
srpen

2013
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Pěveckého sdružení 
moravských učitelů 

Koncert se uskuteční na Horní Bečvě 
v neděli 8. září 2013 v 16.00 hodin v místním kinosále.

Předprodej vstupenek bude v místní knihovně 
od 5. srpna 2013, cena 100,- Kč.

Myslivecké sdružení Hubert Bečvy 
srdečně zve všechny příznivce na tradiční 

Dne 3. srpna 2013 od 17.oo hod.
Výlet se koná v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Vstupné 50,- Kč.

Hudba: pan Josef Blinka 
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy, 

uzená žebra, pivo, alko a nealko nápoje
Na Vaši návštěvu se těší myslivci. 

Program 
Hotelu DUO Horní Bečva

27. 7. SOBOTA

letní kino, od 20:30 hrajeme 

SEXY 40

28. 7. NEDĚLE 

letní kino, od 20:30 hrajeme 

DOBA LEDOVÁ 1

29. 7. PONDĚLÍ 

letní kino, od 20:30 hrajeme 

DOBA LEDOVÁ 2

30. 7. ÚTERÝ 

HUDEBNÍ VEČER, 

od 20:30 pro vás hraje  

WALACH DJ 

31. 7. STŘEDA 19:30, 

BUBNOVÁNÍ U OHNĚ 

S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ 

1. 8. ČTVRTEK 

letní kino, od 20:30 hrajeme 

AUTA 

2. 8. PÁTEK 

letní kino, od 20:30 hrajeme 

ŽRALOCI NA SOUŠI

9. Valašský orieňťák 

& miniFEST!!!

Načasujte vrchol formy 

na předposlední sobotu 

v srpnu – 24. 8. 2013 

- a zúčastněte se 

nevšedního orientačního 

závodu na horských kolech, 

který se tradičně koná 

v katastru 

Horní a Prostřední Bečvy!

Více informací na

www.ohlaklika.com



Motto: 

„Snít o něčem nepravděpodobném má své jméno. 
Říká se tomu naděje.“  

Gaarder

Blahopřání
V srpnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Božena  O n d r u c h o v á   

Marie  K r u m p o c h o v á    

Františka  M a l i n o v á   

Marie  M a c e č k o v á      

Josef  B á r t e k 

Marie  K r e t k o v á   

MUDr.  Zdeňka  T y p o v s k á   

Milada  B o l f o v á  

František  M a c e č e k    

Marie  K m o š č á k o v á  

Jiřina  K r u m p o c h o v á  

Zdenka  V a š k o v á

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví 27. srpna 2013 

manželé  Stanislav a Marcela  M i k e š o v i.

Všem srpnovým oslavencům i stříbrnému manželskému 
páru přejeme do dalších let pevné zdraví, 

hodně lásky a životní pohody.
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Společenská kronika

Vzpomínka
Den 15. červenec 1986 

je nezapomenutelný a bolestivý, 

kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a dědeček            

pan  Ondřej  P o l á c h 

Nikdy nezapomeneme. 

Jen vzpomínky nám zůstaly na roky 
kdysi šťastné, jsou v našich srdcích ukryté, 
jsou hluboké a krásné.
Dne 5. srpna 2013 

vzpomeneme dva roky od úmrtí             

pana  Juliuse  S o l a n s k é h o 

S láskou vzpomínají 

manželka Marie a děti s rodinami.

Odešel jsi jak osud si to přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 15. srpna 2013 

vzpomeneme sedmnácté výročí, 

kdy od nás navždy odešel             

pan  Cyril  Z á v o r k a 

S láskou a úctou stále vzpomínají  

manželka a tři synové s rodinami.

Pro farníky
Během nepřítomnosti Pana Ladislava Šimka 

jej bude zastupovat P. Roman Vlk 

– tel. č. 737 068 543, byt: fara Rožnov pod Radhoštěm.

Pokud si chcete domluvit svatbu, křest dítěte, návštěvu nemocných, 

pohřeb nebo jakoukoli jinou záležitost, zastavte se, prosím, 

po mši svaté v sakristii kostela nebo využijte výše uvedených kontaktů.

Upozorňujeme, že se mění také doba konání bohoslužeb.

