
leden

2014
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Penzion Staré časy

Vás zve na

IV. PLES 

pátek 21. února 2014

od 19:00 hod.

kapela RIVIERAS

Připravili jsme pro Vás:

u předtančení 

latinsko - amerických tanců

u bohatou tombolu

u překvapení

Těšíme se 

na setkání s Vámi!

Pozvánka
Důchodci Horní Bečvy 

zvou své členy 

na výroční členskou schůzi, 

která se koná v pátek 

17. 1. 2014 

od 14,00 hod. 
v malém sále 

Motorestu Bečvan.

Zve výbor Klubu důchodců 

Horní Bečva.

Novoroční  blahopřání
Ať v novém roce se skutečností stane všechno, co vám na mysli vyvstane, 

hojnost a pohoda jsou u vašeho krbu stálými hosty a nevyjdou z domu.

Klub důchodců Horní Bečvy přeje všem svým členům a přátelům z řad spoluobčanů 

štěstí, zdraví, spokojenost, hodně sil a životní energie do nového roku 2014.

výbor Klubu důchodců Horní Bečva
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Vzpomínka

Motto: 

„Jednej tak, abys šťastným byl, ne aby ses jím jen zdál.“  

 Seneca

Blahopřání
V lednu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Antonín  K r e t e k

Františka  J u ř í č k o v á

Františka  M a c h á l k o v á

Josef  K r e t e k

Ludmila  M i k u l e n k o v á

Marie  K r u m p o c h o v á

Karel  Š n e j d e r

Marie  H a t l a p a t k o v á 

Pavel  S o l a n s k ý

Mária  M a r t i n á k o v á

Ondřej  V a š u t

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

Společenská kronika

Zhasly oči plné lásky naší drahé 
maminky, nezhasnou však nikdy 
na ni v srdcích našich vzpomínky.
Dne 8. ledna 2014 vzpomeneme 

sté výročí narození naší maminky               

paní  Františky  B á r t k o v é  

S úctou a láskou vzpomínají 

dva synové a pět dcer s rodinami.

Odešel jsi jak osud si to přál, 
v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 13. ledna 2014 vzpomeneme na               

pana  Petra  O n d r u c h a ,   

který by se dožil devadesáti let. 

S láskou vzpomínají manželka 

a synové a dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrátí co vzal, ale láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 27. ledna 2014 uplyne 15 let 

ode dne, kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička               

paní  Alžběta  J u ř í k o v á   

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali SDH Horní Bečva 

a občanům obce za účast a květinové dary 

na posledním rozloučení se Stanislavem Mikešem. 

Za zarmoucenou rodinu 

manželka Marcela a synové Michal a Stanislav

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 tě měl rád vzpomíná dál.

Dne 20. ledna 2014 vzpomeneme páté smutné výročí úmrtí               

pana Antonína N ě m c e   

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Oldřiška a vnuk Václav s rodinou.

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínky v srdci má každý z nás…
Dne  11. ledna 2014 vzpomeneme 

první výročí úmrtí naší dcery a sestry               

paní Dagmar T ř e š t í k o v é  

S láskou vzpomínají rodiče, bratr 

Zdeněk s rodinou a ostatní příbuzní.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
jenom cestička na hřbitov zůstala nám
Dne 11. ledna 2014 vzpomeneme 

nedožitých osmdesát let                

pana  Juliuse  S o l a n s k é h o  

S láskou vzpomíná manželka Marie, 

dcera Marie Fárková, syn Jožka Solanský 

s rodinou, vnuci Radek, 

Eliška a Mirka s manželem.
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Motto: 

„Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud.“

Johann Kaspar Lavater
 

 1.1. 8.00 za zemřelou Anastázii Vančurovou, manžela a syna

  10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela, syna Josefa 

a rodiče z obou stran

 2.1. 7.30 za zemřelého Ludvíka Petřeka, manželku a tři syny 

 3.1. 7.30  za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence 

a duše v očistci

 4.1. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, manželku, šest synů, 

vnuka Miroslava a zetě

 5.1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a duše v očistci

 6.1. 8.00  za zemřelou Františku Bártkovou k nedožitým 

stým narozeninám, manžela Josefa, tři vnuky a tři zetě 

a duše v očistci

  17.00  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha a rodiče 

z obou stran

 7.1. 7.30 na úmysl dárce

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

 9.1. 7.30 za zemřelého syna Václava Ondrucha a duše v očistci

 10.1. 7.30 za nemocného Josefa Rozsypala

 11.1. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, prarodiče Vaňkovy, Pavlicovy, 

syny Jaroslava a Josefa a duše v očistci

 12.1. 10.00  za zemřelého Jana Blinku, jeho syna, vnuka 

a duše v očistci

 13.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 14.1. 7.30 na jistý úmysl

 15.1. 7.30  za zemřelého Bedřicha Chovance, švagra Josefa Kantora, 

sourozence a oboje rodiče

 16.1. 7.30 za zemřelou rodinu

 17.1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

 18.1. 7.30  za zemřelou rodinu Slezákovu, Břenkovu, duše v očistci 

a ochranu a pomoc boží pro rodinu Růčkovu

 19.1. 10.00  za zemřelého Jana Závorku při příležitosti čtvrtého výročí 

úmrtí a jeho sourozence  

 20.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka, syna Miroslava,

Josefa Maléře, rodinu Dobešovu, Orlitovu, Bajerovu 

a duše v očistci 

 21.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 22.1. 7.30 na jistý úmysl

 23.1.  7.30 za zesnulou rodinu Mikuláštíkovu

 24.1. 7.30 na úmysl dárce

 25.1. 7.30 na úmysl dárce

 26.1. 10.00 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syna a zetě

 27.1. 7.30 za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

 28.1. 7.30  za zemřelého Josefa Ondrucha, dvě manželky, tři děti, 

vnuka Karla, dva zetě a duše v očistci

 29.1. 7.30  za zemřelou Františku Bernátkovou, manžela 

a duše v očistci

 30.1. 7.30 na úmysl dárce

  31.1. 7.30 za zemřelou rodinu

 1.2. 7.30 za členy živého růžence

 2.2. 10.00 za zemřelého Arnošta Kubáně, manželku a duše v očistci

 3.2. 7.30 na úmysl dárce

 4.2. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka k prvnímu výročí úmrtí, 

syna a celou rodinu

 5.2. 7.30 za zemřelou rodinu

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

leden 2014
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Usnesení 18/1

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy.

Usnesení 18/2

Zastupitelstvo obce Horní Bečva bere na vědomí:

a)  informaci o specifi kaci předmětu podprojektu uvedeného v přílo-

ze č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu dobrovolného svazku obcí 

„Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva“ (dále také 

jen „Svazek“) – „Dostavba splaškové kanalizace – Prostřední Bečva 

a Horní Bečva“ (dále jen „Projekt“) specifi kovaného v Žádosti o dota-

ci v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 

– 2013 (dále jen „OPŽP“)

b)  plán výdajů a příjmů uvedeného v  příloze č. 2 tohoto usnesení 

v rámci Projektu  „Dostavba splaškové kanalizace – Prostřední Beč-

va a Horní Bečva“ (dále jen „Projekt“) specifi kovaného v  Žádosti 

o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 

2007 – 2013 (dále jen „OPŽP“) v  rámci dobrovolného svazku obcí 

„Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva“ (dále také 

jen „Svazek“)

c)  dokument „Principy vlastnictví a fi nancování Projektu“ uvedeného 

v příloze č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo obce Horní Bečva schvaluje:

na základě dokumentu „Principy vlastnictví a fi nancování Projektu“ 

uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení následující zásady pro další 

řízení Projektu:

I.     Vlastníkem příslušné části nové kanalizace vybudované v rámci Pro-

jektu bude samostatně každá z obcí Horní Bečva a Prostřední Bečva, 

konkrétní části této kanalizace jsou vymezené v popisu předmětu 

podprojektu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

II.   Provozování kanalizace vybudované v  rámci Projektu na území 

obce Horní Bečva bude zajišťovat obec Horní Bečva ve „vlastnickém 

modelu“ prostřednictvím smlouvy se společností Služby HB s.r.o., tj. 

společnost Služby HB s.r.o. bude provozovatelem kanalizace.

