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Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Podzim sebou přináší prodloužené večery 
a s nimi se rozbíhají mnohé kulturní a společenské akce 

– zveme Vás do knihovny pro hezkou knížku, na přednášku i za záhadami čísel, 

NERO Trade pro Vás připravuje akce ve Valašském šenku na Zavadilce, 

kulturní agentura tka z Rožnova zase zve na koncerty, výstavy či do kina.

– Setkání s numerologem – 
7. října 2009 v 17.00 

se v Místní knihovně opět po prázdninové přestávce setkáme s panem Kovarňou 

nad numerologickými záhadami. Všichni, které to zajímá, jsou srdečně zváni.

– Zdravá výživa –
14. října 2009 v 16.00 hodin 

nám představí na přednášce o zdravé výživě paní Grobelná výrobky s Aloe vera, 

všichni jste srdečně zváni.  

– Bečvanské hody –
16. – 18. října 2009, Valašský šenk

Můžete se těšit na tradiční hodové pokrmy jako je skopový guláš, 

kačenu se zelím a knedlíkem a jiné laskominy.

 

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po  - zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

- Host na Soláni -
17. října v 17. hodin

Ve Zvonici se tentokrát 

setkají Karel Pavlištík 

s významnou osobností 

z Valašska – cestovatelem 

Miroslavem Zikmundem. 

- od 17. října -
bude zahájena výstava 

Mgr. Jany Ullrichové – obrazy 

a Jitky Vahalíkové – sklo

Vernisáž 

se uskuteční 24. října. 

Hudební doprovod 

při vernisáži 

Jaromír Kužela 

a Martin Konvička

- džezové variace -

Průvodní slovo 

doc. Alena Podzemná.

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.
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Motto: 

„Utišuj bolesti druhého a tvé vlastní se umenší. “
Jan Špáta 

 1. 10. 7.30  za zemřelé rodiče Františku a Pavla Kretkovy

 2. 10. 7.30  na poděkování P. Bohu při příležitosti sedmdesáti let

 3. 10. 7.30  za zemřelého manžela Františka a syna Stanislava Fárka

 4. 10. 10.00  za zemřelé Františka Kantora z Prostřední Bečvy 

a rodiče z obou stran

 5. 10. 7.30  za zemřelého Františka Machálka, dvě manželky, 

děti a vnuky Jožku a Petra

Společenská kronika

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

Největší láska na světě umírá, když maminka navždy oči zavírá.

Dne 27. října 2009 vzpomeneme 

sedmé výročí úmrtí 

naší drahé maminky a babičky 

paní  Marie  S a m e š o v é

S láskou vzpomínají syn Miroslav 

s Maruškou, Petr, Pavel a Sonička 

s rodinami, syn Karel s manželkou 

a rodinou a všichni co ji znali a měli rádi.

Když zemře tatínek s maminkou, 

zbude jen těšit se vzpomínkou. 

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 31. října 2009 vzpomeneme 

dvacáté smutné výročí úmrtí 

pana  Josefa V á l k a 

a dne 1. ledna 2010 

čtrnácté smutné výročí úmrtí 

paní  Vlasty V á l k o v é.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Jana a syn Josef 

s rodinami. 

Kdo jste je znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Přišlo ráno a s ním nový den, začal však jak nejkrutější sen, 

umlkla ústa, oči se zavřely, Tvé dobré srdce přestalo bít. 

Už Tě neprobudí ranní sluníčko ani krásný den, 

na hornobečvanském hřbitově spíš svůj věčný sen. 

Už nevíš co je bolest, neznáš trápení, máš svůj vlastní sen, 

kam ptáci odlétají a nevrací se zpět. 

Navždy zůstane pro nás jen vzpomínka 

a čekáme na shledanou.

Rok plný bolesti a vzpomínání 

uplynul 11. října 2009, 

kdy od nás navždy odešel náš drahý 

Miroslav  J a n í č e k  

z  Prostřední Bečvy

Nikdy nezapomenou rodiče, 

sestra Jana s rodinou, dcery Daniela 

a Silvie, manželka, rodina Juroškova 

a celá rodina Závorkova z Bukorýšky.

