
únor

2010
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva
                     www.hornibecva.cz

 

Zvonice 
na Soláni

Sdružení pro rozvoj Soláně

Otvírací doba:

Po – zavřeno

Út – Pá  9:00 – 16:00

So, Ne   9:00 – 17:00

Program:

13. února 2010 

František Segrádo 

– povídání u kytary – 

27. února 2010 

Ivan Jakeš a Jiří Holík

– vernisáž autorské výstavy – 

Srdečně zveme! 
Změna programu 

vyhrazena.

Pozvánka do divadla
Zveme Vás 7. března 2010 v 15.00 hodin 

na představení divadelního souboru Chaos Valašská Bystřice.

Miloš Kulišťák – Bačova dcera
Hra Bačova dcera nás zavede na 

valašský venkov konce devatenác-

tého století. Vypráví osudový příběh 

dvou mladých lidí, ve kterém se pro-

líná nejen láska, umocněna rodin-

ným neštěstím, ale i drobné střípky 

radosti, lásky a dobráckého škádlení 

obyčejných lidí.

Jako neblahý jev zde Miloš Kulišťák 

připomíná alkoholismus a s ním spo-

jené ožebračování rodin. Byla to těž-

ká doba našich staříčků a prastaříč-

ků. Ale pro nás má stále své nepopsa-

telné kouzlo, které nás často přivádí 

ke vzpomínkám na jejich osudy. Pev-

ně věříme, že nejen příběh, ale i krás-

né dobové kroje a malebné valašské 

nářečí bude pro diváky ještě zajíma-

vější než v době jejího vzniku před 

100 lety. (za použití materiálu divadel-
ního souboru Chaos)

Předprodej vstupenek bude 

v Místní knihovně od 15. února 2010, 

vstupné 50,- Kč, přístavky 30,- Kč 

– až po vyprodání všech vstupenek 

před představením.
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Společenská kronika

Umlkla ústa, oči se zavřely, srdce Tvé 
přestalo bít, vzpomínky živé 
na Tebe zůstaly a stále v nás budou žít. 

Dne 9. února 2010 vzpomeneme 

jedenácté smutné výročí úmrtí  

paní  Františky  M u ž n é

S láskou a úctou vzpomínají manžel 

a dcery Ludmila a Jarmila s rodinami.

Utichlo stromů šumění a vánek sotva dýše, utichlo srdce znavené, 
tak tichounce, tak tiše …

Dne 1. února 2010 vzpomeneme 

nedožité sedmdesáté narozeniny 

paní  Lidušky  K ř i š t o f o v é 

a současně si připomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí. 

Za celou rodinu sestra Anička.

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal.

Dne 7. února 2010 vzpomeneme 

dvacáté smutné výročí úmrtí 

našeho manžela, tatínka a dědečka 

pana  Josefa  Ch o v a n c e

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka a celá rodina.

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

Dne 17. února 2010 vzpomeneme 

jedenácté smutné výročí úmrtí 

pana  Jiřího  K a d y

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a synové s rodinami.

Zbyla nám jen vzpomínka 
na krásná léta s Tebou prožitá, jen ta nám 
zůstane do konce života.

Dne 18. února 2010 

vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky

paní  Amálie  M a c e č k o v é

S úctou a láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane 
navždy s námi, bude nám žehnat na cestu, 
kterou teď kráčíme sami . . .

Dne 19. února 2010 si připomeneme 

třetí smutné výročí úmrtí 

naší maminky a babičky, 

paní  Márie  K ř e n k o v é

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 28. 2. 2010 vzpomeneme třicet let od úmrtí 

pana  Bedřicha  M a c e č k a, 

3. března 2010 vzpomeneme sto jedna let od jeho narození. 

Dne 8. ledna 2010 jsme si připomněli 

čtyřicet let od tragické smrti 

paní  Anny  M a c e č k o v é, rozené Vašutové, 

která by se 28. července 2010 dožila sta let. 

S úctou vzpomínají synové Jiří a Jan, vnučky Anka 

a Olga s rodinou, pravnoučata Olinka, Honzík a Eliška s rodinou. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Kytičku květů na hrob dát a potichu 
vzpomínat.

Třináctý únor by byl 

slavnostním dnem pro 

pana  Jaroslava  M a r t i n á k a, 

který se před čtyřiceti lety narodil.

Bohužel mu jen svíčku zapálíme 

a se vzpomínkami na něj u hrobu postojíme.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, sestra Alenka s rodinou, 

syn Jareček a družka Iveta s rodinou a ostatní, co ho měli rádi. 

