
leden

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

Svátky jsou tak vzácně nevšední, 

protože v dlouhé řadě dnů 

ční mezi ostatními. 

Odložte proto  všechny smutky, 

starosti a hádky, 

těšte se na hezké dny 

v roce novém, 

na spoustu radosti, zdraví a lásky. 

Abyste však mohli prožít dobrý 

a úspěšný rok, 

musíte se o to také přičinit. 

Osud jde pro každého z nás 

krokem neviditelným, 

proto Vám přejeme, 

aby Vám byl v příštím roce 

příznivě nakloněn 

a štěstí Vám šlo v patách…

Novoroční blahopřání

Vážení občané Horní Bečvy, 

hasiči Horní Bečvy Vám přejí do nového roku 

hodně štěstí, zdraví a pohody.

Také Vás chceme pozvat na tradiční 

– Končinový ples –
13. února 2010 do restaurace Staré časy.

Místostarosta Petr Ťuka

 

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

Tříkrálový podvečer 

Na trouby 

andělé troubí
v sobotu 9. ledna 2010 

v 17. hodin 

Kateřina Uličná 

– zpěv, kytara – 

Petra Grigoriadu 

– lesní roh – 

Nikolas Grigoriadis

– trubka, piccolo –

Pavel Motloch

– klavírní doprovod –

Drahomíra Míčková

 – průvodní slovo –

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.

Dechová hudba Záhořané 

si Vás dovoluje pozvat na

– Muzikantský ples –
který se uskuteční 

6. února 2010 v 18.00 hodin 

v penzionu „Staré časy“ 

(U Dvořáčků na Horní Bečvě). 

K tanci a poslechu budou hrát 

Záhořané – Prognozy a další.

Tombola samozřejmě nebude chybět, 

zajištěno je také dobré jídlo, 

dobré pití 

a hlavně skvělá zábava.
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Společenská kronika

Kdo v srdcích žije, ten nezemřel.

Dne 2. ledna 2010 vzpomeneme 

druhé výročí, kdy od nás navždy odešel 

pan  Oldřich  O n d r u ch 

S láskou stále vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Kroky dozněly, utichl hlas, 
jen jeho obraz a vzpomínky zůstaly v nás.

Dne 13. ledna 2010 vzpomeneme 

druhé smutné výročí úmrtí 

našeho manžela a tatínka 

pana  Adolfa  P o l á ch a

 S úctou a láskou vzpomínají 

manželka, děti a vnoučata. 

Stále žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 13. ledna 2010 vzpomeneme 

nedožitých osmdesáti let 

našeho manžela, tatínka a dědečka 

pana  Vladimíra  O n d r u ch a

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Ludmila a synové s rodinami.

Čas mírní bolest, 
ale nedá zapomenout…

Dne 11. ledna 2010 vzpomeneme 

čtyřicáté smutné výročí 

pana  Pavla  V a n í č k a 

dne 23. března 2010 by se dožil 

padesáti pěti let.

Dne 30. ledna 2010 vzpomeneme 

dvacáté první výročí úmrtí 

pana  Bohumíra  V a n í č k a , 

kostelníka na Horní Bečvě

Dne 15. ledna 2010 by se dožil 

devadesáti devíti let.

S láskou a úctou vzpomínáme.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi s námi žít, přišla zlá nemoc 
a Ty jsi musela odejít.

Prázdný je domov, smutno je v něm, bolest a vzpomínky zůstaly jen.

Dne 25. ledna 2010 vzpomeneme 

druhé výročí úmrtí 

paní  Miroslavy  K o l á č k o v é

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Miroslav, 

dcera Eva s rodinou a syn Radim. 

Všichni, kdo jste ji znali, 

vzpomeňte s námi.

Osiřel domov, oněměl sad, zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Jsou chvíle, kdy oči zapláčou žalem.

Co osud vezme, nevrací i když mně srdce krvácí. 
Ta rána stále v srdci bolí a zapomenout nedovolí.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo měl Tě rád, vzpomíná dál.

Na Tvoje zlaté srdce, manželi, 

nikdy nezapomenu.

Dne 20. ledna 2010 vzpomeneme 

první 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 vzpomíná manželka, 

vnuk Václav s manželkou a celá rodina.

Vzpomínka

Motto: 

„Umět zestárnout je mistrovský kousek, 
jeden z nejtěžších výkonů velkého umění moudrosti.

