
leden

2015
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánka

LEDOVÉ 

SOCHY
na Pustevnách

Poprvé budou 

na Pustevnách k vidění 

sochy z úplně čirého 

křišťálového 

průhledného ledu. 

10. -11. ledna

a 17.-18. ledna 2015 
Ani letos nepřijdeme 

na Pustevnách o ledové 

sochy. K vidění tu budou 

druhý a třetí víkend v lednu. 

Sochy, které vytvoří 

profesionálové 

z nejrůznějších zemí světa, 

můžeme po dlouhých letech 

obdivovat zcela zdarma. 

Chybět nebude 

ani doprovodný program. 

Sbor dobrovolných hasičů 
v Horní Bečvě
vás srdečné zve na tradiční

Sejdeme se v sobotu 
14. února 2015 
v Penzionu Staré časy. 

Od 19.00 hodin 
bude hrát k tanci 
i poslechu 
skupina UNIVERZAL.
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Vzpomínka

Motto: 

„Láska  je v každém z nás, 
probudit k životu ji však může jen ten, koho milujeme.“  

 Fontana Ivan

Blahopřání
V prvním měsíci nového roku 

oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Květoslava  K a d o v á  

Tomáš  O n d r u c h

Antonín  K r e t e k   

Františka  M a c h á l k o v á    

Ludmila  M i k u l e n k 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 

Karel  O n d r u c h

Mária  M a r t i n á k o v á

Všem oslavencům ze srdce přejeme pevné zdraví, 
lásku  a radostný pohled na svět kolem nás.

Společenská kronika

Poděkování
Děkuji všem, kteří přišli doprovodit 

na poslední cestě mou manželku               

paní  Ludmilou  K ř e n k o v o u  

a za projevenou soustrast. 

Bohumil Křenek a synové s rodinami.

Čas neúprosně letí, v srdci 
bolest zůstává, slzy v očích Tě neprobudí, 

domov prázdný zůstává.

Dne 20. ledna 2015 vzpomeneme 

šesté smutné výročí úmrtí               

pana  Antonína  N ě m c e   

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Oldřiška, 

syn Antonín s rodinou 

a dcera Radomíra s rodinou.

Život je poznání, loučení a vzpomínání.

Dne 5. ledna 2015 vzpomeneme 

sedmé smutné výročí úmrtí               

pana  Karla  P o l á c h a   

S láskou a úctou 

vzpomínají dcery Zdeňka, Eva 

a syn Milan s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si to přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 1. ledna 2015 uplynulo první 

smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka a bratra              

pana  Jana  P e t ř e k a   

S velkou úctou a láskou nezapomeneme. 

Zarmoucená rodina.

 Kdo lásku a dobro rozdával, ten žije v našich srdcích dál, 
již jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat. 

Dne 27. ledna 2015 

vzpomeneme 5. výročí od úmrtí                

pana  Rudolfa  F á r k a   

Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. 

Za celou rodinu, příbuzné a známé, 

manželka Marie. 

Kdo byl milovaný, není zapomenut.
Dne 21. ledna 2015 

vzpomeneme první výročí úmrtí               

pana  Karla  V a š u t a   

S láskou vzpomíná manželka Otýlie, 

dva synové a dcera s rodinami.

Není pravda, že čas bolest zahojí. 
V srdci zůstane rána, která nepřebolí.

Dne 26. ledna  2015 vzpomeneme 

první smutné výročí, kdy nás navždy opustil              

pan  Karel  T ř e š t í k   

a 11. ledna 2015 to budou dva roky, 

co skončila životní pouť jeho dcery

paní  Dagmar  T ř e š t í k o v é   

S láskou vzpomíná manželka a maminka Ludmila 

se synem a celou rodinou. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
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Motto: 

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících.“
Cicero

 

 1.1. 8.00  za zemřelého manžela Jana Petřeka, syna Jiřího, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

