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Nejpěknější koně
Valašska zseobecního
předvedliúřadu
na Prostřední Bečvě
Informace

První květnový prodloužený víkend patřil na Prostřední Bečvě 22. ročníku výstavy koní na Valašsku, kterou
pořádá Spolek chovatelů koní Valašska a JK Valašsko.
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300 000 Kč a obec ze svého rozpočtu uhradí zbývající částku. Předpokládaná konečná cena vozidla je 550 000 Kč.
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Těžký tah.

Hodina Země na Prostřední Bečvě

Věra Sosnarová přežila téměř 20 let v gulagu
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Zdroj: veronica.cz/hodinazeme, theecoexperts.co.uk/most-toxic-countries
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Nejpěknější koně Valašska se předvedli na Prostřední Bečvě

Dokončení z titulní strany.
dokazovali svou obratnost v práci s 8 metrovou kládou. Poslední
součástí klání byl těžký tah, koně pro kvalifikaci museli utáhnout
samostatně 700 kg nebo ve dvou 1,5 tuny. V jednotlivcích se na
prvním místě umístil Jan Francistý ze Slovenska s koněm Dou
Dou. Ve dvojspřeží se ukázaly jako nejlepší mladé klisny Tajfunka
a Švarná z Františkova Dvora Klokočov, vedené Janem Blizňákem,
který se už dlouho řadí k vozatajské elitě. Je několikanásobným evropským šampionem v těchto soutěžích.
V pondělí se na samotné výstavě předvedlo přes 110 koní ve třinácti kategoriích. Na závěr byli zvoleni tři šampioni výstavy, jejichž
majitelé převzali poháry z rukou starosty obce Radima Gálika. Šampionem pony se stal Dailey V. D. Olle Dijck majitelky Ivety Biolkové
z Trojanovic, z teplokrevných pak tříletá klisna Fella-Z chovatele
Jaroslava Petřeka ze Zubří. Toho diváci mohli vidět i v ukázce jednospřeží s loňskou šampionkou Výstavy koní na Valašsku klisnou
Fate-Z, s níž dosahuje významných sportovních úspěchů: vítězství
na MČR, účast na mezinárodních závodech i Mistrovství světa v jed-

nospřeží. Šampionem chladnokrevných koní byla Švarná v majetku
Vítkovická zemědělská s.r.o. Program výstavy byl zpestřen drezurní
i jezdeckou ukázkou dětí z JK Valašsko. V sousední hale souběžně probíhalo 1. kolo 2. ročníku Show and Ride šampionátu. Jedná
se o seriálovou soutěž složenou ze šesti kol, ve které děti a junioři
soutěží ve speciálních výstavních třídách Mladý vystavovatel, Lead
Rein a First Ridden. Všechny třídy proběhly v kategorii welsh pony
a shetlandský pony. Z místního JK Valašsko se šampionátu zúčastnily
6-letá Rozálie Liďáková s welsh ponym Ysselvliedts Eduard a 6-letá
Veronika Vojkůvková s Ysselvlidts Mocassin.
Irena Dulavová z JK Valašsko na závěr události uvedla: „Jsme
rádi, že se tato akce stala na Bečvách již tradicí a má své příznivce
v řadách diváků i účastníků – chovatelů a vystavovatelů. Za pořadatele, tedy za Spolek chovatelů koní Valašska a náš jezdecký
klub, rovněž děkuji všem spolupracujícím organizacím, které se na
této akci podílely včetně domácích: obce a SDH Prostřední Bečva
a hlavně všem našim aktivním členům, bez jejichž práce by uspořádání takové akce nebylo možné.“
Alena Srovnalová

Šampionka teplokrevných koní Fella-Z.

Show and Ride šampionát. Další fotografie na webu obce.

ČERVEN 2017

Zpravodaj obce Prostřední Bečva

3

Informace z obecního úřadu
Poslední výzva občanům
nepřipojeným na kanalizaci!

Vyzýváme ty z Vás, kteří se doposud nepřipojili na nově
vybudovanou kanalizaci, aby tak neprodleně učinili a to
nejpozději do 30. 6. 2017. Po tomto datu již budou rozesílány výzvy s dotazem na řešení odvádění splaškových vod.
Následně bude v nenapojených domácnostech probíhat ve
spolupráci s Odborem životního prostředí městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm zkoumání nakládání s odpadními
vodami.

Oznámení
Praktická lékařka MUDr. Kjeronská oznamuje,
že ve dnech 1. 6. – 2. 6. 2017 bude ordinace uzavřena.
V době od 3. 7 do 14. 7. bude uzavřena
z důvodu řádné dovolené.
Zástup MUDr. Holiš, Hutisko-Solanec.