III.  Financování Projektu bude realizováno pro každý projekt samostat-

ně, a to: Pro obec Horní Bečva: - pro úhradu způsobilých investič-

ních a způsobilých souvisejících nákladů Projektu s využitím dotace 

z  OPŽP dle podílu celkových způsobilých nákladů (podprojektu 

Horní Bečva v podílu k Projektu jako celku) a vlastních zdrojů obce 

(bez využití půjčky od SFŽP ČR- pro úhradu nezpůsobilých nákladů 

Projektu s využitím vlastních zdrojů obce

IV.  Vlastní zdroje obce budou: Pro obec Horní Bečva získány z rozpočtu 

obce (bez využití komerčního úvěru).

V.   Pro zajištění fi nancování společného Projektu budou uzavřené dvě 

samostatné smlouvy o fi nancování Projektu mezi Svazkem a kaž-

dou z obcí Horní Bečva a Prostřední Bečva.

VI.  Stanovy Svazku budou upravené formou dodatku dle zásad ve výše 

uvedených bodech I. až V. tak, aby Svazek v rámci přípravy a reali-

zace Projektu plnil funkci příjemce dotace/dotací, příjemce půjček 

od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora re-

alizujícího Projekt ve prospěch členských obcí.

Zastupitelstvo obce Horní Bečva pověřuje:

zástupce obce ve výboru Svazku, aby zajistili v rámci Svazku průběž-

nou aktualizaci plánu výdajů a příjmů Projektu, přípravu a provede-

ní výběrového řízení pro uzavření úvěrových smluv, přípravu návrhu 

smluv o fi nancování Projektu a přípravu dodatku ke stanovám Svazku.

Usnesení 18/3  

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Energetické úpory 

budovy mateřské školy čp. 793 v obci Horní Bečva“ a ukládá starostovi, 

aby zajistil všechny potřebné podklady ke zpracování žádosti o dotaci 

a žádost v termínu do 29.11.2013 podal na SFŽP ČR.

Usnesení 18/4  

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Dětské hřiště 

v přírodním stylu při MŠ v obci Horní Bečva“ a ukládá starostovi, aby 

zajistil všechny potřebné doklady ke zpracování žádosti o dotaci.

Usnesení 18/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a)  předložení žádosti o FP v rámci výzvy OP příhraniční spolupráce SR-

ČR 2007-2013 za účelem realizace projektu „Spolupráca cez moni-

tor“, jehož cíle jsou v souladu s platným Programem hospodářského 

a sociálního rozvoje obce

b)  zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP

c)  fi nancování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných nákladů 

na projekt, tj, ve výši 2.716,80 Eur. 

Usnesení 18/6

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 

pro stavbu: „Horní Bečva – Martinák, vedení NN, č. IP-12-8011285/1. 

Jedná se o zemní kabelové vedení NN v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 2765-164/2013 přes pozemek parc.č. 5987 v k.ú. a obci Horní 

Bečva ve vlastnictví obce Horní Bečva. Věcné břemeno se zřizuje za 

jednorázovou úplatu 1.000,- Kč ve prospěch oprávněného – ČEZ Dis-

tribuce, a.s., Děčín.

Usnesení 18/7

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost fi rmy SMILOKAME s.r.o., 

Roháčova 188/37, Praha 3 o umístění stavby roubeného kostelíku 

sv. Františka v  nezastavěném území na pozemku parc. č. 4411/2 

o výměře 4707 m2 v k.ú. a obci Horní Bečva, dle geometrického plánu 

2783-123/2013.

Usnesení 18/8

Zastupitelstvo obce odkládá žádost MUDr. Marka Stuchlíka, trvale 

bytem Ostrava, o směnu pozemků v obci Horní Bečva – lokalita Ráliška. 

ZO ukládá starostovi prověřit situaci za účasti žadatele a vlastníků 

sousedních parcel.