Vzpomínka

Motto: 

„Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, 

na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas…“
Neznámý autor

V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

 Anežka  V a ň k o v á Marie  J u r a j d o v á

 Stanislav  Ch o v a n e c Františka  V a š u t o v á 

 Drahomíra  T ř e š t í k o v á  Ludvík  B o b e k 

 Božena  P r o r o k o v á Božena  F á r k o v á

 Zdenka  F u k s o v á Jaroslav  Ch r b j a t

 Bohumil  K ř e n e k

V říjnu také oslaví tři manželské páry 

významná výročí svého společného života: 

Smaragdovou svatbu, 

padesát pět let od uzavření sňatku, oslaví dne 

16. října 2009 manželé  Miloslav  a  Františka  M a ch á l k o v i 

a dne 23. října 2009 manželé  Josef  a  Božena  O n d r u ch o v i.

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, oslaví dne 

27. října 2009 manželé  Josef  a  Olga  M a c e č k o v i.

 Všem říjnovým jubilantům i smaragdovým 
a stříbrným manželským párům přejeme do dalších let 

hodně zdraví, lásky a životní pohody.  
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 6.10. 7.30   za zemřelou Jarmilu Ošmerovou, manžela, přímluvu 

a děti

 7.10. 7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa

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

v očistci

 9.10. 7.30  za zemřelého Cyrila Macečka, manželku, rodiče z obou 

stran a duše v očistci

 10.10. 7.30  za zemřelého Rudolfa Veselého, manželku Marii, 

dva syny, dvě snachy a vnuka Jiřího

 11.10. 10.00  za zemřelého Miroslava Janíčka a celou rodinu

 12.10. 7.30  za zemřelého Vladislava Holčáka a rodiče

 13.10. 7.30  za zemřelou Bohumilu Kubešovou, jejího manžela, 

Marii Hajdovou a jejího manžela, Ludmilu Janíčkovou 

a jejího syna Milana, Anna Malou a jejich rodiče Annu 

a Josefa Bilovy

 14.10. 7.30  za zemřelé Annu a Josefa Malinovy, sedm synů a rodiče 

Mikulcovy

 15.10.  7.30  za zemřelou Jaroslavu Dvořákovou, manžela, přímluvu 

a živé děti

 16.10. 7.30 za zemřelého Jana Závorku

 17.10. 7.30  za zemřelého Juliuse Kretka, manželku, tři syny, tři zetě, 

vnuka Petra a živou rodinu

 18.10. 10.00  za zemřelou matku Adélu Kysučanovou, její rodiče 

a sourozence

 19.10. 7.30  za zemřelého Ludvíka Vetyšku, jeho rodiče a rodinu 

Kubáňovu

 20.10. 7.30  za zemřelého Karla Ondrucha, rodiče, dvě sestry, 

dva švagry a duše v očistci

 21.10. 7.30   na úmysl dárce

 22.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku, rodiče, 

sourozence, syna a snachu

 23.10. 7.30  za zemřelé Františku a Arnošta Ryšicovy a zetě 

Beno Vašíčka

 24.10.  7.30  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny a živou rodinu

 25.10. 10.00  za zemřelé Annu a Josefa Vašutovy, syna a rodiče

 26.10. 7.30 na dobrý úmysl

 27.10. 7.30  za zemřelou Bohumíru Vaníčkovou, manžela, sestru 

Amálii a rodiče

 28.10. 7.30  za zemřelé Františku a Jarolíma Křenkovy, sourozence 

z obou stran

 29.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 30.10. 7.30  za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny 

dvě snachy

 31.10. 7.30  za zemřelého Jaroslava Romana, dceru Danuši Hajnou, 

Benedikta Ondrucha, manželku, tři děti, tři vnoučata 

a celou zemřelou rodinu

 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

 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

Informace obecního úřadu

Omluva 
Omlouvám se, že jsem v předcházejícím vydání Zpravodaje 

zapomněl poděkovat panu Pavlu Vašutovi z Dřevovýroby, 

který byl také jedním za sponzorů 

mého rehabilitačního pobytu. 