Svoz odpadů v červnu
NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice)
pondělí 5. a 19. června
PLASTY (žlutá barva pytle)
pondělí 12. a 26. června
TETRAPACK = nápojové kartony
(bílá barva pytle)
středa! 14. června
PAPÍR (modrá barva pytle)
středa! 14. června
SKLO (zelená barva pytle)
středa! 14. června

Hasiči z Kněhyň mají nové auto
Dne 28. 4. 2017 přijela na Prostřední Bečvu do Kněhyň dlouho očekávaná cisterna CAS 32 T 815 6x6.
Je to speciální vozidlo uzpůsobené k rychlému zásahu při hašení
požárů vysoce hořlavých látek i v místě s nedostatkem vody. Přepraví požární družstvo 1+3 (velitel + 3 hasiči). Řadí se mezi těžké
cisterny určené k zásahu vodou i pěnou. Výkon strojového spodku, velký obsah nádrží na vodu 8200 l a výkon čerpacího zařízení
je předpokladem rychlé likvidace požárů i při velmi těžkých podmínkách. Podvozek je třínápravový se stálým pohonem zadních
náprav a s vypínatelným pohonem přední nápravy. Vozidlo je plně
vybaveno požární výbavou, jako jsou hadice, savice, proudnice,
motorovou pilou, benzinovými čerpadly, žebříkem, elektrocentrálou, dýchací technikou Drager a ostatní potřebnou technikou ke
zdolávání požárů a mimořádných událostí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obcím Ořechov a Pro- JSDH Prostřední Bečva Kněhyně s novou Tatrou.
stření Bečva a hlavně sponzorům Robe lighting s.r.o., Ladislavu Petřekovi, Josefu a Zdeňce Matušíkovým a ostatním sponzorům za
částku, kterou věnovali na dobrou věc.
Velitel hasičů Petr Křenek

Nové knihy v knihovně
Australská spisovatelka Barbara Hannay nás ve svém románu Návrat na Moonlight Plains zavede do roku 1942, kdy jednotky japonské armády ohrožují severní Austrálii. Mladá Kitty
se na radu dědečka uchýlí na farmu do vnitrozemí, ale ani tam
není uchráněna před nebezpečím války. O sedmdesát let později
se Kyttiin vnuk Luke rozhodne její farmu zrenovovat. Společně
s mladou novinářkou, která má za úkol obnovu tohoto místa zdokumentovat, však objeví na farmě něco, co je pro ně šokující. Tajemství ukryté sedmdesát let může ohrozit celou Lukovu rodinu.
Příběh plný laskavosti, vřelosti a životní moudrosti najdete
v knize Přístav naděje německé spisovatelky Niny Georgové.
Kerducký přístav se pro hlavní hrdinku Marianne stal nadějí, že
nikdy není pozdě změnit svůj život. První díl série Sedm ses-