Informace obecního úřadu

Usnesení 16/1

Zastupitelstvo obce schvaluje požadavek ZŠ TGM v Horní Bečvě na 

opravu stropu a výměnu zářivek v malé tělocvičně tak, že požadavek 

bude zahrnut do návrhu rozpočtu na rok 2014.

Usnesení 16/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ekonomky obce 

ing. Poláchové o plnění rozpočtu obce za období od 01.01.2013 do 

31.05.2013.

Usnesení 16/3

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu komunikací dle zápisu z míst-

ního šetření o stavu komunikací po zimě 2012-2013 ze dne 03.06.2013.

- ZO ukládá vedení obce, aby ihned započalo s opravou komunikací 

technologií „TURBO“ a lokální opravy výtluků technologií ABS

- ZO ukládá radě obce, aby na základě provedeného výběrového 

řízení – podlimitní zakázky zajistila plošné opravy komunikací techno-

logiemi ABS a PENETRACE vč. stanovení priorit realizace.

Usnesení 16/4

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 

OS201320003105 uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s., Praha 4 a obcí 

Horní Bečva o zapůjčení 3 kontejnerů na tříděný odpad – barevné sklo.

Usnesení 16/5

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace projektů na zatep-

lení objektu mateřské školy, části základní školy (spojovací trakt), kul-

turního domu, sokolovny. Po posouzení těchto objektů projektovým 

manažerem zastupitelstvo obce rozhodne o realizaci zateplení kon-

krétních objektů.

Usnesení 16/6

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu D/0395/2013/KH o po-

skytnutí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Zlínského kra-

je mezi poskytovatelem dotace – Zlínským krajem, IČ 70891320 

a příjemcem dotace Obcí Horní Bečva, IČ 00303771, na výdaje 

Souhrn přijatých usnesení 6. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 6. června 2013
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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:     30. 8., 27. 9., 25. 10., 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

na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu podepsat a odeslat 

v termínu do 10.06.2013.

Usnesení 16/7

Zastupitelstvo obce schvaluje 20 % krytí nákladů spojených se 

zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II na rok 

2014. 

Usnesení 16/8

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene přes poze-

mek parc.č. 5385/15 v  k.ú. a obci Horní Bečva za účelem vedení vo-

dovodní přípojky dle geometrického plánu č. 2385-175/2009. Věcné 

břemeno se zřizuje jako bezúplatné ve prospěch oprávněné Hany Mi-

kudové, bytem Horní Bečva 228.

Usnesení 16/9

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost p. Petra Kováře, trvale bytem 

Prostějov, Sídliště Svobody 54 o umístění stavby rodinného domu 

v nezastavěném území na pozemku parc.č. 3529/3  v k.ú. a obci Horní 

Bečva.

Usnesení 16/10

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr bezúplatného převodu bu-

dovy čp. 657 v  k.ú. a obci Horní Bečva z  vlastnictví České republiky 

do vlastnictví Obce Horní Bečva a ukládá vedení obce podat žádost 

o převedení budovy do vlastnictví obce z  důvodu veřejného zájmu. 

Usnesení 16/11

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis fi rmy Enviom servis 

s.r.o., Beskydská 654, Mořkov, týkající se zajištění výběrového řízení na 

zhotovitele projektu „Varovný protipovodňový systém pro Obec Horní 

Bečva“.

b) Zastupitelstvo obce schvaluje, aby za účelem realizace tohoto pro-

jektu byly osloveny k podání nabídky ve výběrovém řízení tyto fi rmy:

Tomáš Mikula – ELMIK, Obora III 168/2, 757 01  Valašské Meziříčí

EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 

757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179

JD ROZHLASY s.r.o., 756 61 Vigantice 196, IČ: 27797007

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 

128 00  Praha 2

TBO s.r.o., Družstevní 5, 330 27  Plzeň – Vejprnice (OBCE V ČECHÁCH)

RT com s.r.o., Palackého 360, 769 01  Holešov (OBCE NA MORAVĚ)

c) Zastupitelstvo obce schvaluje složení hodnotící komise pro vý-

běr zhotovitele tohoto projektu v počtu 5 členů:

Člen komise  Náhradník
Ing. Jan Macháč Enviom servis s.r.o. Ing. Daniel Vodák Ing. 