Vzpomínka

Motto: 

„I přes pokročilost svých pozemských let si každý den přeji 
zůstat v srdci dítětem.“

Sri Chinmoy

V únoru oslaví životní jubileum naši spoluobčané:

Marie  R o m a n o v á

Bedřiška  M a l i n o v á

Jarmila  P a r m o v á

Božena  V o j k ů v k o v á

Ludmila  Z á v o r k o v á

Eva  M a l o ň k o  v á

Zdenka  J a n í č  k o v á

Zdenka  H o d a ň o v á

Veronika  V a š u t o v á

Františka  K r e t k o v á

Anastázie  M i k u n d o v á

Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslaví 

manželé Jaroslav a Anna Blinkovi dne 6. února 2010.

Všem únorovým oslavencům i zlatému manželskému páru 
přejeme do dalších let hodně lásky, pohody a pevné zdraví.
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Motto: 

„Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztrácí své nejbližší…“
Publius Syrus

 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 

úmrtí

 8. 2. 7.30   za zemřelou Ludmilu Malinovou, manžela, sourozence, 

syna a duše v očistci

 9. 2. 7.30  za zemřelého Ludvíka Vaníčka, rodiče z obou stran 

a sourozence

 10. 2. 7.30  za zemřelou Františku Mužnou a rodiče z obou stran

 11. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 12. 2. 7.30  za zemřelého Valentýna Ondrucha, manželku, 

čtyři děti a vnuka Václava

 13. 2. 7.30  za zemřelou dceru Hanku Mičolovou, rodiče Josefu 

a Ludvíka Fárkovy, sestru Marii a zemřelou rodinu

 14. 2. 10.00  za zemřelého Jaroslava Martináka a prarodiče z obou 

stran

 15. 2. 7.30 za poděkování P. Bohu za dožití sedmdesáti let

 16. 2. 7.30 na úmysl dárce

 17. 2. 7.30 za zemřelého otce Oldřicha a čtyři bratry Kociánovy

 18. 2. 7.30 za jistou zemřelou rodinu                       

 19. 2. 7.30 za zemřelé rodiče a syna   

 20. 2. 7.30  za zemřelého Richarda Ondrucha, Veroniku 

Bartoškovou, živou a zemřelou rodinu

 21. 2. 10.00  za zemřelého Bedřicha Martináka, syna Bedřicha, 

rodiče z obou stran a sourozence

 22. 2. 7.30 na úmysl dárce

 23. 2. 7.30 na dobrý úmysl

Mše v únoru ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě

Oznámení Obecního úřadu 
v Horní Bečvě

EVIDENCE OBYVATEL
pohyb obyvatel v roce 2009  v obci Horní Bečva

Stav obyvatel k 01. 01. 2009: .....................................................................  2.468

Přihlášení k trvalému pobytu: ....................................................................  + 28

Odhlášení z trvalého pobytu: ......................................................................  - 33 

Narození: ............................................................................................................  + 21  

Úmrtí: .................................................................................................................... - 28 

Celkem obyvatel k 31. 12. 2009 ................................................................  2.456

Nejstarší občan obce Horní Bečva je pan Metoděj Ondruch, který se 

v listopadu 2009 dožil 99 let.

Sňatky dle evidence obyvatel: ....................................................... 22 občanů

Rozvody dle evidence obyvatel: .....................................................  6 občanů    

MATRIKA
matriční události v roce 2009 v obci Horní Bečva

Sňatky:  ............................................................................... 18 (z toho 3 církevní)

Úmrtí:  .......................................................................................................................  9

SPOZ – jubilejní sňatky v roce 2009

25 let manželství:  .................................................................................................. 8

50 let manželství: ................................................................................................... 3

55 let manželství: ................................................................................................... 3 

 24. 2. 7.30 za zemřelého syna a rodiče

 25. 2. 7.30 na jistý úmysl

 26. 2. 7.30 za zemřelou rodinu

 27. 2. 7.30 za zemřelého Václava Polácha, rodiče a sourozence

 28. 2. 10.00  za zemřelé rodiče Jana a Alžbětu Blinkovy, 

zetě a vnuka

 1. 3. 7.30  za zemřelou Anežku Mikulcovou, sourozence, 

celou zemřelou rodinu a duše v očistci

 2. 3. 7.30  za zemřelé Anežku a Jana Solanské, sedm dětí 

a zemřelou rodinu

 3. 3. 7.30  za zemřelou Anežku Poláchovou, manžela, syna 

a dva zetě

 4. 3. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, celou rodinu 

a duše v očistci

 5. 3.  7.30  za zemřelé rodiče Karolínu a Josefa Smočkovy, 

syna Josefa, zetě Antonína, celou zemřelou rodinu 

a duše v očistci

 6. 3. 7.30 za zemřelé rodiče Doleželovy a duše v očistci

 7.3. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, dceru a syny
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