ter - Maiin příběh irské spisovatelky Lucinday Rileyové nás
přivádí do luxusního sídla u ženevského jezera, kam se z různých koutů světa vrací sedm adoptovaných sester, aby převzaly
dědictví po svém zemřelém otci. Každá z nich dostává dopis
s údaji, podle kterých může nalézt svou biologickou rodinu.
A tak se nejstarší ze sester Maia vydává do Brazílie, kde pomocí
místního spisovatele odkrývá tajemství svého původu. Pátráním
se dostávají do minulosti, do doby stavby sochy Krista, kdy žila
její prababička Izabela. Odhalení jejího tajemství pomůže Maii
vyrovnat se i s jejími vlastními problémy.
Kniha Vážka v jantaru americké spisovatelky Diany Gabaldonové navazuje na první díl Cizinka, v němž se mladá žena
Claire, která tráví na skotském venkově své druhé líbánky, ocitá
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po dotyku záhadných menhirů v době o dvě stě let zpět. Právě
vrcholí snahy Stuartovců o znovuzískání skotského trůnu a do
boje jsou vtaženy i skotské rodinné klany. Tento díl nás zavádí
do Francie, kde se Clair se svým mužem ukryjí před brutálním
útokem anglického velitele pevnosti, který je neprávem nařkl
z vraždy. Hlavní hrdinka, mladá žena
Hana, v knize Okénko do snů spisovatelky Táňa Keleové – Vasilkové,
často sedává ve svém pokoji s okénkem do zahrady a sní o tom, že její
život budé jiný než matčin a babiččin. Touží odejít do města, provdat
se za bohatého muže a mít spokojený
život. Je odhodlána udělat pro to vše,
bohužel nadělá spousty chyb, které
se jen těžko napravují.
Polská spisovatelka Olga Tokarczuk nás ve své knize Knihy
Jakubovy seznámí s dějinami Polského království poloviny osmnáctého století. Podolí, území ležící
na dnešní západní Ukrajině je osídleno křesťany, židy i muslimy. Díky kvetoucímu obchodu s muslimským světem dochází
k bohaté kulturní výměně. Pozvolný hospodářský a morální úpadek však plíživě proniká do všech pater společnosti. Podstatná část
příběhu se odehrává v židovském městě Brunn, dnešním Brně, ale
i v jiných středoevropských městech. Román je obrazem dávného Polska, mocného a vlivného království na vrcholu státnosti,
ale zároveň těsně před svým pádem.
Německá spisovatelka úspěšných historických románů Sabine
Ebertová se ve své knize 1813 Válečný požár zaměřila na dobu napoleonských válek. Příběh vypráví prostřednictvím smyšlených hrdinů, jejichž
životy propojila s reálnými historickými postavami. Bitva národů u Lipska
roku 1813 zásadně změnila tvář Evropy. Tímto tématem se zabývá i v další
knize 1815 Krvavý mír, kdy spojenci
slaví vítězství nad Napoleonem a lidé
doufají v mír. V mnohých německých
městech panuje hlad, zkáza a choroby.
Vídeňský kongres má nově uspořádat Evropu, ale Napoleon se v březnu
1815 vrací z Elby. Vojska se znovu
dají na pochod.
Detektivní humorný román Kdo jinému jámu kopá je od spisovatelky Marie Rajfové. Poklidný život městečka rozvíří smrt
výstřední učitelky. Josefína Divíšková, mladá učitelka a malířka začne rozplétat nitky případu stylem a humorem jí vlastním.
Podaří se Josefíně odhalit pozadí skandálního zločinu dřív než
kriminalistům, nebo bude muset spolupracovat s komisařem
Tvrdíkem, kterého nemá zrovna v lásce? Česká slečna Márplová
přichází na scénu. Americký spisovatel James Rollins přichází
s dalším vzrušujícím thrillerem s názvem Oltář ztraceného
ráje. Po pádu Bagdádu dojde k rabování města. Do rukou ozbrojenců se dostanou jak exotická zvířata ze ZOO, které pašují
do západních zemí, tak i materiály z tajné laboratoře v podzemí.
O sedm let později veterinářka v Louisianě objeví ztroskotanou
rybářskou loď s děsivým nákladem. Beletrizovanou literaturu
faktu o skutečném masovém vrahovi naleznete v knize Ďábel
v bílém městě amerického spisovatele Erika Larsona. Je rok
1893 a v Chicágu právě probíhá Světová kolumbovská výstava. Americký Jack Rozparovač H.H. Holmes ve svém speciálně
upraveném domě mučí a vraždí desítky žen. Sugestivně vylíčený příběh skutečných lidí na pozadí velké události. Psychothriller Temné kouty je od americké spisovatelky Gillian Flynnové.
V kansaském městečku se obětmi satanistické vraždy staly matka a její dvě dcery. Třetí sedmiletá dcera přežila a jako
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pachatele označila svého patnáctiletého bratra. Po pětadvaceti
letech se členové neoficiálního spolku zaměřeného na zločiny
snaží objevit důkazy o jeho nevině. Americký spisovatel žijící
na Slovensku Robert Bryndza přichází s pokračováním řady Inspektorka Erika Fosterová s názvem Noční lov. Jedné červnové
noci je zavražděn ve svém bytě známý a vážený praktický lékař.
O několik dní později za podobných okolností umírá další muž.
Inspektorka Fosterová tuší, že jde o sériového vraha. Existuje
v minulosti obětí nějaké tajemství, které je spojuje? Dům smrti tak se jmenuje volné pokračování thrilleru Přítelkyně smrti
rakouského spisovatele Bernarda Aichnera. Při exhumaci na
insbruckém hřbitově přítomní objeví zrůdný nález. Jde o vraždu
a podezřelou osobou se stává funebračka Blůmová, která tehdy
mrtvé pohřbívala. Mladí manželé jsou pozváni ke své sousedce
na slavnostní večeři a rozhodnou se nechat své šestiměsíční dítě
doma se zapnutou dětskou chůvičkou. Dítě chodí každou chvíli
kontrolovat, přesto po návratu domů je pryč. Policie prohledává
celý dům a kdo ví co naleznou. Kanadská spisovatelka Shari
Lapenová napsala strhující thriller Manželé odvedle.
PRO DĚTI
Celestine je vzorná dcera i sestra, spolužáci i učitelé jí mají
rádi a ona sama je šťastná a spokojená. Jednou se však dostane
do situace, kdy musí udělat zásadní rozhodnutí. Poruší pravidla
a může za to být odsouzena a označena jako vadná. Utopický
svět založený na pomyslné dokonalosti a morální bezúhonnosti
je doveden až do krajnosti. Kniha o spravedlnosti, lásce, zášti,
dokonale nedokonalých lidech a síle společnosti to je Vadná od
Cecílie Ahernové. Návrat kouzelnice od amerického spisovatele Chrise Colfera je pokračováním série Země příběhů. Už
je to rok co se sourozenci Alex a Conner vrátili z říše pohádek,
když se u nich objevila kmotřička víla i s vojáky. Zlá kouzelnice je zpět a chce se mstít... Třetí stříbrná kniha snů je závěrečným dílem trilogie od Kerstin Gierové. Liv má plné ruce
práce s tím, aby odvrátila všechny
hrozící katastrofy. V Černém lese
v doupěti žije lišák Ferina, slavný
detektiv a spisovatelka Simona
Petrová vám knize Lišák Ferina
o něm bude vyprávět. Další příběhy loupežnické rodinky z lesa
Řáholce najdete v knize Cipískova loupežnická knížka od Václava Čtvrtka. Karel Jaromír Erben
a Božena Němcová nám v knize
Pohádky budou vyprávět o chytrých chasnících, krásných princeznách a čarodějích.
Libuše Fárková