  10.00  za zemřelou Vlastu Válkovou, manžela Josefa Válka, 

syna Josefa Válka a rodiče z obou stran

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

 3.1. 7.30  za zemřelého Josefa a Jindřišku Blinkovy 

a Ladislava Kozubíka

 4.1. 10.00 za zemřelého Zdeňka Malinu a zemřelou rodinu

 5.1. 7.30.  za zemřelou Anežku Holčákovou, sourozence 

a duše v očistci

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

tři vnuky, rodiče z obou stran a duše v očistci

  16.00  za zemřelého Jindřicha Závorku, syna Bedřicha 

a rodiče z obou stran

 7.1. 7.30 za zemřelé rodiče, dva syny a dceru

 8.1. 7.30 za zemřelého Jana Křištofa, rodiče a sourozence

 9.1. 7.30 za zemřelého Václava Ondrucha a duše v očistci

 10.1. 7.30  za zemřelou Anastázii a Jaroslava Fárkovy 

a celou zemřelou rodinu

11.1. 10.00 za zemřelého Jana Blinku, syna, vnuka a duše v očistci

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

13.1. 7.30  za zemřelou Františku a Antonína Klepáčovy, dva syny, 

dceru, zetě, snachu a vnuka Jiřího

14.1. 7.30 na poděkování P. Bohu při příležitosti 65. let manželství

15.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

16.1. 7.30 za zemřelého Petra Malinu a rodiče z obou stran

17.1. 7.30  za zemřelého  Jana Závorku, manželku, šest synů, 

vnuka Miroslava, zetě a duše v očistci

18.1. 10.00  za zemřelého Adolfa Polácha, Ludmilu Mitášovou, 

rodiče z obou stran a duše v očistci

19.1. 7.30  za zemřelého Josefa Machálka, syna Josefa, 

za živou a zemřelou rodinu Bártkovu a Machálkovu

20.1. 7.30  za zemřelého Josefa Bártka, manželku, rodinu 

z obou stran, tři zetě a tři vnuky

21.1. 7.30 za zemřelého Karla Vašuta a jeho rodiče

22.1. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

23.1. 7.30 na dobrý úmysl

24.1. 7.30 za zemřelé rodiče Bambuškovy, syna a zetě

25.1. 10.00  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a duše v očistci

26.1. 7.30 za zemřelou Alžbětu a Františka Juříkovy a rodiče

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

dva zetě, vnuka Karla a duše v očistci

28.1. 7.30 na jistý úmysl

29.1. 7.30  za zemřelé rodiče Pavlicovy, 

prarodiče Vaňkovy a Pavlicovy, syny Josefa a Jaroslava 

a všechny věrné zemřelé

30.1. 7.30  za zemřelého Miroslava Křenka,  syna Miroslava, 

Josefa Maléře, rodinu Dobešovu, Orlitovu, Bajerovu 

a celou rodinu Vavřínovu

31.1. 7.30 za zemřelého Petra a Anastázii Minarčíkovy

 1.2. 10.00  za zemřelého Pavla Folvarčného, Jaroslava Ondryáše 

a rodinu Solanskou

 2.2. 7.30 za zemřelé rodiče a příbuzné

 3.2. 7.30 na dobrý úmysl

 4.2. 7.30 za zemřelou rodinu

 5.2. 7.30 na jistý úmysl 

 6.2. 7.30  za zemřelého Miroslava Janíčka, syna Miroslava, 

celou rodinu a duše v očistci

 7.2. 7.30 za zemřelého Františka Malinu, snachu a rodiče

 8.2. 10.00  za zemřelého Josefa Chovance k 25. výročí úmrtí 

a rodiče z obou stran

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

leden 2015

Odešel jsi, jak osud si to přál, 
v našich srdcích však žiješ dál.

Dne 31. ledna 2015 vzpomeneme 

smutné desáté výročí úmrtí              

pana  Miroslava  V a ň k a   

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinou.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak rád měl život, práci i nás.

Dne 27. ledna 2015 

vzpomeneme druhé výročí úmrtí              

pana  Pavla  F o l v a r č n é h o   

S láskou vzpomíná manželka Otilie, 

dcery Šárka a Pavla s rodinami.
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Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do 

sběrného dvora.

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

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.

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:    30.1. 2015

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způso-

bem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k  jejich 

vysypání. 

Informace obecního úřadu

Placení komunálního odpadu 

na rok 2015

Upozorňujeme občany a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci na povinnost zaplacení míst-

ního poplatku za komunální odpad ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. 

o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky obce Horní 

Bečva č. 01/2012. Výše poplatků pro rok 2015 zůstává beze změn.

1.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem v obci Horní Bečva:

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

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

komunikací)   ................................  Místní poplatek činí 500,- Kč

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

nádob, je nutné je dopravit na místo dojezdu svozové techniky. 

V zimním období je odvoz omezen.

............................................................ Místní poplatek činí 450,- Kč

III. Tarifní pásmo – fyzické osoby odvážejí komunální odpad 

vlastními prostředky na určené místo pro odkládání KO.