Usnesení 18/9

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Dany Prečuchové, Horní 

Bečva 680 a Vladimíra Kedroně, Dolní Bečva 12 o umístění rodinné-

ho domu částečně v nezastavěném území na pozemku parc.č. 1777/1 

v k.ú. a obci Horní Bečva.

Souhrn přijatých usnesení 18. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 07.11.2013 

Informace obecního úřadu
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Usnesení 19/1

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.

Usnesení 19/2

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje Radu obce k provedení rozpoč-

tového opatření č. 5 k rozpočtu za rok 2013 pro operace, které vznik-

nou za období od 12.12. – 31.12.2013, a to bez určení konkrétní výše 

v Kč pro tyto rozpočtové změny.

Usnesení 19/3  

Zastupitelstvo obce schvaluje, že do doby schválení rozpočtu obce 

na rok 2014, bude obec hospodařit podle schválených pravidel roz-

počtového provizória.

Usnesení 19/4  

Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh rozpočtu 

na rok 2014 a předložit jej ke schválení zastupitelstvu obce do 1. břez-

na 2014.

Usnesení 19/5 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost Rudolfa Jedličky, trvale bytem 

Lázeňská 456, Kostelec u Zlína, kterého zastupuje ing. arch. Antonín 

Závada, Palackého 954, Valašské Meziříčí o umístění rodinného pen-

zionu v  nezastavěném území na pozemku parc.č. 3529/3, 3529/8, 

5952/2  v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 19/7

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů – MUDr. Negussie 

Zewdie a MUDr. Naděžda Zewdiová, trvale bytem Ostravská 32, Bílo-

vec o povolení umístění stavby jednoho  rodinného domu v nezasta-

věném území na pozemku parc.č. 3024/11 v k.ú. a obci Horní Bečva, 

která je vyznačena v  geometrickém plánu č. 2791-187/2013 ze dne 

15.11.2013.

Usnesení 19/8 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost Žofi e Poláchové, Horní Bečva 

724, zast. na základě plné moci ing. arch. Antonínem Závadou, Palac-

kého 964, Valašské Meziříčí o povolení umístění stavby pro zeměděl-

ství v nezastavěném území na pozemku parc.č. 1869/1, 1869/2 v k. ú. 

a obci Horní Bečva z důvodu, že zastupitelstvo obce není kompetent-

ní dle § 188a odst.1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ten-

to souhlas ke stavbě udělit.

                           Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  

Usnesení 18/10

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ing. Jiřího Zezuly, Revoluční 

1704, Rožnov p. R. o umístění rodinného domu v nezastavěném území 

na pozemku parc. č. 3346/5 v k. ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 18/11

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Žofi e Poláchové, Horní Beč-

va 724, zast. ing. arch. Antonínem Závadou, Palackého 954, Valašské 

Meziříčí o umístění stavby pro zemědělství s bytem na pozemku parc. 

č. 1869/1, 1869/2 v k.ú. a obci Horní Bečva.

Usnesení 18/13

Zastupitelstvo obce odkládá žádost ing. Josefa Vaníčka, Horní Beč-

va 143 o souhlas se stavbou multifunkčního objektu pro hospodář-

ské, zemědělské na pozemku parc. č. 4500/1 v nezastavěném území 

v k. ú. a obci Horní Bečva a pověřuje starostu obce, aby žadatele vyzval 

k doplnění a konkretizaci žádosti.

Usnesení 18/14

Zastupitelstvo obce schvaluje předfi nancování dotace projektu 

Rozšíření sportovně-rekreačních služeb přehrady Horní Bečva, regis-

trační číslo CZ.1.12/3.1.00/41.02055 ve výši 10.629.857,23 Kč, dofi nan-

cování vlastní spoluúčasti 4.555.653,10 a fi nancování provozní ztráty 

projektu ve výši 1.441.000,- Kč (288.200,- Kč ročně po dobu pěti let).

                           Mgr. Oldřich Ondryáš                                       Josef Blinka 
                                       starosta obce                                             místostarosta obce  

Souhrn přijatých usnesení 19. řádného 

zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, 

konaného dne 11.12.2013 

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. 