Stejně jako předešlé roky vyhlášujeme

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU.
Kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, nafotí svou
zahradu z těch nejlepších úhlů.
Své fotky posílejte na: makre@centrum.cz.
Hodnotit bude opět veřejnost.
Zahrada s největším počtem hlasů se stane vítězem.
Prosím nefoťte jednotlivé květinky.
Pouze z celkových pohledů mohou hlasující nejlépe
zhodnotit jednotlivé zahrady.
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.
Na fotky vašich zahrad se těší
pořadatelé ze Sakumpikum.
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Život v naší škole
Měsíc květen jsme zahájili ve sportovním duchu☺.
4. 5. se u příležitosti osvobození Horní Bečvy uskutečnil tradiční závod v přespolním běhu Macurův memoriál, jehož jsme
se zúčastnili v hojném počtu. Na trať se z naší školy vydalo
25 nadšených běžců.
Zde jsou výsledky:
1. kategorie (1., 2., 3. třída – dívky) (chlapci)
1. místo Radka Žitníková
2. místo Štěpán Vardžák
2. místo Vendula Fiurášková
3. místo Lukáš Macura
2.kategorie (4., 5. třída – dívky) (chlapci)
2. místo Michaela Jurečková
1. místo Daniel Polášek
3. místo Ivana Cabáková
2. místo Petr Žitník
Sportovcům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Je krásné, že právě v měsíci květnu, kdy se příroda obléká
do květovaného hávu, mají svátek ta nejmilejší stvoření, které
každý z nás na světě má – naše maminky. V ten čas je vhodné
maminku potěšit milým překvapením ve formě drobného dárku,
kytičky nebo jen přáníčka či básničky. Žáci ve třetí třídě si připravili jako překvapení recitační a taneční vystoupení, po němž
své maminky obdarovali vlastnoručně upečeným perníkovým
srdcem. V rámci Pískohraní pak společně tvořili z barevných
písků netradiční přáníčka. Pískohraní, techniku vysypávání
barevným pískem na samolepící podklady různých motivů, si
také vyzkoušeli žáci všech ostatních ročníků v rámci předmětu Pracovní činnosti, neboť během tvoření děti rozvíjí jemnou
motoriku, barevné cítění, smysl pro kompozici (detail i celek)
a kreativitu. Nezahálely ani děti ve školní družině, které si vyzkoušely malování na sklo. Pro své maminky pak vyráběly náušnice
a náhrdelníky. A co připravili ke Dni matek naši „páťáci“? Již
od dubna poctivě nacvičovali divadelní představení s názvem
Retro škola, které 17. 5. úspěšně svým maminkám zahráli.
Žáci 5. třídy měli květen velmi akční. Byli totiž náhodně vybráni Českou státní inspekcí k celostátnímu testování z oblastí
Člověk a svět práce, z českého a anglického jazyka. Ve čtvrtek 25. 5. se konal zasloužený školní výlet. Děti a paní učitelky
z 2. – 5. ročníku vyrazily směr Ostrava - cíl Planetárium a poté
Dinopark. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na webu
Základní školy. Začátek května byl v duchu sportovním, konec
května, pro změnu, v duchu kulturním. 31. 5. jsme v rámci programu Kultura školám navštívili Janíkovu stodolu v Rožnově
p. R., kde jsme zhlédli velmi nápadité závěrečné vystoupení tanečního oboru.
Hedvika Tomíčková