Jarek z Liščí 

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost 

zajistit sběr nebezpečných odpadů nejméně 2x ročně. 

Další termín pro obec Horní Bečva je 

sobota 17. října 2009

Mezi nebezpečné odpady patří zejména akumulátory a suché člán-

ky, oleje, tuky a látky jimi nasycené, dehty a lepenky z nich, desinfekční 

a kosmetické přípravky, léky, barvy, lepidla, rozpouštědla, postřikové 

přípravky, kyseliny, hydroxidy, zářivky, televizory, ledničky a jiný po-

dobný odpad. Chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné trouby, 

pračky a televizory je možné průběžně odevzdat bezplatně u p. Maliny 

v prodejně Elektra Erko po předchozí dohodě.

Současně s tímto sběrem nebezpečných odpadů proběhne i sběr 

velkoobjemových odpadů jako matrace, koberce, linolea, kočárky, 

sedačky z aut, plastové předměty a podobný odpad.

Místa a doby sběru:

Bečvice ................................................. od 8:30  ...............  do    8:50 hodin

U Vaníčků ............................................ od  9:10  ...............  do    9:40 hodin

U Valašky ............................................. od 10:00  ...............  do 10:30 hodin

Areál Služeb (na pile)  ..................... od 11:00  ...............  do 11:40 hodin

Kněhyně ............................................... od 12:00  ...............  do 12:30 hodin

(točna před domem p. Hrstky) 

Upozornění:

Místem sběru u Valašky bude opět zpevněná plocha před skládkou 

sypkých materiálů.

Dále žádáme občany, aby odpad naváželi na výše uvedená místa 

pouze v době určené pro dané místo sběru. Dovezený odpad jim bude 

odebrán přímo pracovníky fi rmy na přistavená vozidla.

Tento organizovaný sběr platí pouze pro občany a majitele chat, 

kteří jsou povinni platit poplatek za odpad a není určen pro podnika-

tele.
Mgr. Oldřich Ondryáš, starosta

Sběr nebezpečných 

a velkoobjemových odpadů

Me i nebe peč or a s ché čláména ak m látoné odpad patří ejmné odp tří ejm
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Uběhlo nádherné léto a opět se hlásí škola se svými úkoly a po-

vinnostmi. Žáci se vrátili z prázdnin, na které mohou jen vzpomínat. 

Nabrali nové síly a nyní se mohou plně věnovat učení. Žáci první třídy 

a žáci šestých tříd z Prostřední Bečvy naši školu teprve poznávají, 

jiní už školní prostředí důvěrně znají. Žáci devátých tříd a jejich rodiče 

budou přemýšlet, jaký vhodný učební obor nebo jakou střední školu 

si mají vybrat.

Chtěla bych Vás seznámit s rozdělením tříd, počtem žáků a s roz-

dělením funkcí na naší základní škole. V naší škole se nyní učí ve dva-

nácti třídách 251 žáků, z toho na prvním stupni v pěti třídách 122 žáků 

a na druhém stupni v sedmi třídách 129 žáků.

Třída Počet žáků Třídní učitel

1. ...............................26 .....................................  Mgr. Ludmila Fiurášková

2. ...............................24 .....................................  Mgr. Marie Děcká

3. ...............................19 .....................................  Mgr. Drahomíra Vojkůvková

4. ...............................24 .....................................  Mgr. Dana Polášková

5. ...............................29 .....................................  Mgr. Daniela Křištofová

6. A ...........................16 .....................................  Mgr. Dita Gužíková

6. B ...........................15 .....................................  Mgr. Dagmar Benková

7. ...............................30 .....................................  Mgr. Silva Vašková

8. A ...........................17 .....................................  Mgr. Marie Němcová

8. B ...........................18 .....................................  Mgr. Marcela Hodaňová

9. A ...........................16 .....................................  Mgr. Ivana Brňovjáková

9. B ...........................17 .....................................  Mgr. Pavla Tovaryšová

Dále u nás učí: Mgr. Zbyněk Kocurek, Mgr. Stanislava Svobodová 

a Mgr. Helena Stavárková.

