovat i na oblast cestování, kde chceme aktivním 

seniorům nabídnout tipy na výlety, dovolené a sami je v budoucnu 

organizovat. Rádi zde budeme sdílet příběhy a tipy našich čtenářů. 

Součástí tohoto webu je i fórum, kde si budou lidé moci sdělovat 

své zážitky, případně komentovat jimi zvolená témata a v neposled-

ní řadě i navazovat nová přátelství. Další oblastí, která slouží spíše 

k odpočinku je sekce receptů, kde budeme čerpat z receptů od na-

šich čtenářů, lékařů i jiných odborníků na zdravou výživu a životní styl. 

Ofi ciální spuštění webu www.moudrysenior.cz proběhlo 1. 9. 2013.

Ing. Jiří Kosík  

www.moudrysenior.cz Inzerce
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Pohled z Kyvňaček

Klub důchodců Horní Bečva 

ve spolupráci 

s Občanským sdružením 

Diakonie Broumov 

– neziskovou organizací, která poskytuje 

sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, 

azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení 

/dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon 

Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, 

polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 

- ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
ve dnech 11., 12., 

13. a 14. listopadu 2013 
v čase 8:30 – 11:00, 
14:00 – 16:00 hodin 

v prostorách 
u Místní knihovny 

v Horní Bečvě.

Věci doneste, prosím, 

zabalené do igelitových pytlů 

či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.                                                                                    

Děkujeme za Vaši pomoc.

Inzerce
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  
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Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Program kina 
listopad 2013

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

•  Οd pátku 1. 11. do neděle 3. 11. v 18.00 hodin

PŘÍBĚH KMOTRA

Mezi vrcholnou politikou a organizovaným zločinem leží často jen tenká hranice. 

Někteří ji překročí. ČR, 2013, režie: P. Nikolaev. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pátku 1. 11. do neděle 3. 11. ve 20.00 hodin

ENDEROVA HRA

Výpravná sci-fi  podle slavné knihy, která se stala klasikou žánru. Země se připravu-

je na třetí mimozemskou invazi. Výsledkem boje bude buď vyhlazení lidstva, nebo 

útočníků. USA, 2013, režie: G. Hood. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 4. 11. do středy 6. 11. v 18.00 hodin

ŽENA V KLECI

Adaptace úspěšné dánské série záhadných detektivních případů, která v Čechách 

postupně vychází pod názvem Oddělení Q. První z řady odložených a nevyřeše-

ných případů se jmenuje Žena v kleci. Dánsko, 2013, režie: M. Norgaard. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 4. 11. do středy 6. 11. ve 20.00 hodin

2 ZBRANĚ

Agenti Trench a Stigman pracují v utajení jako členové drogového syndikátu. 

Když pokus o proniknutí do mexického kartelu selže, jsou ponecháni napospas 

osudu. Pronásledovatelé to ale nebudou mít jednoduché, protože když roky 

předstíráte, že patříte mezi padouchy, něčemu se přiučíte. USA, 2013, režie: 

B. Kormákur. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Ve čtvrtek 7. 11. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – ROZBITÝ SVĚT

Rozbitý svět je silnou, podmanivou a dojemnou studií lásky v jejích mnoha 

formách – idealizované, neopětované, nechtěné a – nakonec – bezpodmínečné. 

Velká Británie, 2012, režie: R. Norris. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  V pátek 8. 11. od 17.00 hodin

SNOW FILM FEST

Snow fi lm fest je pásmo špičkových fi lmů, úspěšných na mezinárodních fi lmových 

festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, 

skialpinismus a další zimní šílenosti.

•  V sobotu 9. 11. a v neděli 10. 11. v 18.00 hodin

U KONCE SVĚTA

Kamarádství na život a na smrt, nakažlivý humor, nadměrná spotřeba alkoholu, 

problematičtí hrdinové a nečekaně výbušná překvapení – to všechno je znovu 

k vidění a dalším společném fi lmu dvojky Edgar Wright a Simon Pegg. 

Velká Británie, 2013, režie: E. Wright. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  V sobotu 9. 11. a v neděli 10. 11. ve 20.00 hodin

KOMORNÍK

Příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako sluha v Bílém domě a obslu-

hoval osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986. Během několika desetiletí byl při 

tom, když se tvořily dějiny USA, od války ve Vietnamu a hnutí za občanská práva 

až po atentát na Martina Luthera Kinga a Johna F. Kennedyho. USA, 2013, 

režie: L. Daniels. Nevhodné pro děti do 12 let.

•  Od pondělí 11. 11. do středy 13. 11. v 18.00 hodin

APOKALYPSA V HOLLYWOODU

Komedie o šestici kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o život.  