Libor Kozubek QUANTUM CZ s.r.o. Ing. Petra Kozubková

Svatopluk Divín Obec Horní Bečva Jindřiška Macečková

Josef Blinka Obec Horní Bečva  Mgr. Oldřich Ondryáš

Mgr. Karel Sekyra Obec Horní Bečva Eva Skalíková 

Usnesení 16/12

Zastupitelstvo obce schvaluje složení hodnotící komise pro výběr 

zhotovitele projektu „dětské hřiště“ v obci Horní Bečva v tomto složení:

Mgr. Oldřich Ondryáš, Horní Bečva 700

Libor Tovaryš, Horní Bečva 68

Radek Malina, Horní Bečva 956

Náhradníci:   Dana Křištofová, Horní Bečva 864

 Josef Blinka, Horní Bečva 173

 Jindřiška Macečková,  Horní Bečva 442

Usnesení 16/13

Zastupitelstvo obce zamítá žádost Jaroslava Macury a Pavla Macu-

ry, Horní Bečva 918 o majetkoprávní převod části pozemku parc. 

č. 5852 v k.ú. a obci Horní Bečva, a to z toho důvodu, že tento poze-

mek nelze převést na základě podmínek stanovených Pozemkovým 

fondem ČR.

Usnesení 16/14

Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o výsledku provedení 

veřejnosprávní kontroly – čerpání dotace na VPP, kterou provedl Úřad 

práce ČR.

Usnesení 16/15

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k provedení výběrového 

řízení na akci: „oprava chodníku“ (zakázka malého rozsahu) a oslovení 

fi rem k provedení realizace stavby, zároveň pověřuje radu obce k jme-

nování členů hodnotící komise.

                       Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  
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Předpouťový volejbalový turnajKulturně poznávací zájezd 

na jižní Moravu 

– rozšířená informace

V sobotu v 6.00 hodin bude přistaven autobus na autobusové za-

stávce OÚ Horní Bečva pro účastníky jednodenního zájezdu na jižní 

Moravu, který pořádají zahrádkáři společně s  důchodci Horní Bečvy 

pro své členy a další zájemce z řad občanů. Další zastávky budou ope-

rativně určeny podle nástupních stanic přihlášených účastníků.

PROGRAM ZÁJEZDU:

Dopoledne strávíme v  Želešicích odborně poznávací činností 

a to návštěvou Ústředního kontrolního ústavu zemědělského 

(www.ukuz.cz), kde nás pan Bc. Jan seznámí s ukázkami odrůd v ovoc-

ném sadu ústavu. Po této exkurzi bude následovat návštěva Šlechti-

telské stanice Želešice (www.agrogen.cz), kde Ing. Procházka, vedoucí 

školek a sadů, nás provede zmíněnými areály. Nákup rostlin bude za-

hájen až v říjnu, ale je dohodnuto, že odrůdy, které si účastníci zájezdu 

vyhlédnou ve výzkumném ústavu, si mohou zajistit formou objedná-

vek osobně u Ing. Procházky.

Odpoledne bude následovat přejezd autobusem do Dolních Kou-

nic (www.dolnikounice.cz), města vzdáleného asi 20 km jihozápadně 

od Brna.

V centru města na Masarykově náměstí budou probíhat Historické 

městské slavnosti s kulturním programem, výstavou vín pěstitelů dol-

nokounické oblasti s možností ochutnávky vystavených vín v kultur-

ním domě a výstavou obrazů Ing. arch. Iva Mana v synagoze. 

Je zde možnost prohlídky nově zrestaurovaného kláštera Rosa coe-

li. Na náměstí bude probíhat stánkový prodej s řemeslnickými výrobky 

a různými dobrotami k jídlu a pití. Všechny atrakce jsou snadno dosa-

žitelné z náměstí – pokud nejsou přímo na něm.

V 17.00 hodin se shromáždíme u kašny na náměstí a odejdeme do 

sklepa „U Dvořáků“ (www.sklep-u-dvoraku.cz) na společnou pikantní 

večeři. V původním vinném sklepě nás přivítá ochutnávka dvou vzor-

ků bílého a dvou vzorků červeného stolního vína. Tyto a další nabízená 

stolní vína můžeme konzumovat v  průběhu večeře v  ceně 80,- Kč/l. 