H. F. Amidu

V lednu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Květoslava  K a d o v á

Tomáš  O n d r u ch

Františka  K ř e n k o v á

Jaroslav  B á r t e k

Kamila  P r o r o k o v á

Anastázie  F á r k o v á

Františka  J u ř í č k o v á

Ilona  T y m o n o v á

Jiřina  P r o r o k o v á

Ludmila  T o v a r y š o v á

Miroslav  K ř e n e k

Pavel  S o l a n s k ý

Františka  M a ch á l k o v á

Karel O n d r u ch

V lednu si také připomenou výročí společně prožitých let 

dva manželské páry:

Dne 5. ledna 2010 oslaví dvacet pět let společného života, 

stříbrnou svatbu, 

manželé  Vladimír  a  Ladislava  T ř e š t í k o v i

Dne 14. ledna 1010 oslaví šedesát let společného života, 

diamantovou svatbu, 

manželé  Jan  a  Vlasta  K y š á k o v i

Všem lednovým oslavencům i stříbrnému a diamantovému
manželskému páru přejeme hodně zdraví, lásky a pohody.

Blahopřejeme také panu  Josefu  H a t l a p a t k o v i, 

kterému byl udělen Pamětní list za práci v ČSSD 

ve prospěch Zlínského kraje.
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Motto: 

„To hezké, vzácné, dojemné, 

to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.   “
A. Maillol 

 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  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou 

a rodiče z obou stran

 4.1. 7.30  za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku 

a syna Jaroslava 

 5.1. 7.30  za zemřelou Anežku Holčákovou, šest sourozenců 

a duše v očistci

 6.1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou, manžela, tři zetě, 

tři vnuky a duše v očistci

  17.00  za zemřelé Jiřinu a Josefa Juroškovy, Bronislavu a Miro-

slava Fojtáškovy, Františku Prorokovou a bratra 

Jaroslava         

 7.1. 7.30  za zemřelou Annu Křenkovou, manžela Františka, 

sourozence a rodiče z obou stran

 8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a dva bratry

 9.1. 7.30 za zemřelého Václava Ondrucha a duše v očistci

 10.1. 10.00 za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny a duše v očistci

 11.1. 7.30  za zemřelého Bohumila Vaníčka, jeho manželku Aloisii, 

syny Pavla a Antonína a vnučku Boženu

 12.1.  7.30 za zemřelého Jana Krumpocha a rodiče z obou stran

 13.1. 7.30  za zemřelého Vladimíra Ondrucha k nedožitým 

osmdesátinám a duše v očistci

 14.1. 7.30  na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní při příleži-

tosti šedesáti let manželství

 15.1. 7.30  za zemřelého Jaroslava Šolce a Alexandru 

Vysloužilovou a živou rodinu Rozsypalovou

 16.1. 7.30 za zemřelého Oldřicha Jurošku, rodiče a sourozence

 17.1. 10.00  za zemřelé rodiče Andělu a Františka Hatlapatkovy, 

zetě a celou zemřelou rodinu

 18.1. 7.00  za zemřelého Jana Závorku, manželku, tři syny 

a vnuka Miroslava

 19.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 20.1. 7.30 za zemřelého Antonína Němce

 21.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 22.1. 7.30 na úmysl dárce

 23.1. 7.30 na jistý úmysl

 24.1. 10.00  za zemřelého Oldřicha Chovance a rodiče Chovancovy 

a Holčákovy

 25.1. 7.30  za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy, rodiče a duše 

v očistci

 26.1. 7.30  za zemřelé Antonína a Františku Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

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

dva zetě a vnuka Karla

 28.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 29.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, Josefa Maléře, Josefa 

a Danu Macečkovy a celou rodinu Vavřínovou

 30.1. 7.30  za zemřelou Anastázii Křenkovou, manžela Jana, zetě 

Emila a duše v očistci

 31.1. 10.00 za zemřelé Vlastu a Aloise Bambuškovy

 1.2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 2.2. 8.00 na úmysl dárce

  17.00 na dobrý úmysl

 3.2. 7.30  za zemřelého Vladislava Kretka, rodiče z obou stran, 

dva bratry

 4.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 5.2. 7.30 na jistý úmysl

 6.2. 7.30 za zemřelého Ondřeje Polácha, rodiče a sourozence

 7.2. 10.00 za zemřelého Josefa Chovance ke dvacátému výročí 

Mše v lednu ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Kdo Tě znal v dobrém vzpomene, 

kdo Tě měl rád, ten nikdy nezapomene.