Macurův memoriál: R. Žitníková 1. místo a V. Fiurášková
2. místo.
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Pardonovaný zbojník Jan Machús
a sourozenci Stavinohovi
V roce 1746 začala rebelie poddaných ani ne tak proti majitelům panství, bratrům Michalovi a Františkovi ze Žerotína, ale
proti svévolným panským úředníkům, jejichž zásluhou se jim
v posledním čase ztížily podmínky. Když robotníci viděli, že
trestným srocováním v Zašové mnoho nepořídí, podali v dubnu
1746 vrchnosti petici. Poddaní si v prvé řadě nejvíce naříkali
na placení suché kořalky. Na kořaleční plat přispíval fojt jako
majitel výčepu, ale zbytek z celkového požadovaného obnosu
se rozvrhoval na sousedy, i když není známo v jakém poměru.
U jednotlivců mohl obnášet až dvojnásobek platu z gruntu
a platili ho i ti, kteří kořalku vůbec nepili. Neshody vznikaly
i ohledně robotních cejchů, což byly plíšky, které byly vydávány za odpracovanou robotu. V sobotu se cejchy odváděly jako
průkaz o splněné práci. Poddaní dříve dostávali za odpracovaný
půlden jeden cejch a za den dva cejchy. Ale vrchnost chtěla, aby
se do práce nezapočítával čas strávený docházením nebo dojížděním z domu na robotní místo a zpět. Takže požadovala zvýšený pracovní výkon a za stejnou práci vydávala méně cejchů
než dříve. Vrátit dřívější mírnější povinnosti poddaní žádali i co
se týkalo dřeva z panských lesů, pasení ovcí na panském, platu
za přadivo, míry při sypání ovsa, bezplatného vození oficírů,
nájmu z luk aj. Jelikož se nedočkali odpovědi, ta se několik set
vzbouřenců shromáždilo v Zašové a zapřísahali se, že nebudou
robotovat. Při srážce s vojskem 29. 4. 1746 u Zašové bylo 9 vůdců vzbouřenců zajato a osm z nich odvedeno v okovech na šestidenní práci při stavbě opevnění v Olomouci, kde během krátké
doby tři zemřeli. Konečně 31. 5. 1746 dostali poddaní písemné
vyřízení své stížnosti, kterou však nedocílili žádných úlev. Největší vinu na povstání měl prý vedle fojtů z Dolní a Horní Bečvy
Martin Chromec z Rožnova, který cestoval po obcích a přiměl je
k povstání. Chromec byl známým účastníkem valašského odboje proti pruským okupantům, ke kterému své poddané vyzvala
Marie Terezie. Chromec podle nařčení krajského hejtmana využíval odměny, kterou obdržel od císařovny za svoji účast v boji
proti Prusům k tomu, aby u druhých vzbuzoval dojem, jako by
měl volný přístup k Jejímu Veličenstvu.
Mezi další vůdce rebelie patřili i dva poddaní z Prostřední Bečvy: „pardonovaný zbojník“ Jan Machús a Matěj Stavinoha. Oba
se zasloužili tím, že pomáhali povstalce zásobovat penězi. Jan
Machús prý tehdy dokonce hrozil poddaným, kteří by se nepřidali
k povstalcům, vypálením. Postavil se na odpor portášům, kteří ho
přišli zatýkat. Podařilo se mu uniknout a skryl se v Uhrách.
A protože v následujících letech se do pokračující rebelie Jan
Machús s Matějem Stavinohou znovu zapojili, pokusíme se určit
a přiblížit totožnost jejich osob na základě matričních dokladů.
Jan Štúralík Machús se narodil 7. dubna 1688 na Dolní Bečvě a 22. září 1709 uzavřel sňatek s Barborou Třetinovou z Prostřední Bečvy a později podle Tereziánského katastru je evidován jako jeden z třinácti prostřednobečvanských sedláků, jehož
usedlost nesla č. p. 2 jak při prvním číslování domů, tak i beze
změny po přečíslování. Janu a Barboře Machúsovým se v letech 1710-1726 a respektive k r. 1738 narodilo jedenáct dětí.
Byl-li pak v r. 1751 Jan Machús označován za „pardonovaného
zbojníka“, pak to svědčí o jeho neklidné povaze a jeho nám neznámých přečinech, které zřejmě nepřekročily únosnou míru,
aby následně nemohl být omilostněn. Jeho případ nebyl zdaleka
ojedinělým. Např. v r. 1739 císař Karel VI. vydal reskript o udělení milosti šestici mužů ze Zubří a z Vidče, kteří se dopouštěli
drobných krádeží a přepadů na rožnovsko-krasenském panství.
Dokonce byli jako „pardonovaní zbojníci“ s důvěrou přijati do
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portášského sboru, což se vyplatilo, protože v portášské službě
se pak vynikajícím způsobem osvědčili.
Dalším poddaným z Prostřední Bečvy, který se zapletl mezi
rozněcovatele rebelie proti vrchnosti, byl Matěj Stavinoha,který
v roce 1713 uzavřel sňatek s Rozínou Kočího. Narodilo se jim devět dětí. Dne 13. září 1716 byl Matěj zaznamenán jako svědek při
sňatku své sestry Doroty Stavinohové, která se provdala za Bartoloměje Paurka. Dorota se později po smrti bratra projevila jako
neobyčejná a neohrožená žena a zaslouží si zvláštní pozornost.
Dokončení osudů Jana Machúsa a sourozenců Stavinohových
najdete v červencovém zpravodaji.
Karel Jan Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu „Prostřední Bečva 1703-1850“

Prostřední Bečva - č.p. 2. Současný pohled na místo někdejšího selského gruntu pardonovaného zbojníka Jana Machúsa
podél levého břehu Bečvy. Foto autor, 1. 5. 2012.