Ředitel školy: ......................................................  Mgr. Jan Děcký

Zástupce ředitele školy: .................................  Mgr. Radomír Velecký

Výchovný poradce: ..........................................  Mgr. Anna Kleinová

Vychovatelky školních družin: .....................  Františka Velecká

...............................................................................  Ludmila Šimčíková

Sekretářka: ..........................................................  Ing. Magdalena Proroková

Ekonomka: ..........................................................  Dana Žitníková

O údržbu a čistotu tříd se stará školník Radek Španihel a čtyři uklí-

zečky. Vedoucí školní jídelny je Marie Kubáňová a jídlo denně připravu-

je kolektiv pěti kuchařek.

V letošním roce pracují v naší škole kroužky: volejbalový, keramic-

ký, čtenářský, elektrotechnický, sborový zpěv, sportovní hry, kroužek 

dovedných rukou Šikula a rybářský kroužek.

Součástí školy je také mateřská škola. Je v ní ve dvou třídách zapsá-

no padesát dva dětí. Vedoucí mateřské školy je Alena Vašátová, dále 

zde pracují učitelky Radka Bolcková, Dana Říhová a Táňa Michalíková. 

O jídlo se stará jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny, o úklid se stará 

jedna uklízečka.

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2009/2010.

Mgr. Silva Vašková

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: 

31.10 – 1.11. 2009  v areálu Služeb HB s. r. o. vedle bývalé pily.

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Plán sběru a svozu v jednotlivých lokalitách:

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

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

Kněhyně

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

Ráliška, Bučkové

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

svozu posunut.

Zajišťujeme sběr výše uvedeného odpadu vloženého do popelnic 

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

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

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

Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, 

části motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí 

apod. a veškerý vícerozměrný materiál. Zásadně nepatří do popelnic 

odpad nebezpečný!

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály 

přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit 

jejich zpřístupnění.

Jelikož množství odpadu likvidovaného na skládkách v naší 

obci stále přibývá, žádáme občany, aby skutečně do popelnic 

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

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

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    30. 10   27. 11   30.1.  2010
Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného místa – plecho-

vý sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rovněž 

umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směsného 

skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodin-

ných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové 

a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před 

nákup. střediskem Jednota, před Biliard Barem u Hotelu Valaška a před 

Potravinami u přehrady.

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 

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

II. pololetí  rok 2009

Základní škola informuje



5

V pátek 11. září se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola 

v „Běhu za zdravím“ a nevedli si špatně. 

Vanda Machálková ze 3. třídy obsadila 2. místo, Adam Solánský 

z 5. třídy 3. místo, Sebastian Škuta ze 7. třídy byl druhý a Petra Křiš-

tofová z 8. třídy se umístila na 3. místě. V každé kategorii startovalo 

v průměru asi 40 běžců . Naši žáci se neztratili mezi rožnovskými ško-

lami a většinou se umístili na 4. nebo 5. místě popř. byli do 10. místa, 

což si myslím, že je velmi dobré. 

Všem žákům děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.  

Daniela Křištofová

Inzerce

Co se děje 
v hornobečvanské škole?

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!

Inzerce

SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm pořádá na podzim 2009 

Kurz pro výkon 

obecných zemědělských činností.

Kurz bude zahájen 16. 10. 2009 v 8.00 hodin 

a bude ukončen v dubnu 2010.
Rozsah hodin – 300.

Cena kurzu: 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu přihlášených/.

Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek /8 hodin/, 

případně po dohodě jiný den.

Kurz bude ukončen testem a obhajobou vypracovaného projektu.

Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost pro podnikání 

v zemědělství pro zahájení činnosti mladých zemědělců. Směrnice 

Ministerstva zemědělství č. j. 4945/2002-1000  ze dne 31. 1. 2002 

o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Povinnost splnit zemědělskou kvalifi kaci nadále trvá u uchazečů 

o podporu z opatření Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) 

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé o podporu 

musí prokázat minimální zemědělskou kvalifi kaci a pokud nemají 

požadované zemědělské vzdělání, je pro ně adekvátní náhradou 

rekvalifi kační kurz.

Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 16. 10. 2009.

Předběžně do 30. 9. 2009 /telefonem, e-mail/.

Kontakt pro zájemce:

Tel. č.: 571 654 390, 571 654 391

E-mail: info@szesro.cz, www. szesro.cz

Ekofarma Hustopeče nad Bečvou

Vždy v úterý 10:00 – 11:00

a v pátek 10:00 – 11:00

přijede Ekofarma z Hustopeč nad Bečvou 

na Horní Bečvu k hasičskému domu

prodávat kuřata celá, porcovaná, krůtí maso, 

kačeny, ryby a uzeninu.

Těší se na Vás kolektiv Ekofarmy,

tel. 603 102 233

e-mail: jitkavisnevska@seznam.cz

               dámské, pánské, dětské 

 po – út na objednávku 

Provozní doba: st 9:00 - 15:00

 čt – pá 9:00 - 18:00

tel. číslo: 773648841

              dddddááááámskkkkkééééé, ppááááánnsskkkkkééééé, ddddděěěěětttskkkkkééééé

po – út na objednávku 

Provozní doba: st 9:00 - 15:00

čt pá 9:00 18:00

Kadeřnictví  Iwuzskaa - Hotel Mesit
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Informace

Nová oční ambulance 

Od 1. října 2009 
je v poliklinice (druhé patro, budova B) 

v Rožnově pod Radhoštěm otevřená nová oční ambulance 

MUDr. Šárky Šajtarové, 

dvouatestované lékařky s osmnáctiletou praxí. 

Objednat se můžete na telefonním čísle: 

602 417 287 

nebo na mailové adrese: sajtarova@email.cz.

Oční ordinace
MUDr. Michaela Urbánková 

zahajuje činnost 1. října 2009 

v budově polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm. 

Objednat se můžete na telefonním čísle: 

571 660 274
Ordinační hodiny jsou 

pondělí až pátek od 7.30 do 14.00 hodin. 

V této ambulanci se nachází zdravotní dokumentace 

po zesnulé MUDr. Melecké.

Kniha mého srdce

Hlasování do „Knihy mého srdce“ 

bylo ukončeno 30. září 2009 

a velké fi nále proběhne 17. října 2009 v České televizi. 

Která z dvanácti nejúspěšnějších 

se stane knihou našich srdcí?

(za použití materiálů České televize). 

Paulo Coelho   / Alchymista /

Pohádkové podobenství o malém pastýři San-

tiagovi, který žije svůj prostý život uprostřed 

pastvin a který jej musí přesto zcela změ-

nit, aby naplnil svůj osud a našel svůj poklad. 

Optimistické poselství románu Paula Coelha „život 

je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit něja-

ký sen“ je možná právě tím, co miliony čtenářů k 

této knize stále přitahuje.

Božena Němcová   / Babička /

Božena Němcová vedle ideálního světa viděné-

ho očima mladé Barunky dovedla zahrát na ide-

alizovanou i temnou a tragickou strunu lidských 

osudů.

Betty MacDonaldová   / Co život dal a vzal /

Jak se vůbec Betty MacDonaldová stala spiso-

vatelkou a jaké byly její životní zážitky? Román, 

v němž autorka popsala svoji dráhu úřednice, 

dobu, kterou strávila v plicním sanatoriu a problé-

my s dospívající mládeží umožnil spoustě čtenářů 

vnímat věci s ohromným životním nadhledem.