I. pololetí  rok 2010

60 let manželství: ................................................................................................... 1

65 let manželství: ..................................................................................................  0 

V roce 2009 byly v obřadní místnosti OÚ Horní Bečva kromě sňatků 

k uzavření manželství uskutečněny také tyto slavnostní akce:

- 2x vítání občánků

-  rozloučení se základní školou TGM Horní Bečva 

žáků třídy 9. A, 9. B – nazvané poslední zvonění

- zahájení školního roku žáků 1. třídy – nazvané první zvonění

Děti narozené v roce 2009

  1.  Jiří Vašut   12.  Samuel Bílek     

  2.  Vojtěch Blinka    13.  Ondřej Němec

  3.  Ondřej Chovančík      14.  Kateřina Komnacká

  4.  Petr Secký           15.  Tomáš Vašut  

  5.  Lukáš Solanský       16.  Nikolas Vaníček

  6.  Aneta Vajglová     17.  Lukáš Holčák  

  7.  Kateřina Koňaříková    18.  Kateřina Šupinová   

  8.  Martin Chmel      19.  Čestmír Vašut

  9.  Hana Hatlapatková      20.  Vendula Bernátová

10.  Laura Galasová      21.  Dominik Poruba

11.  Marek Kretek  

 Osoby zemřelé v roce 2009

  1.  Josef Bártek       15.  Miroslav Malina

  2.  Karel Křenek     16.  Vilémina Vítková

  3.  Antonín Němec      17.  Božena Maléřová

  4.  Jarmil Maršálek         18.  Ludmila Ondruchová

  5.  Karel Maceček      19.  Emilie Vašutová

  6.  Josef Blinka     20.  Ludmila Cviklová

  7.  Anežka Vaňková       21.  Anastazie Cabáková

  8.  Ludmila Poláchová        22.  Karel Ondruch

  9.  Anna Fidrichová      23.  Emil Vala

10.  Ludmila Tomková    24.  Bedřich Kantor 

11.  Jiřina Kubáňová      25.  Marie Jurajdová

12.  Vladimír Maceček       26.  Božena Cabáková

13.  Olga Vaňková        27.  Jaroslav Chrbjat

14.  Blažejka Kubáňová  28.  Miroslav Holčák

Poplatek ze psů

Upozorňujeme, že občané vlastnící psa staršího 3 měsíců jsou 

povinni zaplatit místní poplatek ze psů v termínu do 15. 2. běž-

ného roku. Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa a rok, za druhého 

a dalšího psa 150,- Kč za rok, s výjimkou některých případů uvede-

ných ve vyhlášce č. 21/2003 o místních poplatcích.

Placení komunálního odpadu

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení místního 

poplatku za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o míst-

ních poplatcích a obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva č. 16/01 

– příloha č. 2. 

Výše poplatku se pro rok 2010 nemění

Sazba místního poplatku 

pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

Tarifní pásmo částka dle § 10b odst. 3 částka dle § 10b odst. 3 místní poplatek

 písm. a) zákona v Kč písm. b) zákona v Kč celkem v Kč

I. 200,- 200,- 400,-

II. 150,- 200,- 350,-

III.   50,- 200,- 250,-

I. Tarifní pásmo – odvoz zajištěn dle místa stání sběrných nádob 

pravidelně po celý rok, mimo výjimečných situací (např. sjízdnost 

komunikací).

II. Tarifní pásmo – odvoz není zajištěn od místa stání sběrných ná-

dob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. V zimním 

období je odvoz omezen.

III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad vlast-

ními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dispozici 

u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

Sazba místního poplatku pro fyzické osoby mající ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

Částka dle § 10b odst. 3 písm.a)  zákona .......................................  200,- Kč

Částka dle § 10a odst. 3 písm. b) zákona .......................................  200,- Kč

Místní poplatek celkem ...................................................... 400,- Kč

Splatnost poplatku: Poplatek je splatný ve dvou splátkách bez 

vyměření vždy do 30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. 