........................................... Místní poplatek činí 350,- Kč

Zařazení objektů fyzických osob do tarifních pásem je k dis-

pozici u pověřeného pracovníka obecního úřadu.

2.  Sazba místního poplatku pro fyzické osoby 

mající ve vlastnictví stavbu 

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:

........................................... Místní poplatek činí 500,- Kč

SPLATNOST POPLATKU:

Poplatek je splatný do 30. 9. příslušného kalendářního 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

Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 lze najít na stránkách 

www.hornibecva.cz.

Poplatek ze psů

Upozorňujeme, že občané vlastnící psa 

staršího 3 měsíců jsou povinni zaplatit poplatek 

ze psů v termínu do 31. 3. běžného roku. 

Sazba poplatku činí 100,- Kč za psa 

s výjimkou některých případů uvedených 

ve vyhlášce č. 02/2010 o místních poplatcích.
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Začátkem prosince se všechny děti z  MŠ sešly ve třídě u Zajíčků, 

posedaly si jeden vedle druhého na židličky a v tichosti čekaly a na-

pínaly uši, zda uslyší andílkův zvoneček nebo snad řinčení čertova ře-

tězu. Nepravidelné řinčení se přibližovalo chodbou, šatnou, třídou…

atmosféra by se dala krájet. Obličeje některých dětí se měnily pod 

tíhou svědomí. Když tu do herny vešla paní učitelka Radka pohazujíc 

si v  ruce klíči. Po chvíli čekání děti opět něco zaslechly. Tentokrát to 

byl příjemný tenký nebeský klinkavý andělský zvoneček. S  andělem 

jsme si popovídali, zazpívali a také nás seznámil s tím, kdo má k nám 

do MŠ namířeno. Čert zkontroloval, zda mají děti uklizené hračky, sám 

sebe strašně vylekal v zrcadle a to asi 10x za sebou. O to byla ale větší 

legrace. A spíš než strach šířil kolem sebe smích. S andělem a čertem 

si děti také zahrály divadlo o Veliké řepě. Na zavolání: ,,Mikuláši!“ ko-

nečně přišel i svatý Mikuláš. Děti mu řekly básničky, zazpívaly písničky 

a dostaly balíčky s ovocem a dobrotami.

 O několik dní později se školkou linula vůně čerstvého dřeva. Kde 

se vzala? Při vstupu do šaten bylo všem jasno. Nové barevné zářící 

skříňky provoněly celou MŠ. Staré skříňky bylo potřeba z bezpečnost-

ních důvodů již vyměnit a tak si Ježíšek s nadílkou pro MŠ trochu po-

spíšil. Nechal nám vzkaz, aby děti nebyly smutné a ať se nebojí, že se 

k nám do MŠ ještě vrátí s další nadílkou. S dětmi jsme společně ozdo-

bili stromeček, z vycházky jsme přinesli třešňové ,,Barborky“. Zkrátka 

jsme si s  dětmi užívali předvánoční atmosféru. K Vánocům také ne-

odmyslitelně patří cukroví. Tak proč si ho s dětmi společně neupéct? 

Paní učitelky přichystaly těsto a zbytek byl již zcela v režii dětí. Moukou 

posypaly stůl, rozválely těsto a formičkami vykrajovaly tvary, které si 

vybraly. Mouka byla všude a vůně taky. 

Následující den jsme měli v MŠ velice příjemné a krásné odpoled-

ne. Rodiče spolu s dětmi zůstali v MŠ a měli možnost si společně vyro-

bit vánoční ozdoby. Ochutnali cukroví pečené dětmi, poslechli koledy, 

uvařili si kávu nebo čaj a společně jsme si přátelsky popovídali. 

Ve čtvrtek 18. prosince jsme si užili školkový ,,Štědrý den“: dopoled-

ne bylo plné vánočních zvyků, paní kuchařka uvařila hrachovou polév-

ku a usmažila rybičku. Zazpívali jsme si známé koledy a největší radost 

nám udělal Ježíšek nadílkou hraček. 

Za kolektiv MŠ bychom Vám chtěly popřát v  novém roce štěstí 
a hlavně zdraví.