Stolní vína si můžeme zakoupit i domů za cenu 40,- Kč/l. Dále budou 

nabízeny alko i nealko nápoje, burčák, možnost nákupu sladkých a sla-

ných výrobků, minichlebíčků apod. za příznivé ceny v cukrárně majite-

le sklepa (v budově nad sklepem).

Večer zpestří hrou na harmoniku pan Josef Vaníček, ke kterému se 

jistě připojíme naším zpěvem. Také je nabízeno posezení na venkovní 

zahrádce v prostoru budovy s občerstvením a naší hudbou.

Z uvedené nabídky vyplývá, že odpoledne a večer budou pestré, 

zajímavé a kulturně-kulinářsky dobře zajištěné.

PŘIHLÁŠENÍ A ZAPLACENÍ ZÁJEZDU:

Přihlásit se a zaplatit zálohu je možno každý den od pondělí do so-

boty od 8.00 hodin u paní Michlíkové v prodejně květin na Horní Beč-

vě, tel 721 283 696. Dokud zálohu nezaplatíte, budete vedeni jen jako 

náhradníci, pokud zrušíte svoji účast na zájezdu v době kratší jednoho 

týdne před odjezdem a nezajistíte si náhradníka, vaše platba propad-

ne. Další informace na tel. čísle 605 214 717. 

Srdečně všechny na pohodově atraktivní zájezd zve výbor 
zahrádkářů a výbor důchodců Horní Bečvy.  

V  pátek 28. 6. se sešlo 5 bečvanských volejbalových družstev na 

tradičním Předpouťovém turnaji v hale Základní školy v Horní Bečvě.

Muži a ženy hráli systémem každý s každým na 2 sety do 25 bodů. 

10 utkání odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu se su-

dími z  řad hráčů. Věkové složení týmů bylo různorodé. Před poutí si 

přišli zahrát volejbal bývalí žáci základní školy, středoškoláci, vysoko-

školáci i učitelé. Tým s názvem Do počtu zvítězil se ziskem 11 bodů, 

10 bodů a 2. místo obsadilo družstvo Laxní. Kantoři letos neobhá-

jili loňské prvenství a s  5 body byli třetí. Pomlčky nasbíraly 3 body 

a připadlo jim nepopulární 4. místo. Ženský tým Cats obsadil s jedním 

bodem 5. místo. 

Všechna družstva obdržela diplomy a dárkové koše, na které při-

spěli Obecní úřad, Tělovýchovná jednota Sokol a Sbor dobrovolných 

hasičů z Horní Bečvy. Další turnaj by se měl uskutečnit na Vánoce.

                                                                                           Marie Němcová
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Hornobečvanští turisté

Při Klubu důchodců v Horní Bečvě vznikl letos turistický kroužek, 

který si dal za úkol navštívit zajímavá místa naší obce. Scházíme se kaž-

dý čtvrtek ve 13 hodin a za pěkného počasí absolvujeme naplánované 

trasy různých délek. Věkové složení turistů je v rozmezí 60 – 83 let, pře-

važují ženy, ale občas s námi jdou i muži. V zimě jsme navštívili lyžař-

ské vleky: U Sachovy studánky, Solisko, Rálišku a Mečovou, další zimní 

túry směřovaly do údolí Hluboké a Kobylské – Pod Humencem. Delší 

turistický výšlap byl od hotelu Valaška k rekreačnímu středisku Mesit 

přes Zubčenu za Kudlačenu do Mečůvky. 9. května jsme si naplánova-

li vycházku na Janinovu lúku, přes Benešky se dostali do Hlubokého 

a Liščím došli opět k Valašce. 

V květnu jsme si připomněli události 2. světové války u pomníku 

na Kladnaté, kde jsme položili kytky k uctění památky rodiny Tkáčovy 

a padlých partyzánů. Krásné místo Horní Bečvy je Kyčera, odkud jsou 

pěkné výhledy na okolní kopce. 

V  červnu jsme uskutečnili 2 výšlapy: na Červenec a Bukorýšku. 