Lze jej však zaplatit i najednou do 30. 4. příslušného roku. U fyzic-

kých osob vlastnících nemovitosti k rekreačním účelům je povinnost 

uhradit poplatek do 30. 9. příslušného roku.

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

• poštovní poukázkou

• v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

•  převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

                                             u rekr. chat  21337 + číslo evidenční

Současně vyzýváme občany, 

kteří nemají tento poplatek zaplacen 

za minulé období, aby jej neodkladně uhradili!

Poplatky

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 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 

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, lis-

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

platků za jeho likvidaci pro všechny občany naší obce.
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Jednou z aktivit v naší 

mateřské škole je sauno-

vání. Nová mateřská škola, 

postavená v osmdesátých 

letech, dostala do „vínku“ 

také saunu. Jsou to sice jen 

tři malé místnůstky (pře-

vlékárna, sprcha a potírna), 

ale již stačily udělat radost 

mnoha dětem.

Suché teplo fi nské sau-

ny střídané s prudkým 

ochlazením aktivizuje ob-

ranné síly dětských orga-

nismů a ty pak lépe čelí 

nemocem.

Na podzim se už děti nemohou dočkat prvního saunování. Zpočát-

ku ještě mnohé musí překonávat nepříjemné pocity ve studené sprše, 

ale přála bych Vám je pozorovat po třech měsících saunování – jeden-

krát týdně, jak vcházejí pod ty studené kapky vody s úsměvem, odváž-

ně, mnohdy výskají a piští, povzbuzované ostatními dětmi. V letošním 

školním roce si zaslouží zvláštní pochvalu Patrika Stromšíková a Míša 

Mikudová, že nevynechaly ani jedno saunování.

Saunování se skládá ze tří několikaminutových pobytů v potír-

ně, kde je 80° – 90° C tepla, před prvním vstupem se děti důkladně 

omyjí. V potírně si dáváme hádanky, vyprávíme pohádky nebo procvi-

čujeme různé poznatky, např. o lidském těle. Po studené sprše si děti 

krátce hrají v bazénku, kde většině nevadí teplota vody kolem 22°C. 

Mnohé se rády pochlubí, že se naučily plavat či potápět. S nadsázkou 

mi bazének vždy spíše připomíná plechovku sardinek – roztomilých 

k nakousnutí.

Mateřská škola 
– co o nás možná nevíte – 

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    26. 2.       26. 3.       30. 4.       28. 5. 

                                               25. 6.   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 – ple-

chový sklad u parkoviště za nákupním střediskem Jednota, kde je rov-

něž umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení pouze směs-

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

dinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plasto-

vé 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 chemikálií, 

novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných látek (motorové 

oleje, chemikálie, barvy apod.) Obaly od potravin zbavte zbytků obsa-

hu, 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 urče-

ny pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě poruše-

ní 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 potra-

vin; 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 pro občany budou 

přistaveny ve dnech: 

27. – 28. 3.      1. – 2.5.     29. – 30.5.     26. – 27.6.  2010  

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

Inzerce

Koupím nemovitost 

určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci 

v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. 

Kontakt: Crha, tel.: 724/780 459

Zimní turnaj údolí 
ve fotbale

6. února 2010 v 8.00 hodin 

začíná v hale při Základní škole TGM v Horní Bečvě 

zimní turnaj ve fotbale, kterého se zúčastní

vybraná hornobečvanská údolí. 

Za složení týmu odpovídají vybraní kapitáni:

Kobylská - Dolní konec – kapitán Zbyněk Pavlica

Kostelani – kapitán Pavel Roman

Hluboké– kapitán Jaroslav Zetocha

Nebesa - Lúky – kapitán Lukáš Roučka

Liščí – kapitán Hynek Bártek 

Mečůvka - Valaška – kapitán Pavel Miškařík

Bučkové – kapitán Stanislav Ondruch

Bečvice - Přehrada – kapitán Miroslav Dobeš

Je připraveno občerstvení, jídlo, alko, nealko, 

srdečně Vás zvou pořadatelé.
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Klempířské a pokrývačské práce

Provádíme pokrývání střech, pergol, 

zhotovujeme žlaby, okapy a parapety.

Máme bezkonkurenční ceny.