Popelnice je nutno ve svozový den přichystat tak, aby stály 

přibližně 2 metry od okraje vozovky a v zimním období zajistit jejich 

zpřístupnění.

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!!! 

Jelikož množství odpadu likvidovaného v naší obci stále přibývá, 

žádáme občany, aby skutečně do popelnic nedávali odpad, který je 

možno kompostovat, dále dřevo, trávu, listí apod., případně odpad, 

který lze vytřídit. Nárůst nevytříděného odpadu bude v konečné fázi 

ovlivňovat výši poplatků za jeho likvidaci pro všechny občany naší 

obce.

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

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    31. 1., 28. 2., 28.3., 25.4.,  

                30.5., 27.6. 2014

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



Hledá se majitel
Našel se volně pobíhající pes labrador

V katastru obce Horní Bečva 
se našel volně pobíhající pes labrador. 

Majitel si ho může vyzvednout 
na obecním úřadě Horní Bečva.

Případně se může přihlásit zájemce, 
který by chtěl být novým majitelem.
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Odloučení některých nově přijatých dětí od rodičů, bylo zvláště 

v prvních týdnech slzavější. Adaptace na neznámé prostředí mateřské 

školy, nové kamarády a paní učitelky, trvá vždy nějakou dobu. Citli-

vost, trpělivost, individuální přístup a motivační činnost ze strany paní 

učitelek, usnadnila dětem pobyt v MŠ.

Dne 2. září 2013 začal nový školní rok 2013/2014 tradičním prvním 

zvoněním pro prvňáčky na Obecním úřadě, kde naše děti vystou-

pily pod vedením vedoucí učitelky Vašátové se svým programem. 

Rodiče dětí byli pozváni dne 16. září na třídní schůzku do MŠ, aby se 

seznámili jak s provozem MŠ, tak s přehledem výchovně vzdělávacího 

programu. 

Divadlo „MARINGOTKA“ nás navštívilo dne 25. září a děti zhlédly 

pohádku „O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH A ZLÉM VLKOVI“.

Od 2. října do konce školního roku dochází do naší MŠ vždy dvakrát 

týdně paní učitelka Zemanová. Pečuje o děti se špatnou výslovností, 

především těch nejstarších a průběžně mohou být do logopedie zařa-

zovány i děti mladší.

Dne 20. října vystoupila skupinka dětí, pod vedením paní učitel-

ky Bolckové, na Obecním úřadě Horní Bečva k  příležitosti „VÍTÁNÍ 

OBČÁNKŮ“. Beseda v  myslivecké chatě „Hubert“ se uskutečnila dne 

21. října. Děti i paní učitelky zaujalo hezké povídání pana Ondřeje Čer-

veného o přírodě, zvířátkách, která žijí v naší oblasti. Děti se pochlubily 

tím, jak každoročně na podzim sbírají kaštany a nosí v zimních měsí-

cích zvířátkům do krmelce. Nevšedním zážitkem pro děti byla prohlíd-

ka trofejí a poslech troubení na lesní roh. Po skončení besedy se děti 

společně s myslivci na památku vyfotily.

Divadélko „LEONKA“ k  nám zavítalo dne 11. listopadu a potěšilo 

děti pohádkou „BROUČCI“, doplněnou o kouzelné čarování s hrou na 

kytaru a zpěvem. Ve dnech 28. – 29. listopadu proběhly první zubní 

preventivní prohlídky u dětí, které jsou zaregistrované u zubní lékařky 

paní Korbášové.

I letošní program „MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY“ 4. prosince, byl motivo-

ván přiměřeným a vhodným způsobem pro děti předškolního věku. 

Vtip i legraci předvedli členové divadelního souboru „MARINGOTKA“ 

se svými hezkými kostýmy – Mikuláše, Anděla a Čerta, přiměli děti ke 

zpívání písní a přednášení básní.

Nejhezčí chvíle dětem nastala, když z rukou Mikuláše převzaly ba-

líčky s dobrotami a společně se vyfotili. Nastávající adventní období 

probíhalo vánočními výzdobami MŠ, pečením cukroví společně s dět-

mi, zdobením stromečků ve třídách a dalšími přípravami k posezení 

u vánočního stromečku. Tyto chvíle čekání nám zpříjemnila pohád-

ka „PRINC BAJAJA“, kterou v  MŠ dne 12. prosince zahrál pan Taraba. 