Bukorýška je odlehlá část Horní Bečvy, kde není elektřina a žije zde 

paní Závorková a její synovec s  rodinou. Osmdesátiletá paní Závor-

ková nám povyprávěla a zavzpomínala na těžký život v  této lokalitě 

naší obce. Na zpáteční cestě jsme si připomněli místo vzniku románu 

Jarmily Glazarové „Advent“. Okolí Horní Bečvy je překrásné, během 

vycházek se nám naskytly nádherné výhledy na Radhošť, Lysou horu 

a další vrcholy Beskyd. Po každé túře následovalo malé občerstvení a 

posezení u kávy a dobrého pivečka. Našich vycházek se může zúčast-

nit každý turista, informace bývají ve vitríně u pošty. 

Na červenec a srpen plánujeme jen 2 túry, od září bychom chtěli 

opět pokračovat v pravidelných výšlapech každý čtvrtek.                                      

Marie Němcová
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Lidový řezbář Josef Maceček 

z Bučkového vyřezává ptáčky

Pan Josef Maceček pochází ze samoty na Janinově louce na Horní 

Bečvě. Z usedlosti v nadmořské výšce kolem 900 m bylo všude daleko, 

nevedla tam cesta ani elektřina. Po roce 1960 si koupili starší domek 

v Bučkovém, odtud je k nejbližší zastávce autobusu jen čtvrthodinka 

chůze po pěkném asfaltu. Od nejútlejšího dětství je Josef Maceček ob-

klopen přírodou. I když 40 let pracoval v MEZ Frenštát pod Radhoštěm 

u lisu, vracel se k přírodě výtvarným projevem, maloval pro přátele 

podle předlohy olejové obrazy. „Maloval jsem od malého kluka,“ řekl 
J. Maceček. „Ve škole jsem měl z kreslení vždycky jedničku. Hodně mi dal 
učitel František Maliňák ze Zašové, když k notám písniček, které jsme zpí-
vali, nakreslil obrázky Valachů a Valašek. Později jsem se ve Frenštátě ka-
marádil s malíři amatéry, ti mne zasvětili do výtvarného kumštu. Kromě 
obrázků jsem maloval také talíře, obnovoval malbu soch, betlému, kreslil 
obrázky do pamětní knihy obecního úřadu Horní Bečva. Nakonec jsem 
musel malování nechat, protože terpentýn mi dráždil spojivky očí.“

Pan  Josef Maceček nezůstal dlouho nečinný, coby důchodce se 

pustil do vyřezávání ptáčků. V jeho dílničce je všechno, co poletuje po 

valašských horách, sýkory, ťuhýci, stehlíci, konipasi, ale také sojky, stra-

kapoudi i exotičtí ptáci. 

„Už jsem jich udělal 
přes tisíc,“ říká. „Všichni 
se rozletěli do světa.“ 

Jako materiál  používá 

lipové dřevo, řez zá-

sadně po letech, aby 

výsledná fi gura byla 

pevná. Barvy vodo-

vé a tempery, konečná 

úprava matný lak. Nož-

ky z drátku. Větvička 

buková nebo lísková, 

kůra se neloupá, je pevná. Podnožka z lípy. „Nikdy předtím jsem nepra-
coval se dřevem, až v důchodu,“ vysvětluje pan Josef Maceček. „Mám 
spoustu knížek o ptácích. Vyřezávám je ve skutečné velikosti, barvy aby 
odpovídaly. A zase mi poradil jeden šikovný řezbář, jak přidělávat nož-
ky, to byl opravdu problém, aby dobře držely. A dělat ptáčkům natočené 
hlavy, aby vypadali jako v pohybu.  Nic nepřikrašluji. Lidem se zamlouvá, 
že dělám poctivě, jak je to v přírodě.“ 

Vyřezávání ptáčků je jednodušší než řezat postavy. Nebo třeba 

ovečky, kde musí být dřevo z mladé lípy, měkčí, aby bylo možné vlnu 

nožíkem pěkně vypracovat. Ale zase tak jednoduché to není. „Někteří 
řezbáři zkoušeli dělat podle mne, ale ztroskotali na malbě. Neuměli na-
míchat barvy. Já, když jsem předtím maloval obrazy, mám v tom praxi. 

Umím namíchat barvy. Třeba sýkorka, aby měla přirozenou barvu, musí 
se použít žlutá, hnědá, černá - až má barva ten správný odstín. Na to mat-
ný lak, to se nesmí blyštět. Potřebuje to zkrátka svoje.“ 

K řezání používá pan Maceček kolem deseti nožíků a dlátek. 