Astrid Lindgrenová   / Děti z Bullerbynu /

Kniha, která se vepsala nesmazatelně do lid-

ských srdcí. Bullerbyn jako svět, kde jsou rodi-

če především hodní, děti nejsou kárány a mají 

dost času si užívat hry a malé starosti, které 

jsou tak zábavné. Nechte znovu ožít příběhy 

a veselá dobrodružství sourozenců Lisy, Lasse 

a Bosse a jejich kamarádů Britty, Anny a Olleho 

v půvabných ilustracích Heleny Zmatlíkové.

Mika Waltari   / Egypťan Sinuhet /

Mika Waltari v Egyptě nikdy nebyl, ale okouzlen 

dálkou a exotikou zasadil děj svého věhlasného 

románu právě do Egypta roku 1300 před naším 

letopočtem. V osudech faraonova lékaře Sinuheta 

se odráží mnohem více než kritika vlády a života 

bohatých i chudých tehdejší doby, ukazuje se tu 

silný přesah až do dob zcela současných.
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Joan Rowlingová    / Harry Potter /

Série příběhů o Harry Potterovi pobláznila svět. 

Co zahrálo v knize na citlivou strunu nejen dět-

ských diváků a čím jsou tak lákavé příhody malé-

ho čaroděje? Co je famfrpál, zlatonka, svrčci a srp-

ci? A co vedlo spisovatelku Joan K. Rowlingovou 

k napsání tohoto bestselleru?

Antoine de Saint Exupéry     / Malý princ /

Básnická pohádka spisovatele a letce v jedné 

osobě Antoina de Saint Exupéryho je o podo-

benstvích a hledání lásky, pochopení a pravých 

hodnot života. Do čtenářských srdcí se tato po-

hádka pro dospělé i děti vepsala nejen půvabnou 

myšlenkou, že „co je důležité, je očím neviditelné, 

protože správně vidíme jen srdcem“.

Jaroslav Hašek 

/ Osudy dobrého vojáka Švejka /

Prosťáček nebo mazaný chytrák? Plný optimis-

mu, životní síly, ale také skepse a rezignace. Bo-

juje zvláštním způsobem proti stupidní vojenské 

a státní mašinérii. Někdy se chová dobrosrdečně, 

naivně, jindy dost zlomyslně. Ačkoliv je úředně 

potvrzeným blbem, jako hlupáci vypadají spíše 

ostatní kolem něho… 

J. R. R. Tolkien  / Pán prstenů /

Příběh ze starobylého světa „Středozemě“ se řadí 

mezi nejpopulárnější romány 20. a 21. století, a to 

jak podle odhadovaného množství příznivců, tak 

podle prodaných výtisků. Hobiti, elfové, kouzlo a 

tajemná moc prstenu si získali nadšené čtenářské 

příznivce.

Jaroslav Foglar   / Rychlé šípy /

Rychlé šípy Jaroslava Foglara - klub pěti hochů, 

kteří prožívají různá dobrodružství v zapadlých 

uličkách starého města. Kdo by nechtěl odhalit 

záhadu ježka v kleci či tajemství Velkého Vonta? 

Stínadla i Mirek Dušín, Jarka Metelka, Červenáček, 

Rychlonožka a Jindra Hojer znovu promlouvají 

k srdcím malých i velkých čtenářů.

Zdeněk Jirotka    / Saturnin /

Máte před sebou v kavárně mísu koblih. Zíráte 

netečně na koblížky, nebo se vám honí hlavou 

poťouchlá myšlenka, co by se dělo, kdybyste kob-

lihami začali bez varování bombardovat ostatní? 

Jen výjimečný lidský exemplář se může pyšnit 

tím, že patří k těm, kdo takovou představu i bez 

váhání realizuje. Atmosféra první republiky, suchý 

a sarkastický anglický humor, smysl pro nadsázku, 

to jsou ingredience slavného románu Z. Jirotky.