INZERCE
Firma Rudolf Jurajda – ROLF hledá:
Svářeče metodou Tig
Místo výkonu práce:
Prostřední Bečva 396
Kontakt: 		
Zbyněk Jurajda,
			
tel.: +420 602 740 555,
			
e-mail: rolf@rolf.cz
Jednosměnný provoz / v plánu dvousměnný, plný úvazek,
min. vzdělání: 		
střední odborné (vyučen).
Nabízíme:		
Plat od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc
Dynamicky se rozvíjející rodinná firma hledá do svého
týmu další kvalitní svářeče metodou Tig. Výhodou je praxe
v oboru svařování nerezové oceli způsobem TIG. Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, profesionální konstruktivní přístup k práci. Dobrý
zdravotní stav nutností. Úřední svářečské zkoušky nejsou
podmínkou. Práce spočívá ve svařování nerezových nádob, zásobníků, tanků do potravinářského, teplárenského
aj. průmyslu. Podmínky pro práci jsou velmi nadstandardní. Prostory pracoviště jsou vytápěné, centrálně i lokálně odsávané a velmi čisté. Pracovní pomůcky pro 100%
ochranu zdraví svářeče jsou samozřejmostí. Možnost práce
i v prodloužených směnnách. Možnost nadstandardních vysokých výdělků, dle individuálních schopností a dovedností
svářeče. Nadstandardní bonusové příplatky, možnost ubytování zdarma v rodinném domu, příspěvek na stravu.
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Úryvky z obecní kroniky - Rok 1964
VOLBY

Největší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždění. Naše obec byla rozdělena na
31 volebních obvodů, v nichž byli voleni poslanci MNV.
ZEMĚDĚLSTVÍ, DODÁVKY
Ve výměře obhospodařované půdy není oproti minulému roku
mnoho změny. Dodávkové úkoly:
Maso celkem 576 q z toho JZD 200 q
Mléko celkem 230 000 l, z toho JZD 100 000 l
Vejce celkem 92 000 kus, z toho JZD Záhumenky 14 000 kus
Seno celkem 105 q, z toho JZD 30 q
Obilí celkem 171 q, z toho JZD 100 q
Brambory celkem 600 q, z toho JZD 300 q
BRIGÁDY
Na zajištění a splnění plánovaných úkol v rámci socialistické
soutěže zaregistroval MNV tento počet odpracovaných hodin:
MJPO I. 744 hod., MJPO II. 889 hod.,
Sokol I. 550 hod. (úprava cesty ke campingu),
Sokol II. 616 hod. (úprava a omítka sálu, a prostranství u budovy Zbrojnice), ČCK 270 hod., KSČ 980 hod., ČSM 120 hod.,
VŽ 180 hod., Svazarm 160 hod., SRPŠ a DV Bacov 245 hod., DV
Kněhyně 180 hod., DV střed 50 hod., školy 450 hod. ČSL hlásí:
zasazení 1 200 smrků, ošetření 350 ovocných stromů, upraveno
10 ha luk, odpracováno 120 hod. brigády.
STARÁ KOVÁRNA
V rámci zkrášlení obce byla zbourána stará kovárna proti hotelu Bečva.
TRESTNOST
Komise veřejného pořádku projednala 30 trestních případ.
BUDOVÁNÍ
Od komise výstavby nemáme evidenci stavby chat, územních
rozhodnutí atd. Byl postaven nový železobetonový most na Skálí.
Prodejna U mostu vedoucí Hajda Michal – má 5 zaměstnanců. Celoroční tržba činí letos 1 658 000 Kčs.
AUTOCAMPING
Sokol I. střed obce, předseda Jaroslav Kantor, soustřeďuje se
na udržování a budování autocampingu v Kněhyních, kde jsou
noclehárny mototuristů. Tento podnik vynáší ročně cirka čistých
10 000 Kčs.
ČINNOST SOKOLA
Pro nedostatek místa pěstuje se kopaná. Oddíl kopané vede
Zdeněk Vala 511. V okresní tabulce se naši fotbalisté umístili na
2. místě. Zajížděli též na turnaje např. v Jeseníkách. K Sokolu je
přičleněn šachový kroužek, který má 20 členů. Předseda Mitáš
František z Kněhyň.
ŠACH
V letošním roce umístili se v šachových turnajích o okresní přebor na 1. místě a měli být zařazeni do krajské soutěže.
(V roce 1963 byli na 5. míst). Vynikající šachisté: Emil Bernátek, který v roce 1953 získal 2. místo v přeboru republiky dorostu, letos je přeborníkem okresu Vsetín v šachu jednotlivců. Jan
Bernátek získává 3. místo v přeboru dorostu v úseku Valašského
Meziříčí – Rožnov.
Sokol II. Kněhyně se soustřeďuje na lyžařské závody.
POŽÁR
V domě Jaroslava Orla 342 vypukl požár, který zničil jeho stavení v září 1964.
POHYB OBYVATELSTVA
V roce 1964 se narodilo 23 občanů: 11 chlapců a 2 dívek,
zemřelo 11 občan: 6 mužů a 5 žen.
Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová
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Kostel sv. Zdislavy

ADOPCE PÍŠŤAL NOVÝCH
PÍŠŤALOVÝCH VARHAN

V případě, že by P. Dujka čerpal dovolenou, mše svatá v týdnu by
byla zrušena a úmysl přesunut na jiný termín.