K malbě dvě krabice barev. Několik širokých hrnků zaplněných štět-

ci. V další krabici jsou připraveny polotovary k dokončení řezby, další 

k vymalování. Na dvorku pod stříškou se suší lipové dřevo. Hotoví 

ptáčci, zavěšení v malé dílničce na hladké bílé stěně se zájmem pozo-

rují, jak k  jejich hejnku přibývají další. 

Pan Maceček spolupracuje také s Valašským muzeem v přírodě, 

předvádí své umění na řezbářských dnech a na dnech řemesel, také 

během jarmarků. Příliš dlouho se v jeho v dílničce žádné hejnko dřevě-

ných zpěváčků neohřeje, stále se rozlétají z Bučkového široko daleko. 

Vydávají svědectví o tom, že je na Valašsku člověk, který svým kum-

štem vnáší přírodu až do domovů.
Text a foto: Richard Sobotka

 

Inzerce

Hana Randová

Dům služeb, Hlavní 79, 756 54 Zubří

U kosmetického salonu BeautyB

Tel.: 702 571 132

salon-siluet@seznam.cz

www.siluet-relax.cz
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Pohled z Kyvňaček
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•  Od čtvrtka 1.8. do neděle 4.8. v 18.00 hodin

JASMÍNINY SLZY

Nový fi lm Woodyho Allena vypráví příběh ženy, která se ocitá v těžké životní 

krizi. Odjíždí ze svého milovaného New Yorku hledat východisko do slunného 

San Franciska. Krásné prostředí, příjemní lidé a možná i nová láska…

USA, 2013, režie: W. Allen. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od čtvrtka 1.8. do neděle 4.8. ve 20.00 hodin

RED 2

Stále v penzi a ještě nebezpečnější a ještě zábavnější! Bruce Willis, Helen Mirren 

a John Malkovich se vrací v akční komedii RED 2 jako elitní agenti ve výslužbě, 

kteří rozhodně nezrezivěli a umí kousat. USA, 2013, režie: D. Parisot. 

Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 5.8. do středy 7.8. v 17.30 hodin

DRSŇAČKY

Jedna by druhou nejraději zabila. Ale šéf jim to zakázal. To je věta, která přesně 

vystihuje vztah hlavních představitelek fi lmu Drsňačky, ve kterém se střetnou 

dvě vynikající komediální herečky - Sandra Bullock a Melissa McCarthy. 

USA, 2013, režie: P.Feig. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 5.8. do středy 7.8. ve 20.00 hodin

V ZAJETÍ DÉMONŮ

Film, natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh proslulých 

vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových, kteří byli po-

zváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terorizované temnými silami. 

V nejhrůzostrašnějším případu svého života jsou Warrenovi nuceni utkat se 

s mocnou démonickou bytostí. USA, 2013, režie: J. Wan

Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od čtvrtka 8.8. do středy 14.8. v 18.00 hodin

JÁ PADOUCH 2

Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí 

pidižvíci se vracejí do kin. V plné polní a v doprovodu svého „taťky“, napravené-

ho superpadoucha Grua, který začal sekat latinu, poté co mu na krku přistály 

tři osiřelé slečny. USA, 2013, režie: P. Coffi  n, C. Renaud. Mluveno česky. 

Přístupné bez omezení…

•  Od čtvrtka 8.8. do neděle 11.8. ve 20.00 hodin

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. O nic menšího ve 

výpravném thrilleru Marca Forstera nepůjde. Že se jedná o jeden z největších 

fi lmů letošního roku, potvrzuje nejen obsazení Brada Pitta do hlavní role, ale 

především vyjádření režiséra, mimo jiné tvůrce bondovky Quantum of Solace, 

který prý nic tak velkého dosud netočil.

USA, 2013, režie: M. Foerster. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 12.8. do středy 14.8. ve 20.00 hodin

WHITE HOUSE DOWN

Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického prezidenta je i washington-

ský policista John Cale s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit rovný-

ma nohama do akce, aby zachránil nejen své dítě ale i prezidenta a postavil se 

přesile těžce vyzbrojené skupiny polovojenských útočníků. USA, 2013, režie: R. 