Dne 31. ledna 2010 vzpomeneme páté 

smutné výročí, kdy nás navždy opustil 

pan  Miroslav  V a n ě k 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera Ivana s rodinou a syn Libor.

Sny jsou jako nekonečná touha, 

pro kterou jsme často schopni udělat cokoliv. 

A když se nám sen splní, je to ta nejkrásnější odměna 

za všechno naše snažení. 

Do nového roku 2010 Vám všem přeji 

hodně zdraví, lásky, pohody 

a hlavně aby se Vaše sny a touhy změnily ve skutečnost. 

Jarek z Liščí
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V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s cimbálovou 

muzikou Soláň a spolu s ní jsme připravili několik koled. 

Nejprve jsme se zúčastnili pořadu „Večer při svíčkách“, který na-

táčel ostravský Radiožurnál a mohli jste si ho poslechnout 25.12. 

v 15,00 hod. Tento hodinový pořad se natáčel v Janíkově stodole 

v Rožnově pod Radhoštěm. 

Další významná akce se uskutečnila 17.12., kde si naše děti zazpí-

valy v televizním studiu v Ostravě pro televizi Noe v pořadu „U nás“. 

Přijali jsme pozvání Rožnovského muzea a jako koledníci jsme vystou-

pili v Živém Betlémě. 

Vyvrcholením naší spolupráce byl společný koncert v Horní Beč-

vě 21.12. s názvem „Budeme zpívati, koledovati“. Na našem společ-

ném koncertě si zazpíval celý náš sbor, krůžek čtyř tet, sólisté cimbálo-

vé muziky Soláň - Pavel Ptáček, Míša Bařinová, Klára Blažková a Franta 

Prokop. Věřím, že všichni, kteří si nás  přišli poslechnout, byli spokoje-

ni a že jsme se jim líbili. Také doufám, že naše spolupráce s cimbálovou 

muzikou Soláň bude pokračovat i nadále. 

Jinak Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho pěkných 

chvil strávených s námi v příštím roce 2010.                                   Skřivani

Náš pěvecký sbor Skřivani 
a Vánoce

Informace 
obecního úřadu

Usnesení 16. řádného 
zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 19. listopadu 2009   

Usnesení 16/1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Policie ČR, dopravní 

inspektorát  Vsetín, nesouhlasí s umístěním dopravního značení na 

místní komunikaci směrem k lyžařskému vleku u Sachovy studánky 

a v místě napojení místní komunikace na silnici I/35 (do Mšadel) 

a považuje tuto žádost občanů za již uzavřenou.

Usnesení 16/2

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – dle přílohy.

Usnesení 16/3

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje radu obce k provedení rozpoč-

tového opatření č. 4 dle skutečného plnění příjmů a výdajů roku 2009.

Usnesení 16/4

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 

s tím, že obec může hradit měsíční výdaje pouze do výše 1/12 výdajů 

roku 2009 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2010.

Usnesení 16/5

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh rozpočtu 

na rok 2010 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce do 10. břez-

na 2010.

Usnesení 16/6

Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu příspěvkové orga-

nizace obce Horní Bečva  - „Základní škola T. G. Masaryka a mateřská 

škola Horní Bečva, okres Vsetín“ dle předloženého návrhu.

Usnesení 16/7

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu Smlouvy o výpůjčce ze dne 

19. prosince 2002, uzavřenou mezi Obcí Horní Bečva a Základní ško-

lou T. G. Masaryka Horní Bečva, přílohou této smlouvy bude seznam 

majetku, který byl 31. prosince 2006 pořízen do školní kuchyně a jídel-

ny – dle přílohy.

Zastupitelstvo obce schvaluje ke dni 1. prosince 2009 bezplatný pře-

vod vybavení nových učeben a tělocvičny do vlastnictví a účetnictví 

ZŠ TGM Horní Bečva – dle přílohy.

Usnesení 16/8

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup místní komunikace – po-

zemek  parc. č. 5878 o výměře 100 m2 v k. ú. a obci Horní Bečva od 

Františky Tovaryšové, Horní Bečva č. p. 68 za cenu 35,- Kč/m2. Veškeré 

náklady převodu hradí kupující.

Usnesení 16/9

Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu nutnosti sjednocení 

ceny stočného na regionální úroveň od 01. 01. 2010 stočné ve výši 

24,75 Kč s DPH za m3.