Vánoční atmosféru jsme vyplňovali zpěvem koled, písní, přednesem 

básní a seznamování dětí s vánočními tradicemi a zvyky. 

V posledním týdnu před vánočními prázdninami, měly děti v obou 

třídách slavnostní posezení s  malým pohoštěním u vánočního stro-

mečku a našly pod ním své oblíbené hračky. Radostné tváře a rozzáře-

né dětské oči byly výrazem jejich spokojenosti z dárečků.

Zbývající dny plné očekávání a tajemna, zda budou splněna přání 

dětí i v rodinném kruhu, to si povíme až po Novém roce.

Zapsala Táňa Michalíková

Spokojené Vánoce a šťastný rok 2014 
přeje všem čtenářům Zpravodaje 

kolektiv pracovníků MŠ. 

Žáci páté třídy začali vydávat časopis Správná pětka – první 

číslo bylo úspěšné, paní učitelka Vojkůvková nestačí tisknout další 

kopie… v jeho obsahu nechybí zajímavosti z přírody, křížovky, hádan-

ky, básničky i obrázky. 

A tady je malá ukázka z prvního čísla:

báseň Podzim 

Filip Gašparík

Podzim střídá léto svižně,

větřík fouká ještě jižně.

Sluníčko už za lesem,

houby domů donesem.

Jablka se červenají, 

hrozny vína voní

a na kopci houfy dětí

pestré draky honí.

Nebývá nic jiného, než celé redakční radě a všem přispěvatelům 

popřát hodně dobrých nápadů do dalších čísel.

Zprávičky z naší školičkySprávná pětka

p j ý
přeje všem čtenářům Zpravodaje 

kolektiv pracovníků MŠ. 
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Také letos se po setmění rozzářil 7. prosince v centru obce vánoční 

strom. 

Už od dopoledních hodin probíhal třetí hornobečvanský jarmark 

s valašskými specialitami. Kdo se chtěl ohřát, mohl si dojít na zákusek 

a čaj do školy nebo na guláš či klobásku k hasičům. Nechyběl ani grog, 

svařené víno nebo vynikající punč.

Ve škole děti nabízely vlastnoručně vyrobená přáníčka, ozdoby na 

stromeček, dárkové tašky a spoustu dalších velice pěkných předmětů, 

které dokážou zkrášlit předvánoční období.

K poslechu a dobré náladě vyhrávala kapela Josefa Blinky a mezi 

návštevníky se objevil Mikuláš s andělem a čerty. Než starosta Oldřich 

Ondryáš rozsvítil symbol vánočních svátků, zazpívali členové dětské-

ho pěveckého sboru Skřivani.

Třetí hornobečvanský

jarmark

Program leden 2014
Středa 15. ledna 2014 - dopoledne - kino Panorama

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK

Divadelní představení pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ.

Čtvrtek 16. ledna 2014 - 19.00 hodin - T klub

JAN BURIAN - EKOLOGIE DUŠE

Aneb písničky a vyprávění o tom, 

jak se nezbláznit z naší civilizace. 

Pořad pražského písničkáře, cestovatele, spisovatele 

a televizního moderátora.

Středa 22. ledna a čtvrtek 23. ledna 2014 - 19.00 hodin 

- Společenský dům

Ochotnické divadlo Chaos

POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM

Valašskobystřický divadelní soubor Chaos představí komedii, 

která se odehrává začátkem šedesátých let 20. století. 

Dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo 

zatouží po dědictví milionářky Florence. Co všechno pro to 

udělají a jaké překvapení je přitom čeká, o tom pojednává hra 

známého amerického autora Kena Ludwiga.  

Čtvrtek 30. ledna 2014 - 19.00 hodin - T klub

Klub cestovatelů  - PROSTĚ HAVAJ!

Prostě havaj, poutavé povídání o dobrodružné cestě 

čtyř Valachů na vzdálené Havajské ostrovy.