Možnost adopce je v kostele nebo po internetu
– www.svatazdislava.cz. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Na účtu varhan je k 9. 4. 2017 částka 1 073 435,- Kč s připočtením zaslaných záloh máme naspořeno celkem 2 033 435,- Kč.
Nové číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel
sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: 2001152750/2010.

Úmysly na mše svaté v červnu 2017

• Neděle 4. 6. v 8.30 h – slavnost – Seslání Ducha svatého.
Na Dolní Bečvě 1. svaté přijímání
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy 421, 422, 407.
Za živou a zemřelou rodinu Andrýskovu, Petrovu a Kantorovu.
• Středa 7. 6. v 17.30 h – čtvrteční svátek – Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
Varhaník – Eva Pařenicová 707, 701, 801.
Poděkování za dar zdraví a dožití životního jubilea s prosbou
o Boží požehnání a pomoc do dalších let a živou rodinu Bilovu
a Jurajdovu.
• Pátek 9. 6. v 17.00 h – Noc kostelů
Varhaník – Monika Švandová.
Za všechny přítomné a jejich rodiny.
• Neděle 11. 6. v 8.30 h – slavnost – Nejsvětější Trojice
Pouť na Dolní Bečvě k sv. Antonínovi Paduánskému.
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová 512, 806.
Za Jaroslava a Jiřinu Žižkovy, syna Jaroslava, živou a zemřelou
rodinu Bordovskou, Bělůnkovu a Žižkovu.
• Středa 14. 6. v 17.30 h – Čtvrteční slavnost – Těla a Krve Páně
Varhaník – Eva Pařenicová 717, 722, 712, 804.
Za rodiče Františku a Bohumila Divínovy, jejich 3 syny, zetě Josefa, Jindřišku a Boženku.

• Neděle 18. 6. v 10.00 h – 11. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy 728, 802.
Za rodiče Vítkovy, bratry Jaroslava, Josefa, Zdenku a Jaroslava
Mikulenkovy.
• Středa 21. 6. v 17.30 h – památka – sv.Aloise Gonzagy, řeholníka
Varhaník – pan Poruba 840, 922.
Za zemřelého Vladimíra Šíru k 3.výročí úmrtí, živou a zemřelou
rodinu a duše v očistci.
• Sobota 24. 6. v 11.00 h svatba
Otec Jan Rimbala, schola Gold Band.
Markéta Pařenicová, Pavel Kučera.
• Neděle 25. 6. v 10.00 h – 12. neděle v mezidobí
Varhaník – Václav Šablatura, Gold Band.
Za rodiče Michutovy, Křenkovy, živou a zemřelou rodinu, rodiče
Hyvnarovy a duše v očistci.
• Středa 28. 6. v 17.30 h – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.
Varhaník – Eva Pařenicová 842, 712, 812.
Za zemřelé rodiče Drdovy, Andrýsovy, živou a zemřelou rodinu.
Májové pobožnosti
Každý pátek v květnu se konaly májové pobožnosti u místních
kapliček, zasvěcených Panně Marii.
V neděli 14. 5. se konala mše svatá „u dobré vody“ v Bacově.

POZVÁNKY
Výbor klubu důchodců Prostřední Bečva pořádá
pro své členy v pátek 9. června v 15.00 hod.
v Kněhyních ,,hostinec Skokan‘‘.

Smažení vaječiny při harmonice.

Přineste si vajíčka, kdo může i pažitku.
Autobus do Kněhyň linka 14.20 z Rožnova p. R.
Srdečně zvou pořadatelé

Jednotka sboru dobrovolných hasičů KNĚHYNĚ, zve
všechny své příznivce k posezení u dobré muziky,
jídla a pití na

KÁCENÍ MÁJE
V

sobotu 17. června 2017
od 19.00 hodin
ve výletišti KNĚHYNĚ
K poslechu a tanci Vám bude hrát hudební
skupina ARION.