Stephenie Meyerová   / Stmívání /
Příběh o obyčejné dívce Isabelle začíná být zcela 

neobyčejným, když se přestěhuje z Phoenixu do 

klidného a deštivého města Forks, kde se sezná-

mí s Edwardem Cullenem. Jenže Edward je upír… 

Tajemství, napětí, nebo dilema lásky a smrti, 

to vše přineslo popularitu spisovatelce Stephenii 

Meyerové a vyneslo její prvotinu na přední místa 

v žebříčku o nejpopulárnější knihu.

Program T KLUBU
Zemědělská 592, Rožnov p. R.

tel.: 571 651 233, 571 620 222

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

Úterý 13. října - 19.00 hodin

Společenský dům

ANDREA KALIVODOVÁ
mezzosoprán

JAN KRÁL
klavír

Koncert vážné hudby v rámci KPH. 

Zahajovací koncert sezony!!!

•  Čtvrtek 15. října - 19.00 hodin - T klub

Klub cestovatelů – ETIOPIE

Země, kde zastavil se čas. Navštívíme také pravěké a nebezpečné 

kmeny v povodí řeky Omo. Promítá a své zážitky 

povídá Franta Cnedlik.

•  Neděle 18. října 2009

20.00 hodin

Společenský dům

SLET BUBENÍKŮ

•  Středa 21. října - 19.00 hodin

Společenský dům

divadlo Palace Theatre Praha

VEŘEJNÉ OKO

Veřejné oko je komorní komedie. Příběh, který na první 

pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém 

manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu 

především „něžně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství 

a moudrosti, či o moudrém bláznovství z lásky.

•  Čtvrtek 22. října - 19.00 hodin - T klub

ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM

Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o hudbě, 

politice, zajímavých lidech, odpovídá na dotazy a hraje skladby 

na přání.

•  Čtvrtek 29. říjen - 19.30 hodin 

Společenský dům - Swingový koncert

LR COSMETIC BIG BAND - OSTRAVA

se křtem nové desky Zbyňka Ternera UNDER MY SKIN

Výstavy:

Město Rožnov p. R. ve spolupráci s T klubem - kulturní agenturou 

a CHKO Beskydy zvou na výstavu

•  8. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE VALAŠSKÁ KRAJINA A PETR ŠIGUT: 

BESKYDY

•  GALERIE NA RADNICI

Putovní výstava Valašská krajina má tradičně dvě části. 

Je to průřez tvorbou některého z úspěšných fotografů 

– letos Petra Šiguta a výstava nejlepších snímků z fotosoutěže.
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•  Ve čtvrtek 1.10. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – DUŠE PAULA GIAMATTIHO

Pronajatá duše  umožní Paolovi porozumění jeho role ve hře, zároveň ho ale 

zavede do světa, který má s realitou pramálo společného. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 2. do neděle 4. v 17.30 hodin

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH

Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky, protože čas odpla-

ty nadešel! Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 2. do neděle 4. ve 20.00 hodin

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D

Smuteční rodinný obřad je hned po začátku přerušen, když z několika 

okolních hrobů začnou vylézat oživlé masožravé mrtvoly, které jsou na první 

pohled velmi vyhladovělé…  Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 5. do středy 7. v 18.00 hodin

ČÍSLO 9

Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přežívají jen hadroví panáčci s čísly 

na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná 

předurčena vše změnit. Dokáže zjistit, co se stalo s lidmi? 

 Mládeži do 12 let nevhodný.

 •  Od pondělí 5. do středy 7. ve 20.00 hodin

MILENCI

Romantické drama o muži, který je nucen vybrat si mezi instinktivní touhou 

a láskou, nebo riskovat pád zpět do temnoty, která ho v minulosti málem 

připravila o život. Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 8. do neděle 11. v 17.30 hodin

G. I. JOE

Za „světového policajta“ jsou sice považovány Spojené státy, ve skutečnosti je 

jím organizace zvaná G. I. Joe, která používá nejvyspělejší technologie 

a nejprověřenější lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem, doslova od pólu 

k pólu. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 8. do neděle 11. ve 20.00 hodin

HANEBNÝ PANCHARTI

Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  V neděli 11. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – O ZLATÉ RYBCE

O zlaté rybce, O líném Honzovi, O bílé princezně, Mikeš – překvapení 

v Hrusicích, Cvrček a pavouk, Krtek chemikem, Jak se Žofka postarala o svatbu.