Usnesení 16/10

Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajistit zpracování 

fi nanční analýzy rekonstrukce bytového domu čp. 658 ve dvou va-

riantách (tj. se střešní nástavbou s 3 byty nebo bez této nástavby), 

vč. průzkumu možnosti prodeje bytů v případné střešní nástavbě.

      Mgr. Oldřich Ondryáš                                                       Josef Blinka

            starosta obce                                                           místostarosta obce

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    

29. 1.     26. 2.     26. 3.     30. 4.     28. 5.     25. 6.

Velkoobjemové  kontejnery na objemný odpad 

pro občany budou přistaveny ve dnech:

 27. a 28. 3.      1. a 2. 5.      29. a 30. 5.      26. a 27. 6.  

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

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2010
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V úterý 22. prosince proběhlo v Základní škole T. G. Masaryka 

v Horní Bečvě Předvánoční sportovní dopoledne.

Žáci jednotlivých tříd druhého stupně se utkali ve vybíjené, malé 

kopané a volejbalu. Děvčata 6. a 7. tříd bojovala ve vybíjené. 1. mís-

to obsadila 6. b, druhé byly sedmačky a na 3. místě se umístila 6. a. 

Kluci si to rozdali v jejich oblíbené malé kopané. Nejlepší byli sedmáci, 

druzí skončili fotbalisté z 6. a a na třetím místě se umístila 6. b. Chlapci 

vyšších ročníků 8. a 9. tříd také soutěžili v malé kopané. Nejlépe si ved-

la 9. b, druhá byla 9. a, bronzovou příčku obsadila 8. b a pořadí turna-

je uzavřela 8. a.

A potom se bojovalo pod vysokou sítí. Osmáci a deváťáci hráli mixy 

systémem každý s každým na 2 sety do 20 bodů. Dobře si vedli devá-

ťáci. První byla 9. a, druhá 9. b, třetí příčku obsadila 8. a a čtvrtou 8. b.

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi. Vzájemně si popřáli 

krásné dny o Vánocích a pohodový rok 2010. A potom se už rozešli 

na vytoužené vánoční prázdniny. 
Marie Němcová

Hornobečvanští školáci 
sportovali

Proč? Protože si naše babičky i v předvánočním shonu našly čas 

a přišly za námi do školy, aby nás něco naučily a předvedly. 

Paní Bohumila Macečková a Božena Křištofová z Grapy naučily děti 

jak vykrojit linecké, či udělat krásné vanilkové rohlíčky. A opravdu byly 

krásné a povedly se. Velkou zásluhu na tom měla i Martina Bohušová, 

které je všechny upekla a ani jeden nespálila. Paní Fuksová z Bučko-

vého ukázala dětem vánoční ozdoby, které sama uháčkovala. Děti si 

mohly i samy zkusit něco uháčkovat. Nebylo to jednoduché, ale sna-

žily se. Paní Božena Martináková z Grapy přinesla do školy ukázat háč-

kované ozdoby, ale naučila je netradiční ozdoby z pomerančové kůry 

a její takto ozdobený stromeček se všem velmi líbil. Každý si pak mohl 

nějakou ozdobu z kůry pod jejím vedením udělat. Paní Chovancová 

z Lůk donesla ukázat překrásně nazdobené perníčky a každý si mohl 

svůj perníček ozdobit. Paní učitelka Polášková zazpívala s dětmi vá-

noční koledy a na nás všechny se přenesla ta pravá vánoční atmosfé-

ra. Poděkování patří i Ivetě Rybárové, která nám pomohla s organizací. 

Ještě jednou všem babičkám moc děkujeme. Přejeme jim hodně 

štěstí, ale hlavně zdraví, protože nám slíbily, že něco podobného udě-

láme na Velikonoce. A na to se všichni těšíme a věříme, že tato spolu-

práce bude pokračovat i nadále. 
Pěkné Vánoce Daniela Křištofová

Všechny babičky jsou hodné, 

milé, ale na Horní Bečvě 

jsou NEJHODNĚJŠÍ
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Inzerce

Že se dají vánoční svátky strávit jinak, než sezením před televizí 

a konzumováním velkého množství nezdravého jídla, dokázalo 

12 týmů na tradičním Vánočním volejbalovém turnaji smíšených druž-

stev, který se uskutečnil na Štěpána 26. prosince v hale základní ško-

ly v Horní Bečvě. 