Zapsala Jana Kurková

Zprávičky z naší školičky
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Na Nový rok se členové turistického oddílu při Klubu důchodců 

v Horní Bečvě vypravili na tradiční Novoroční výšlap na Martiňák. Do-

poledne jsme vyšli od hotelu Valaška, údolím Mečůvky po staré cestě 

došli k horskému hotelu Martiňák, kde jsme se občerstvili, pozdravili 

se s majiteli Martiňáku rodinou Šprňovou a obsluhujícími, popřáli si 

vše nejlepší do roku 2015 a vypravili jsme se zpět po nové silnici do 

Mečůvky. I když bylo mlhavé počasí, výhledy dolů do údolí Kněhyně 

a Kobylské byly chvílemi pěkné. I sněhová pokrývka umožňovala 

některým běžkařům zdolat trasu z Pusteven na Martiňák. Novoroční 

výšlap se vydařil. Umožní – li to počasí, chtějí členové turistického od-

dílu pokračovat ve výšlapech každý čtvrtek a poznávat krásy Beskyd.

Marie Němcová

Na Štěpána 26. prosince se sešlo v hale Základní školy v Horní Beč-

vě 12 smíšených družstev na tradičním Vánočním volejbalovém turna-

ji. Letos to byl již jeho 13. ročník.  Před rokem 2002 se volejbalová klání 

konala ve staré tělocvičně od roku 1985. Letos přijeli vyznavači toho-

to hezkého sportu z Nového Hrozenkova, Brumova, Vsetína, Rožnova 

p/R., Frýdku-Místku, Valašského Meziříčí, Hutiska, Dolní, Prostřední 

a Horní Bečvy. Týmy hrály ve dvou skupinách po 6 družstvech systé-

mem každý s každým na dva sety do 20 bodů. Celkem bylo odehráno 

na dvou hřištích 33 utkání, která odpískala volejbalová rozhodčí Iveta 

Kubáňová spolu s rozhodčími z řad hráčů. Z každé skupiny postoupila 

3 nejlepší mužstva, která se utkala o přední umístění.

O 5.- 6. místo se utkaly Bambusové výhonky s  týmem Do počtu, 

o 3.- 4. místo hráli Beskyďáčci s mužstvem Za 5 minut a ve fi nále vyhrá-

li Besťáci, kteří porazili tým 3,5 promile. V podvečer bylo dobojováno 

a tady jsou výsledky celého turnaje:

1.  Besťáci 7. Mimoni

2.  3,5 promile 8. Laxis of awesome

3.  Beskyďáčci 9. Toulaví tuleni

4.  Za 5 minut 10. Pomlčky

5.  Bambusové výhonky 11. Smash team

6.  Do počtu 12. Mazáci

Každý tým si odvezl dárkový balíček a diplom, první tři mužstva 

dostala i medaile. Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobro-

volných hasičů a prodejna COOP z Horní Bečvy. V závěru si účastníci 

popřáli vše nejlepší do roku 2015 a slíbili si, že se opět sejdou v Horní 

Bečvě na Bílou sobotu při Velikonočním volejbalovém turnaji.

Text a foto: Marie Němcová

Novoroční výšlap Vánoční volejbalový turnaj 

– Besťáci obhájili prvenství

Sbor dobrovolných hasičů 
děkuje občanům Horní Beč vy za přízeň 

a přeje jim štěs tí, pevné zdraví 
a úspěc h v novém roce 2015.

1. místo Besťáci

2. místo 3,5 promile
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V neděli 28. prosince se uskutečnil v kostele svatých Jana a Pavla 

v Horní Bečvě vánoční koncert pěveckého sboru Rosénka a jeho hostů 

s názvem TEN VÁNOČNÍ ČAS. Smíšený sbor byl založen v roce 2010 při 

Klubu seniorů v Rožnově pod Radhoštěm.

Všechny přítomné přivítal hornobečvanský farář p. Ladislav 

Šimek a popřál všem hezký zážitek. Celý koncert uváděla paní Jarmila 

Nesvadbová. Jako hosté vystoupili: Pěvecká skupina Zdenka Šimůn-

ka a Komorní žestě Josefa Blinky s  pěknými vánočními písničkami. 

Potom nastoupil pěvecký sbor Rosénka, který vede paní Marie Gryga-

rová. V doprovodu paní Jany Vařejíčkové a Pavla Špatného se synem 

zaznělo 11 písní (např. Bim, bam, Ejhle tamhle v Betlémě, Už z hor zní 

zvon, Tichá noc a další). Krásné koledy doplnila vánočními verši paní 

Jindřiška Vetyšková. Nakonec si všichni přítomní zazpívali společně 

Narodil se Kristus Pán. Atmosféra v nádherně vyzdobeném hornobeč-

vanském kostele byla opravdu vánoční, koncert se všem líbil. Všichni 

se budeme opět těšit za rok již na 3. Vánoční koncert pěveckého smí-

šeného sboru Rosénka.
Marie Němcová

Vážení přátelé, 

srdečně Vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili v roce 

2014 i v letech minulých. Nesmírně si vážíme, že jste si i přes pracovní 

vytíženost našli čas, abyste zorganizovali sbírku a pomohli nám v naší 

činnosti. Děkujeme Vám za angažovanost, kterou jste projevili v dob-

rovolné činnosti pro naši organizaci. Bez Vás bychom nemohli vykoná-

vat naše poslání.