•  Od pondělí 12. do středy 14. v 18.00 hodin

NÁVRH

Knižní editorce kanaďance Margaret, hrozí po vypršení víza deportace zpět 

do vlasti. Aby jí zabránila, rozhodne se provdat za svého otravného asistenta 

Andrewa.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 12. do středy 14. ve 20.00 hodin

ÚNOS VLAKU 1 2 3

Ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru a požadují tučné výkupné. 

Jak se úřady pokoušejí vést jednání s únosci rukojmích, jsou zvědavi na další 

plány únosců.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 15. v 18.00 hodin

Filmový klub nejen pro středoškoláky – TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným drogami 

a penězi (přesně dvěma milióny dolarů), co byste udělali?

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

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

•  Od pátku 16. do neděle 18. v 18.00 hodin

G-FORCE

Dobrodružná komedie o posledních úspěších tajného vládního programu 

pro výcvik špionážních zvířat.  Mluveno česky. Mládeži přístupný.

•  Od pátku 16. do neděle 18. ve 20.00 hodin

ROZERVANÁ OBJETÍ

Španělský scenárista a režisér Pedro Almodóvar se vrací tři roky po snímku 

Volver i se svým hereckým talismanem Penélope Cruz. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 19. do středy 21. v 18.00 hodin

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

Fotograf Connor miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě v tomhle pořadí. 

Po zásahu ducha svého strýčka se však vydá na cestu, během níž zjistí, 

zda ještě může dostat druhou šanci najít – a tentokrát si i udržet – svoji 

skutečnou životní lásku.  Mládeži přístupný.

•  Od pondělí 19. do středy 21. ve 20.00 hodin

HODINU NEVÍŠ

Ne tak docela fi ktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení 

heparinový vrah.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 22. do neděle 25. v 18.00 hodin

GAMER

Lidé z celé Země se na síti věnují hrám, v nichž se v naprosté anonymitě pro-

jevují jejich skryté touhy a fantazie. Revoluční hra SPOLEČNOST účastníkům 

dovoluje manipulovat se skutečnými lidmi. Návyková hra se světem šíří jako 

epidemie a stává se drogou číslo jedna pro milióny lidí.

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 22. do neděle 25. ve 20.00 hodin

DISTRICT 9

Před více než 20 lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace 

s lidstvem. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní planety a byli ubytováni 

v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 9, zatímco se státy celého světa 

dohadovaly, co dál. Teď však všem dochází trpělivost… 

 Mládeži do 15 let nevhodný.

•  Od pondělí 26. do čtvrtku 29. v 17.30 hodin

JÁNOŠÍK – PRAVDIVÁ HISTORIE

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. 

Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. 

 Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od pondělí 26. do středy 28. ve 20.00 hodin

ADMIRÁL

Alexandr Kolchak je pravý hrdina svého národa, který má jen jednu slabost - 

zálibu v krásných ženách. Když potká ženu svého nejlepšího přítele, revoluce 

v krajině se setká s revolucí v jeho srdci.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 30.10. do neděle 1.11. v 18.00 hodin

HANNAH MONTANA

Když otec odveze mladou hvězdu domů do Tennessee, aby poznala skutečný 

život, spustí dobrodružství plné takové dávky legrace, smíchu a romantiky, 

že si to ani Hannah nedokázala představit. Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 29.10. do neděle 1.11. ve 20.00 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

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

Válka mezi dobrem a zlem mezitím zasahuje i do domácnosti Harryho 

spolužáků v té nejnepředstavitelnější podobě a začátek konce se blíží . . . 

 Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

Pronajmu byt 2+1 

v rodinném domě na Horní Bečvě. Volný ihned. 

Tel. 777 170 101

Inzerce