Kromě pěti hornobečvanských týmů se turnaje zúčastnili i volejba-

listé ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova p/R., Vigantic a Dolní Beč-

vy. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti družstvech systémem každý 

s každým na 2 sety do 25 bodů. Celkem bylo odehráno 34 utkání, 

které odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s rozhod-

čími z řad hráčů. První 2 družstva ze skupiny postoupila dále a hrála 

o přední umístění. V semifi nále se utkali Coolturisti s Assimem, ve fi -

nále hráli Besťáci s Bambusovými výhonky. Početná divácká kulisa, 

která byla na ochozech haly od začátku turnaje, povzbuzováním 

a potleskem oceňovala výborné výkony družstev. 

A jak to vše dopadlo? Vítězství si odvezli Besťáci, kteří ve fi nále 

porazili Bambusové výhonky, třetí místo obsadilo družstvo Assimo 

a čtvrtí skončili po tuhém boji hornobečvanští Coolturisti. 

A tady jsou celkové výsledky turnaje: 

1. Besťáci   7. Fotbalisté II

2. Bambusové výhonky   8. Vlčáci

3. Assimo   9. Avex

4. Coolturisti 10. Baskeťáci

5. Bangladežo 11. Fotbalisté I

6. Černí králíčci 12. Do počtu

Ve večerních hodinách bylo dobojováno. Nejlepšími hráči turnaje 

byli vyhlášeni Kateřina Krutílková a Tomáš Juřík.

Všechna družstva obdržela dárkové balíčky, první tři týmy navíc 

dostaly i medaile a diplomy. Na ceny přispěli Obecní úřad, Tělovýchov-

ná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a prodejna Jednoty (všichni 

z Horní Bečvy ).

Po skončení turnaje si všichni účastníci popřáli vše nejlepší do no-

vého roku 2010 a slíbili si, že se opět sejdou na Velikonočním turnaji. 

Marie Němcová

Besťáci nejlepší

Kolektiv relaxačního wellness centra 

STUDIO POHODA, 

Vám přeje úspěšný a zdravý rok 2010. 

Chtěla bych Vám všem, touto cestou poděkovat, 

za návštěvu našich služeb a za přízeň, 

kterou jste nám po celý uplynulý rok věnovali. 

Upozornění pro naše zákazníky: 

Všem naším zákazníkům bychom chtěli oznámit, 

že v novém roce otevíráme provozovnu 

od čtvrtku 14. ledna 2010 
z důvodů inventarizace a technických úprav.

Ludmila  Kretková 

Tel.: 571 643 358, 603 733 414
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Inzerce Pozvánka

MĚŘENÍ TERMOVIZÍ 

Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti 

ve všech typech objektů (rod. domy, panelové 

domy, hotely, průmyslové objekty ap.) 

Měření el. instalace v jednotlivých bytech 

panelových domů jako prevence 

proti případnému zahoření, vzniku požáru 

a následnému ohrožení obyvatel 

v celém panelovém domě  

V elektrotechnice, energetice, strojírenství, 

topenářství a všude tam, 

kde je potřebná a žádoucí tepelná 

diagnostika součástí

podrobnosti na:  

www.mereni-termovizi.cz  

mobil 777229779

Zveme Vás k návštěvě nového 

Svatebního Salonu Eva 
v Rožnově p. R. na náměstí, 

v budově České spořitelny, ve druhém patře. 

Zahájení prodeje 7. ledna 2010, 

kontakt: www.svatebnisaloneva.cz, 

mobil: 605 188 375

Dne 11. prosince 2009 

proběhlo ve Valašském šenku Zavadilka 

Předvánoční pečení perníčků.

Touto cestou chceme poděkovat 

Janě Janíčkové z Horní Bečvy za její ochotnou účast 

a předvedení svých dovedností při zdobení perníčků.

Kadeřnictví
Dovolujeme si Vás pozvat 

do nově otevřeného kadeřnického salonu,

který se nachází v renovovaných 

prostorech rodinného penzionu 

ve středu Horní Bečvy.

    po ....... 8:00 – 17:00 (pánské)

    út ........ 8:00 – 17:00

    st ........ 8:00 – 17:00

    čt ........ 8:00 – 17:00

    pá ....... 8:00 – 17:00

    so ....... na objednávku

Kontakty: 

Lucie Stodůlková: 604 796 494

Ivana Suszková: 773 648 841



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – leden 2010 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz
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•  Od pátku 1. do neděle 3. v 18.00 hodin

2 BOBULE

V pokračování úspěšné komedie budeme opět sledovat eskapády dvojice 

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

o nápadnících své dcery jiné představy. Mládeži přístupný.