Los Angeles je devastováno apokalypsou, zásoby jídla a pití ubývají, dostavuje se 

ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště opustit. Přežije v ničivé atmo-

sféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami? USA, 2013, režie: S. Rogen, 

E. Goldberg. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 11. 11. do středy 13. 11. ve 20.00 hodin

COLETTE

Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette vypráví o osudu 

tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a prav-

dou a lží. ČR, Slovensko, Nizozemsko, 2013, režie: M. Cieslar. 

Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od čtvrtka 14. 11. do pondělí 18. 11. v 18.00 hodin

PTAČÍ ÚLET

Animovaný fi lm je příběhem dvou krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich 

misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný 

– ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty 

ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! USA, 2013, režie: J. Hayward. 

Přístupné bez omezení.

•  Od čtvrtka 14. 11. do pondělí 18. 11. ve 20.00 hodin

LÁSKY ČAS

Nový fi lm Richarda Curtise, režiséra fi lmů Notting Hill, Láska nebeská a Deník 

Bridget Jonesové je opět nezapomenutelný a opět vám udělá zatraceně dobře 

na duši. Velká Británie, 2013, režie: R. Curtis. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  V neděli 17. 11. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII.

Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež, Jak Křemílek a Vochomůrka 

honili basu, Víla Amálka a ježek, O Makové panence a medvídku Matějovi, 

Jak Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Divoké sny Maxipsa Fíka – O požárnících, 

O klukovi z plakátu – Pěstujte vodní sporty, Káťa a Škubánek – Démantový obojek, 

Maxipes Fík – Objevitel. 

•  Ve středu 20. 11. v 18.00 hodin

ART KINO – KAPITÁL

Politický thriller nás zavádí do prostředí nejvyšších fi nančních kruhů v době světo-

vé fi nanční krize. Vypráví příběh o nezastavitelném vzestupu Marca Tourneuila, 

poníženého sluhy Kapitálu, který se stane jeho nezpochybnitelným pánem. 

Francie, 2012, režie: Costa-Gavras. Přístupné bez omezení. 

•  Ve čtvrtek 21. 11. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – LIDSKÝ ROZMĚR

50% světové populace žije v městských oblastech. Předpokládá se, že v roce 2050 

vzroste tento podíl na 80%. Představa megaměst je okouzlující i hrozivá. 

Jak navrhnout tato města, aby při tom bylo zohledněno lidské chování? Odpověď 

se snaží najít dokument Andrease Dalsgaarda. Dánsko, 2012, režie: A. Dalsgaard. 

Přístupné bez omezení. 

•  Od pátku 22. 11. do neděle 24. 11. v 17.00 hodin

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger Games zažehly napříč Zeměmi 

Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. To už je velmi pádný důvod 

pro Kapitol, aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A navíc se blíží jubilejní 75. ročník 

her. USA, 2013, režie: F. Lawrence. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pátku 22. 11. do neděle 24. 11. ve 20.00 hodin

RIVALOVÉ

O sedmdesátých letech minulého století se mluví jako o zlaté éře Formule 1. 

Právě do tohoto období je zasazen snímek, který sleduje skutečný příběh dvou 

brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta a jejich boj 

o titul světového šampiona. USA, Německo, Velká Británie, 2013, režie: R. Howard. 

Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 25. 11. do středy 27. 11. v 17.30 hodin

BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH

Dvě záhadné ženy hledají útočiště v malém městečku. Samotář Noel jim nabídne 

přístřeší v opuštěném penzionu jménem Byzantium. Když začnou v městečku 

za záhadných okolností umírat lidé, jejich tajemství se začne šířit a temná minulost 

je pomalu dohání. Zvítězí láska nebo věčný život? Velká Británie, USA, 2012, režie: 

N. Jordán. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 25. 11. do středy 27. 11. ve 20.00 hodin

CRAZY JOE

Býval člen elitní zásahové jednotky Joey, utíká před svou minulostí, kterou je 

dohnán, až k vojenskému soudu. Nyní na dně, hnán touhou po pomstě se Joey 

přidává k londýnskému podsvětí, kde bere spravedlnost do svých rukou. 

Podaří se mu dosáhnout svého vykoupení? USA, Velká Británie, 2013, 

režie: S. Knight. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od čtvrtka 28. 11. do neděle 1. 12. v 18.00 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události fi lmu Avengers 

usiluje bůh Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnější-

mu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou cestu 

a obětovat vše, aby zachránil lidstvo. USA, 2013, režie: A. Tailor. Nevhodné pro děti 

do 12 let. 

•  Od čtvrtka 28. 11. do neděle 1. 12. ve 20.00 hodin, 

v sobotu 30. 11. uzavřené představení

GRAVITACE