Inzerce



•  V pondělí 30. 12. 2013 a ve středu 1. 1. 2014 v 18.00 hodin

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí 

světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, 

se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování 

s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Velká Británie, USA, Austrálie, 2013. 

Režie: N. Nightingale. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  V pondělí 30. 12. 2013 a ve středu 1. 1. 2014 ve 20.00 hodin

MAFIÁNOVI

Bývalý mafi ánský boss, jeho manželka  a jejich dvě děti jsou za příkladnou 

spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem 

spořádaných občanů se jim však příliš nedaří. USA, Francie, 2013, 

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

•  Od čtvrtka 2. 1. do neděle 5. 1. v 18.00 hodin

KŘÍDLA VÁNOC

Hrdinové fi lmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne 

směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají 

možnost si svá přání prožít.  ČR, 2013, režie: K. Babinská. Nevhodné pro děti 

do 12 let. 

•  Od čtvrtka 2. 1. do neděle 5. 1. ve 20.00 hodin

RIVALOVÉ

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

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

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

o titul světového šampiona. USA, Německo, Velká Británie, 2013,

režie: R. Howard. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 6. 1. do středy 8. 1. v 18.00 hodin

ZPÁTKY DO RINGU

Dva boxeři v důchodu mají dlouholetý spor. Jeden se rozhodl ukončit kariéru 

den předtím, než se měl s druhým utkat o titul. Toto rozhodnutí ovšem zničilo 

kariéru obou. O 30 let později mají šanci s proti sobě postavit do ringu a vypo-

řádat se s minulostí. USA, 2013, režie: P. Segal. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 6. 1. do středy 8. 1. ve 20.00 hodin

NYMFOMANKA, ČÁST I.

Dlouho očekávaná otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního 

dánského „enfant terrible“ Larse von Triera. Dánsko, Německo, Francie, 2013, 

režie: L. von Trier. Nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let. 

•  Od čtvrtka 9. 1. do neděle 12. 1. v 18.00 hodin

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ

Jednoho dne vznikne na paloučku nepřátelství mezi černými a červenými mra-

venci. Ale najednou se mezi znepřátelenými stranami objeví odvážná beruška. 

Pojďte se s ní vydat na cestu plnou dobrodružství a přátelství. Francie: 2013, 

režie: H. Giraud, T. Szabo. Česká verze bez slov. Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 9. 1. do neděle 12. 1. ve 20.00 hodin

47 RÓNINŮ

47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého 

mrtvého pána. Tato legenda patří k nejznámějším příběhům japonské historie 

a teď se dostává do kin v podobě výpravného a akčního fantasy dobrodružství. 

USA, 2013, režie: C. Rinsch. Mluveno česky. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 13. 1. do středy 15. 1. v 17.30 hodin

NA ŽIVOT A NA SMRT

Elitní jednotka SEALs měla v roce 2005 za úkol zajmout či zlikvidovat čelního 

představitele Al-Kaidy uprostřed nepřátelského území. Čtyřčlenná skupina těch 

nejlepších vojáků byla ale prozrazena a čelila drtivé převaze. Měla to být slavná 

vojenská operace, nakonec ale přežil jen jeden . . . USA, 2013, režie: P. Berg. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Od pondělí 13. 1. do středy 15. 1. ve 20.00 hodin

NYMFOMANKA, ČÁST II.

Dlouho očekávaná druhá část otevřené studie ženské sexuality podle 

kontroverzního dánského „enfant terrible“ režiséra Larse von Triera. Dánsko, 

Německo, Francie, 2013, režie: L. von Trier. Nepřístupné pro děti a mladistvé 

do 18 let. 
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Objednávka vstupenek 
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Program kina: www.tka.cz

•  Ve čtvrtek 16. 1. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – PERVERZNÍ PRŮVODCE IDEOLOGIÍ

Britská režisérka Sophie Fiennes a slovinský kontroverzní myslitel Slavoj Žižek 

společně vytvářejí další pozoruhodnou dokumentaristickou refl exi společ-

nosti, aby divákům poodkryli cestu do podstaty ideologie – snů, které formují 

naše kolektivní vědomí a konání. Velká Británie, Irsko, 2012. Režie: S. Fiennes. 