Kontakt: tel. 776 472 356

e-mail: vojkuvka560@seznam.cz

V pátek jsme se sešli v motorestu Bečvan k již tradičnímu sportovní-

mu plesu. Podle předběžných informací se na tento ples chystalo dost 

lidí, a tak pořadatelé čekali, zda-li se toto očekávání naplní. Již v půl 

sedmé večer začali chodit první plesoví hosté a sál se začal plnit krá-

sou, která se jen tak nevidí - mladé dívky a ženy v krátkých i dlouhých 

šatech a pánové oblečení dle nejnovější módy. Ples zahájil tajemník 

oddílu Karel Sekyra a stejně jako každým rokem byl i letos vyzván se 

svou manželkou Jarmilou k prvnímu zahajovacímu tanci krásným val-

číkem. Poté už začal ples v plném proudu a na parketu přestávalo být 

volné místo. Asi si organizátoři nemůžou přát víc, než dokázal letoš-

ní ples nabídnout. Maximální využití kapacity sálu včetně předsálí, vy-

stoupení taneční skupiny Alimah Asmar, bohatou tombolu, za kterou 

by chtěli organizátoři všem poděkovat, perfektní hudbu Duo Cadilac 

pod vedením pana Ivana Klímy a to, že se všichni bavili tím nejlepším 

způsobem. Majitelé motorestu připravili pro návštěvníky plesu mož-

nost večeří a organizátoři již tradiční jednohubky a tyčinky. O půlnoci 

navíc proběhlo slosování vstupenek o chutné výhry - hlavní cenou byl 

dort, dále roláda a tradiční valašský frgál.

Podle návštěvníků sportovního plesu bylo vidět, že názor, že tento 

ples je jen pro mladé, byl vyvrácen, protože se zde sešli lidé od osm-

nácti až do sedmdesáti let a všichni si pochvalovali atmosféru plesu 

a dokázali se pobavit navzájem, což není vždy pravidlem.

Tombola byla opravdu bohatá a bylo zde několik cen, které se po-

hybovaly v úrovni několika tisíc. I zde byli všichni spokojeni i když si 

rozbalili lísteček, kde bylo napsáno „ Nevyhráváš, zkus to příště“, nebo 

„ Co bys chtěl, máš přeci štěstí v lásce“ a pod. 

Na závěr bychom chtěli říci, že sportovní ples patří k již tradiční-

mu koloritu Horní Bečvy a všichni, kteří se na tomto plesu organizátor-

sky podíleli, udělali obrovský kus práce, který nemůžeme přehlédnout. 

A tou nejlepší odměnou pro ně je, že přišla taková spousta lidí, kteří se 

dokázali perfektně bavit a za to jim patří slovo – Děkujeme. 

Výbor TJ Sokol Horní Bečva 

Sportovní ples 2010

Numerologie
Ve středu 10. února 2010 

se opět setkáme s numerologií 

v 17.00 hodin 

v Místní knihovně, 

těšíme se na Vaši návštěvu.
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ZVYŠOVÁNÍ CEN ENERGIÍ?

INVESTUJTE 

DO SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY!

Tato investice Vás určitě nezklame, 

její návratnost je jistá nejpozději 

za 10 roků.

Roční zhodnocení minimálně 10%.

Pomoc s administrativou, realizace, poradenství.

Leopold Duchoň

dřevěnice v Hlubokém naproti Rudovi Závorkovi.

Tel : 60806656

e-mail: leoduchon@seznam.cz

Kadeřnictví - Holičství
Provozní doba:

po - pá: 8:30-17:00

so: pouze objednávky
Kontakt: 

Ivana Suszková 773 648 841

Lucie Stodůlková 604 796 494

Od února v našem kadeřnictví 

zahajujeme prodej vlasové kosmetiky.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Nehtové studio Barbora
 – nehtová modeláž –

Kontakt: Barbora Blinková

737 863 262
www.nehtove-studio-bb.mypage.cz

Bečva Villa Resort
Sauna a fi tko pro veřejnost

Kapacita sauny je ideální pro dvě až čtyři osoby, 

v ceně je zahrnuto zapůjčení  prostěradla

jedna hodina…………170,-Kč.

Ve fi tku je k dispozici multifunkční posilovací věž, 

běhací pás a rotoped.

Provozní doba: 

Pondělí až čtvrtek: od 16.00 hod. do 21.00 hod.

Pátek a sobota: Zavřeno

Neděle: Po domluvě

Kontakt: 604 226 612, 604 226 616



Program kina PANORAMA
v Rožnově pod Radhoštěm – únor 2010 

Telefon: 571 654 727

Objednávka vstupenek přes internet: 

www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz

8

•   Od pondělí 1. do středy 3. v 18.00 hodin

SAMEC

Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít . . . Nikki si je velmi dobře 

vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní 

dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na kterou se podívá. 