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

CTIHODNÝ OBČAN

Dramatický thriller o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, 

kdo nechal z vězení propustit vraha jeho rodiny. Jde však o pomstu či poučení 

o nespravedlivém soudním systému?  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pondělí 4. do středy 6. v 17.30 hodin

LOVE AND DANCE

Film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska. Film, ve kterém první krůčky 

hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí.           Mládeži přístupný. 

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

DVOJKA

Vztah Michala a Veroniky dospěl na rozcestí. Cesta po Skandinávii a situace, 

do kterých je staví, jim samým a jejich soužití nastavuje zrcadlo. Všechno se 

zdá být jen potvrzením toho, že by už spolu neměli být… 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 7. v 18.00 hodin

ARTKINO – AŤ VEJDE TEN PRAVÝ

Ona je vším, čím on není. Ona je vzhůru, když on spí; on je bázlivý, ona stateč-

ná; ona je tmavá, on je blondýn. Ona je vším, co on by potřeboval k přežití. 

Jsou opačnými stranami jedné mince. Ponuře krásný upírský fi lm. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 8. do neděle 10. v 18.00 hodin

PROTEKTOR

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

vají vlastní drama soukromé.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 8. do neděle 10. ve 20.00 hodin

2012

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

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

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

panika…  Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Mikuláš, Vendelín, Celestýn a další hrdinové senzačních příběhů dětských kní-

žek se v hrané verzi konečně dostávají na fi lmová plátna. Za 50 let od vydání 

první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po ce-

lém světě i u nás.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

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

VYFIČ!

Bliss má ráda rock a její život v americkém maloměstě stojí za dvě věci. Jednou 

však s kámoškou narazí v sousedním městě na závody na kolečkových brus-

lích a její život se rozjede na plné obrátky…  Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 14. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – CONTROL

Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních brit-

ských Joy Division, kteří na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami 

z Manchesteru defi novali nový směr hudby.  Mládeži do 12 let nevhodný. 

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

•  Od pátku 15. do neděle 17. v 18.00 hodin

DOKONALÝ ÚNIK

Cliff  a Cydney jsou mladý pár dobrodruhů, který tráví své líbánky na cestách 

po nejkrásnějších a nejodlehlejších plážích na Havaji. Když se s jistým váháním 

připojí k dalším dvěma párům, netuší, že brzy začne brutální boj o přežití. 

 Mládeži do 15 let nevhodný.

 •  Od pátku 15. do neděle 17. ve 20.00 hodin

3 SEZÓNY V PEKLE

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečné-

mu očekávání. Komunistický režim však začíná ukazovat svou represivní tvář 

a střet s mocí přichází tvrdě a nečekaně…  Mládeži do 12 let nevhodný.

 •  V neděli 17. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – MACH A ŠEBESTOVÁ

O utrženém sluchátku, Páni tvorstva, Kropáček má angínu, Oběť pro kamará-

da, Policejní pes, Vzorné chování, Jak Mach a Šebestová hlídali děti, Ukrade-

né sluchátko

•  Od pondělí 18. do středy 20. v 18.00 hodin

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

V okouzlující romantické komedii najde turistická průvodkyně Georgia (Nia 

Vardalos - Moje tlustá řecká svatba) sama sebe i opravdovou lásku právě ve 

chvíli, kdy to nejméně čeká. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 18. do středy 20. ve 20.00 hodin

STÍNU NEUTEČEŠ

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 21. do neděle 24. 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. 

•  Od čtvrtku 21. do neděle 24. ve 20.00 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat 

zmrazit.  Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 25. do středy 27. v 18.00 hodin

ZOMBIELAND

V hororové komedii ovládly svět zombie. Existuje zde však skupina přeživších, 

která se snaží najít úkryt před nemrtvými. Když se k nim přidá zakřiknutý 

strašpytel Flagstaff  - odborník na přežití, bude muset dokázat, že je v něm 

i něco víc…  Mládeži do 15 let nevhodný. 

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

AVATAR

Největší fi lmová událost roku je tady! Vítejte v novém světě za hranicí vaší fan-

tazie! Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Ve čtvrtek 28. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – CARMINA BURANA

Svérázné obrazové a dějové vyjádření sugestivní Orff ovy skladby. První část 

opěvuje přírodu a jaro, druhá víno, třetí lásku. Dílo interpretované v latině je 

ve fi lmu uváděno bez titulků.                     V původním znění. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 29. do neděle 31. 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. 

•  Od pátku 29. do neděle 31. ve 20.00 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. 