Emmerich. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Ve čtvrtek 15.8. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

Moravská vesnice. Květen 1945 je časem oslav, vína a muziky. Brzy však přichází 

únor roku 1948, po kterém se vesnice tragicky mění. Násilné združstevnění zni-

čí vazby mezi lidmi a jejich půdou budované po generace, pokřiví charaktery 

celé řady obyvatel a nesmiřitelně rozdělí dřívější přátele. Československo, 1968,  

režie: V. Jasný. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pátku 16.8. do neděle 18.8. v 18.00 hodin

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se 

stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí 

z Univerzity pro příšerky. USA, 2013, režie: D. Scanlon. Mluveno česky. 

•  Od pátku 16.8. do neděle 18.8. ve 20.00 hodin

STAR TREK: DO TEMNOTY

Poté, co došlo k útoku na Hvězdnou fl otilu, posádka Enterprise se nabídne, že 

dopadne pachatele, intergalaktického teroristu Harrisona. Půjde o její dosud 

nejnáročnější misi, protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice mezi 

kamarádstvím a nepřátelstvím, pomstou a spravedlností, klidnou budoucností 

a ničivou válkou, jež může zničit celý náš vesmír. USA, 2013, režie: J.J. Abrams. 

Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 19.8. do středy 21.8. v 18.00 hodin

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚD KRÁLOVNY PORNA

Biografi cký příběh zaznamenává zrod první pornohvězdy – neznámé Lindy 

Lovelace.  Naivní děvče, vychované ve věřící rodině, se nechá úplně uhranout 

charismatickým Chuckem, který se po objevení jejího „neskutečného talentu na 

orální sex“ stane jejím manželem, manažerem i pasákem… USA, 2013, režie: R. 

Epstein, J. Friedman. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 19.8. do středy 21.8. ve 20.00 hodin

REVIVAL

Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro 

muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heř-

mánek a Marián Geišberg jako kamarádi, jejichž rocková skupina se rozpadla 

v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. ČR, 2013, 

režie: A. Nellis. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od čtvrtka 22.8. do neděle 25.8. v 17.30 hodin

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR

Po klidném roce se na Percyho sesype lavina potíží - kamarád Grover zmizí a 

navíc Táboru Polokrevných hrozí zničení. Někdo se snaží probudit Kronose, jed-

noho z původních Titánů a otce nejvyšších olympských bohů, který jediný umí 

učinit bohy i polobohy smrtelnými. A který má s nimi navíc nevyřízené účty. 

USA, 2013, režie: T. Freudenthal. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 22.8. do neděle 25.8. ve 20.00 hodin

POT A KREV

Lze dojít ke štěstí zkratkou? Režisér Michael Bay ve velmi černé akční krimi do-

kazuje, že to nejde. Spolu s ním vás o tom přesvědčí Mark Wahlberg a Dwayne 

Johnson v rolích urostlých hochů z posilovny, kteří se po takové zkratce k Ame-

rickému snu vydali do pekel, kde se k výše uvedeným tělním tekutinám přidaly 

i slzy. Jejich slzy. USA, 2013, režie: M. Bay. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 26.8. do středy 28.8. v 18.00 hodin

MACHŘI 2

Letní komedie Machři 2 zastihne Lennyho v pohodovém rozpoložení poté, co 

se s rodinou přestěhoval zpět do městečka, kde on i jeho přátelé vyrostli. Nikdo 

z nich však netuší, že na dospělé i jejich potomky se řítí nečekané události, 

které s sebou přináší poslední den školního roku. USA, 2013, režie: D. Dugan. 

Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 26.8. do středy 28.8. ve 20.00 hodin

OČISTA

Jak vyřešit alarmující míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu 

jedinou noc v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje v nejnebezpeč-

nější místo na Zemi. Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, 

protože všechny složky záchranného systému jsou během Očisty mimo provoz. 

USA, 2013, režie: J. DeMonaco. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od čtvrtka 29.8. do středy 4.9. v 18.00 hodin

ŠMOULOVÉ 2

V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý ča-

roděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 

Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. 

USA, 2013, režie: R. Gosnell. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 29.8. do středy 4.9. ve 20.00 hodin

LÍBÁNKY

Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza 

a Radim tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zku-

šeností a odnesli si z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího 

syna. Jsou však odhodláni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to 

vyjde. ČR, 2013, režie: J. Hřebejk. Přístupné bez omezení.