 Mládeži do 12 let nevhodný.

•  Od pondělí 1. do středy 3. ve 20.00 hodin

PROROK

Malik přichází do věznice a šéf korsického gangu, který vládne i vězení 

ho pověří ho několika „úkoly“, Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně 

začne spřádat vlastní plány… Mládeži do 15 let nevhodný. 

•  Od čtvrtku 4. do středy 10. v 17.30 a ve 20.00 hodin

SHERLOCK HOLMES

Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla 

přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. 

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Ve čtvrtek 11. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY – UKRUTNĚ ŠŤASTNI

Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi přijíždějícím z velkoměsta 

na osiřelý zapadákov připomíná svou stylizací nejlepší fi lmy bratří Coenů.  

 Mládeži do 12 let nevhodný. 

•  Od pátku 12. do neděle 14. v 18.00 hodin

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA

Po úspěšném fi lmu Arthur a Minimojové přichází pokračování příběhu 

o malém Arthurovi. Tentokrát se Arthur vydá do říše Minimojů zachránit 

princeznu Selenii, které hrozí nebezpečí.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 12. do neděle 14. ve 20.00 hodin

TRABLE V RÁJI

Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? 

Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit 

v peklo na Zemi. Mládeži do 12 let nevhodný.

 •  V neděli 14. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – KRAKONOŠOVY POHÁDKY II.

Co to bouchlo, Krakonoš a strašidlo, Krakonoš a ovčák, Krakonoš a poslíček, 

Vodnická pohádka, Krtek fotografem

•  Od pondělí 15. do středy 17. v 18.00 hodin

GALIMATYÁŠ

Kriminální a nezvykle akční komedie nás zavede mezi obchodníky se zbraně-

mi. Těm se na ruce podívá se svérázným humorem, francouzským šarmem 

a svým typickým vizuálním ztvárněním.  Mládeži do 15 let nevhodný.

 •  Od pondělí 15. do středy 17. ve 20.00 hodin

SIN NOMBRE

Život na mexicko-americké hranici umí být krutý a nabízí životní příběhy, 

teré by nikdo z nás nechtěl prožít.  Mládeži do 12 let nevhodný.

 •  Ve čtvrtek 18. v 19.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – ANTIKRIST

Příběh manželského páru, jenž se odjíždí vyrovnat se ztrátou malého syna na 

opuštěnou chatu v hlubokých lesích, je nejen plný nečekaných zvratů, dusné 

atmosféry, explicitních záběrů, ale také fobií mistra postmoderní režie, dánské-

ho režiséra Larse von Triera.    Mládeži do 15 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 19. do neděle 21. v 18.00 hodin

FAME – CESTA ZA SLÁVOU

Fame sleduje výjimečnou skupinu tanečníků, zpěváků, herců a umělců 

po dobu 4 let na střední umělecké škole v New Yorku. Cvičili a připravovali se, 

aby dokázali, že jsou ti nejlepší z nejlepších.   Mládeži přístupný. 

•  Od pátku 19. do neděle 21. ve 20.00 hodin

PARANORMAL ACTIVITY

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

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

čehosi nevysvětlitelného. Hrůzné zážitky přicházejí každou noc a jejich 

intenzita se stupňuje . . .  Mládeži do 15 let nevhodný.

 •  Od pondělí 22. do středy 24. v 18.00 hodin

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Mikuláš, Vendelín, Celestýn a další hrdinové senzačních příběhů dětských 

knížek se v hrané verzi konečně dostávají na fi lmová plátna. Za 50 let od vydá-

ní první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí 

po celém světě i u nás.  Mluveno česky. Mládeži přístupný. 

•  Od pondělí 22. do středy 24. ve 20.00 hodin

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Film o lásce, 

smíchu a sumo.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 25. do neděle 28. v 18.00 hodin

KAWASAKIHO RŮŽE

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas 

obrousit hrany? Drama Jana Hřebejka nabízí celou škálu často protichůdných 

odpovědí.  Mládeži přístupný. 

•  Od čtvrtku 25. do neděle 28. ve 20.00 hodin

ČTVRTÝ DRUH

Zpozorování UFO bývá označeno jako první druh setkání, shromáždění 

důkazů znamená druhý, kontakt s mimozemšťany je třetím. Za poslední, 

čtvrtý druh setkání, označuje únos. Dokumentace třetího a čtvrtého druhu 

setkání neexistovala. Donedávna.  Mládeži do 12 let nevhodný.

Inzerce