Děkujeme občanům za jejich štědrost a ochotu pomoci lidem 

v nouzi. Je obdivuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby nezištně podpořili 

vyhlášené akce. 

Dovolujeme si proto apelovat na Vaši solidaritu a požádat Vás o po-

řádání sbírek použitého textilu i v  letech příštích, přestože budou ve 

Vaší blízkosti umístěné naše pískově-žluté kontejnery nebo kontejnery 

konkurenčních fi rem.

Pevně věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2015. Těšíme se na 

spolupráci i v dalších letech.

Do nového roku Vám přejeme 

mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Se srdečným pozdravem 
PhDr. Vítězslav Králík, 

předseda sociálního družstva Diakonie Broumov

Vánoční koncert RosénkyPoděkování 

za sběr použitého ošacení

Novoroční blahopřání
Český zahrádkářský svaz 

přeje spoluobčanům 
do nového roku 2015 bohatou úrodu.



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

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

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. 

•  Od čtvrtka 1. 1. do neděle 4. 1. v 18.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Animovaný příběh na motivy pohádky H. Ch. Andrsena. Sněhová královna uvalí na 

zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Děvčátko Gerda spolu 

s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce

Sněhové královny, aby navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu.

Rusko, 2012. Režie: V. Barbe, M. Sveshnikov. Český dabing. Přístupné bez 

omezení. Vstupné 110 Kč. 

•  Od čtvrtka 1. 1. do neděle 4. 1. ve 20.00 hodin

HODINOVÝ MANŽEL

Čtyři zoufalci se octnou na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou 

živnost „hodinový manžel“ a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale 

jak se časem ukáže nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují 

jejich partnerky, sledujte v nové české komedii. ČR, 2014. Hrají: 

D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek. Režie: T. Svoboda

Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 100 Kč. 

•  Od pondělí 5. 1. do středy 7. 1. v 18.00 hodin

POHÁDKÁŘ

Snímek podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové má podobu takřka detektiv-

ního příběhu. Kapitán Rott pátrá po totožnosti těla nalezeného v řece. Díky tomu se 

dostává doprostřed příběhu muže, který si prostřednictvím lži budoval vlastní svět 

a díky tomu dokázal žít dva odlišné životy.

ČR, 2014. Hrají: J. Macháček, A. Geislerová, E. Herzigová. Režie: V. Michálek

Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 80 Kč. 

•  Od pondělí 5. 1. do středy 7. 1. ve 20.00 hodin

SAINT LAURENT

Radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své generace, chtěl zavést módu 

do ulic a obléknout moderní ženu ve světě, který se mění ve víru večírků a bezsta-

rostnosti. Francie, 2014. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. 

•  Ve čtvrtek 8. 1. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER

Vzrušující cesta za odhalením identity tajemné chůvy, které jen pro sebe do šuplíku 

nafotila přes 100 000 fotografi í. Po jejich nedávném objevení způsobilo dílo ve 

světě fotografi e doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala jednou z nej-

uznávanějších osobností fotografi e 20. století. USA, 2013. Režie: J. Maloof, Ch. Siskel. 

Film s titulky. Přístupný bez omezení. Vstupné 80 Kč, pro členy FK 70 Kč. 

•  V sobotu 10. 1. a v neděli 11. 1. v 17.30 hodin

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST

Proti všem očekáváním přežila Katniss Hunger games dvakrát, ale ani poté nemá 

klid. V zemi Panem vypuklo povstání a Kapitol chce pomstu. Kdo by měl za nepoko-

je zaplatit? Katniss. USA, 2014. Režie: F. Lawrence Film s titulky. Nevhodné pro děti 

do 12 let. Vstupné 110 Kč. 

•  Od pondělí 12. 1. do středy 14. 1. v 18.00 hodin

MILUJ SOUSEDA SVÉHO

Vincent je mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se do sousedního domu 

nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má 

najednou každý den na krku 12letého kluka. USA, 2014. Režie: T. Melfi .

Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

•  Od soboty 10. 1. do středy 14. 1. ve 20.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

Sauron vyslal armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou horu. S tím, jak se stahují 

mračna konfl iktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí 

či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád 

bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel. USA, Nový Zéland, 2014. Český dabing. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. 

8

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

Program kina 
leden 2015

Telefon: 734 36 60 60

Objednávka vstupenek 

přes internet: www.disdata.cz

Program kina: www.tka.cz/kino

•  V neděli 11. 1. v 16.00 hodin

KINO PRO DĚTI – JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA

Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat, Kamen-

ná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit sněhuláka.Vstupné 20 Kč. 

•  Od čtvrtka 15. 1. do neděle 18. 1. v 17.30 hodin

SEDMÝ SYN

Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. Příběh Sedmého syna 

se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale 

čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil. Velká Británie, USA, 2014. Český 

dabing. Přístupné bez omezení. Vstupné 120 Kč. 

•  Od čtvrtka 15. 1. do neděle 18. 1. ve 20.00 hodin

FOTOGRAF

V příběhu volně inspirovaném osudy fotografa Jana Saudka se vracíme k některým 

zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, 

živelností a vášní. ČR, 2015. Hrají: R. Roden, M. Málková, V. Cibulková. Režie: I. Pavlás-

ková. Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 130 Kč. 

•  Od pondělí 19. 1. do středy 21. 1. v 18.00 hodin

S LÁSKOU, ROSIE

Láska a sex nám umí udělat ze života nebe i peklo. Ví to i britská romantická kome-

die plná omylů a chyb, které prostě děláme, ať se snažíme jakkoliv. Velká Británie, 

USA, 2014. Režie: Ch. Ditter. Film s titulky. Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. 

•  Od pondělí 19. 1. do středy 21. 1. ve 20.00 hodin

INTERSTELLAR

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůleži-

tějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za 

úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. USA, Velká Británie, 2014. Film s 

titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 90 Kč. 

•  Ve čtvrtek 22. 1. v 18.00 hodin

FILMOVÝ KLUB – VELKOLEPÉ MUZEUM

Snímek přináší neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled do zákulisí jedné z největších 

a nejdůležitějších kulturních institucí. Po dvou letech strávených 

v útrobách Muzea dějin umění ve Vídni přináší obraz každodenního života 

v muzeu a především sled mikrodramat jeho pracovníků. Rakousko, 2014. Režie: J. 

Holzhausen. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 90 Kč, pro členy 

FK 80 Kč. 

•  Od pátku 23. 1. do neděle 25. 1. v 18.00 hodin

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ

Bývalý agent CIA Bryan Mills se naposledy vrací v akčním thrilleru. Musí dokázat, 

že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu 

zbylo. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 120 Kč. 

•  Od pátku 23. 1. do neděle 25. 1. ve 20.00 hodin

E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT

Kde je hranice mezi zdravým rozumem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde odpověď 

v děsivé atmosféře viktoriánského ústavu pro choromyslné. Napínavý thriller vznikl 

podle povídky otce hororu a detektivky Edgara Allana Poea. 

USA, 2014. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. 

•  Od pondělí 26. 1. do středy 28. 1. v 17.00 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

Sauron vyslal armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou horu. S tím, jak se stahují 

mračna konfl iktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí 

či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti 

armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel. USA, Nový Zéland, 2014. Film s titulky. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 110 Kč. 

•  Od pondělí 26. 1. do středy 28. 1. ve 20.00 hodin

HACKER

Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý 

hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a 

klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za po-

dobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Film s titulky. Přístupné bez omezení. 

Vstupné 120 Kč. Délka fi lmu 110 minut.

•  Od čtvrtka 29. 1. do neděle 1. 2. v 18.00 hodin

VELKÁ ŠESTKA

Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi 

robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent a přetvoří svou 

partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit velkou záhadu. Český dabing. 

Přístupné bez omezení. Vstupné 130 Kč. Délka fi lmu 108 minut.

•  Od čtvrtka 29. 1. do neděle 1. 2. ve 20.00 hodin

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD

Charlie Mortdecai. Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofi stikovaný knír. 

Zaměstnán je jako aristokrat. V akční komedii se vrhne do velkolepého pátrání po 

ukradeném obraze, procestuje půlku zeměkoule a bude čelit mnoha protivníkům.

USA, 2015. Hrají: J. Depp. Film s titulky. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč. 