Nevhodné pro děti do 12 let.

•  Od pátku 17. 1. do neděle 19. 1. v 18.00 hodin

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ

Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová série 

Paranormal Activity nabírá druhý dech. USA, 2014, režie: Ch. Landon. 

Nepřístupný pro děti do 15 let. 

•  Od pátku 17. 1. do neděle 19. 1. ve 20.00 hodin

VLK Z WALL STREET

Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, 

jak jen mohl - na drogách a sexu. Fascinující životní příběh fi nančníka Jordana 

Belforta - brilantní, zábavná autobiografi e o chamtivosti, moci a výstřednos-

tech, které si nikdo neumí představit. USA, 2013, režie: M. Scorsese. 

Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  V neděli 19. 1. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – HÁDANKY ZA BONBON

Krtek a ježek, Hádanky za bonbon, Děvčátko se sirkama, Krakonoš a škola, 

Jó ti kluci vzduchoplavci, Požár v Kocourkově, Jak se slon bál očkování. 

•  Od pondělí 20. 1. do středy 22. 1. v 18.00 hodin

THOR: TEMNÝ SVĚT

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události fi lmu Avengers 

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

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

cestu a obětovat vše, aby zachránil lidstvo. USA, 2013, režie: A. Tailor. 

Nevhodné pro děti do 12 let.

•  Od pondělí 20. 1. do středy 22. 1. ve 20.00 hodin

ZLODĚJKA KNIH

Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce pře-

číst. Film vypráví příběh Liesel, která se během druhé světové války dostane do 

pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy Rosy, aby zde začala nový 

život. USA, Německo, 2013,  režie: B. Percival. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od čtvrtka 23. 1. do neděle 26. 1. v 17.00 hodin

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 

Hobit: Šmakova dračí poušť líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 

společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem 

Pavézou. Vydali se na výpravu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu 

a ztracené království trpaslíků Erebor. USA, Nový Zéland, 2013, režie: P. Jackson. 

Přístupné bez omezení. 

•  Od čtvrtka 23. 1. do neděle 26. 1. ve 20.00 hodin

NĚŽNÉ VLNY

Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Tatínek z něj chce mít plavce a mamin-

ka vidí v synovi pianistu. Jenže on má jiné priority – spolužačku Elu, okouzlující 

akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli rychle něco

nepodnikne, zmizí mu navždy za železnou oponou. Je rok 1989. ČR, 2013, 

režie: J. Vejdělek. Přístupné bez omezení. 

•  Od pondělí 27. 1. do středy 29. 1. v 18.00 hodin

VEJŠKA

Pokračování osudů hrdinů fi lmu Gympl. Oba kluky už od střední spojuje malo-

vání graffi  ti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká 

dobrodružství. Hudba a rap DJ Mika Trafi ka a Vladimira 518, strohé herectví, 

dynamická kamera, tajemná noční zákoutí – to vše dává Praze autentickou 

podobu. ČR, 2013, režie: T. Vorel st. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Od pondělí 27. 1. do středy 29. 1. ve 20.00 hodin

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE

Píše se rok 1985. Ron se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více 

než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou nemocí nevědí rady a tak dokážou 

poradit jediné – pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští se do bitvy 

o svůj život s lékaři, farmaceutickými fi rmami, úředníky a hledá cestu jak přežít. 

USA, 2013, režie: J.-M. Vallée. Nepřístupné pro děti do 15 let. 

•  Ve čtvrtek 30. 1. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – ŽIVOT ADELE

V 15 letech Adèle nic nezpochybňuje: dívky zkrátka chodí s kluky. Adèlin život 

se však obrátí vzhůru nohama, když potká Emmu, mladou ženu s modrými vla-

sy, která jí umožní objevit touhu a prosadit se jako dospělá žena. Adèle dospívá, 

hledá sama sebe, ztrácí se a znovu nachází… Francie, Belgie, Španělsko, 2013, 

režie: A. Kechiche. Nepřístupné pro děti do 15 let. 