Pivo, alko, nealko, hovězí guláš, uzeniny
Vstupné 50 Kč

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Výpomoc do školní kuchyně

Do školní kuchyně ZŠ a MŠ Prostřední Bečva hledáme pomocnou sílu na zkrácený úvazek. Nepravidelná pracovní doba
(4 hodiny - jen dopoledne). Potřebujeme pomoc při přípravě složitějších jídel. Volejte na 728 921 224.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OSLAVENCI V ČERVNU
Smoláková Božena
č.p. 233
Blinková Anna
č.p. 395
Petřeková Marie
č.p. 619
Strýček Josef
č.p. 099
Trtková Ludmila
č.p. 627
Kašpárek Leo
č.p. 0262
Mikulenková Jana
č.p. 237
Stavinoha Pavel
č.p. 564
Fiurášková Jindřiška
č.p. 425
Ščigálková Milada
č.p. 468
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví,
pohodu a optimismus.

Nově narození

Zpravodaj obce Prostřední Bečva

KALENDÁŘ AKCÍ
sobota 3. června od 17.00 h / výletiště Bacov
KÁCENÍ MÁJE V BACOVĚ
Hrají Záhořané, disco od 22.00 hod.
Připraveno bohaté občerstvení: zvěřinový guláš, steaky.
Pořádá Myslivecký spolek Radegast.
pátek 9. června / 15.00 h / Hostinec Skokan v Kněhyních
SMAŽENÍ VAJEČINY PŘI HARMONICE
Přineste si vajíčka, kdo může i pažitku. Všechny své členy
zvou pořadatelé z Výboru klubu důchodců Prostřední Bečva.
neděle 11. června / 17.30 h / fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA : HUTISKO
Fotbalové utkání FK Prostřední Bečva v jarní části sezony.
Pořádá FK Prostřední Bečva.
sobota 17. června / od 19.00 h / výletiště Kněhyně
KÁCENÍ MÁJE V KNĚHYNÍCH
K poslechu i tanci bude hrát hudební skupina Arion.
Pivo, alko, nealko, hovězí guláš, uzeniny.
Vstupné 50 Kč. Pořádá JSDH Kněhyně.

Surovčák Antonín

SPORT
Opustili nás
Jurajda Miroslav

INZERCE
Firma Josef Matušík – centrum zpracování plechu
nabízí pracovní příležitost: Svářeč metodou Tig

Požadujeme:
• znalost profese
• Samostatnost, pečlivost, aktivní přístup k řešení daných úkolů
• Schopnost pracovat v týmu
• Flexibilita a ochota učit se novým věcem
• Loajalitu, vysoké pracovní nasazení a vizi dlouhodobé spolupráce
Nabízíme:
• Zázemí stabilní, prosperující a expandující české firmy
• Moderní pracovní prostředí
• Motivující finanční ohodnocení
• Další benefity (stravenky, příspěvky k narození dítěte)
• Práce v dvousměnném provozu
• Místo výkonu práce: Prostřední Bečva
• Možnost práce přesčas
• Bonusy
Nástup:
• Ihned /dohodou
Kontakt: ekonom@josef-matusik.cz, mobil: 777 077 083.

FK Prostřední Bečva
Série jarních zápasů pokračuje. Ve čtyřech utkáních, z toho se
odehrály tři na hřištích soupeřů, jsme ani jednou neprohráli,takže tato série byla velmi úspěšná.Ve Francově Lhotě jsme remizovali 1:1 (branku vsítil Jakub Vašek), bohužel nešťastně jsme
na penalty prohráli, takže výsledkem byl zisk jednoho bodu.
V dalším utkání jsme ve Lhotě u Vsetína zvítězili 1:0 (Marek Polášek), v odloženém derby utkání jsme na Dolní Bečvě zvítězili
3:1 (Jakub Ondryáš 2x, Lukáš Křenek st.). V domácím utkání
jsme porazili Prlov 4:1 (Lukáš Křenek st., Patrik Kubáň, Karel
Sívek a Marek Polášek). Bohužel došlo k nezaviněnému zranění
Jakuba Vaška, který bude z dalších bojů vyřazen.Celkově jsme
se vyhoupli na celkově třetí příčku tabulky za vedoucími Kateřinicemi a Semetínem. Čeká nás ještě pět zápasů, domácí zápasy s Kateřinicemi a Hutiskem a venku ze Semetínem, Zašovou
a Hrachovcem.Případné změny sledujte na plakátech a ve skříňce FK Pr. Bečva, kde vždy v pondělí najdete podrobné informace
z posledních utkání.
Lubomír Kysučan, sekretář FK

Utkání v červnu
Sobota 3. června, 10.15 h, odjezd v 8.15 h
Semetín : Prostřední Bečva
Pátek 9. června, 17.00 h, autobus nezajišťujeme
Zašová : Prostřední Bečva
Neděle 11. června 2017, 17.30 h
Prostřední Bečva : Hutisko
Neděle 18. června, 17.30 h, autobus nezajišťujeme
Hrachovec : Prostřední Bečva

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva - povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu ČERVENEC do 22. 6. 2017.
Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: srovnalka@gmail.com, sekretarka@prostrednibecva.cz. Zpravodaj také na www.prostrednibecva.cz.
Reklamní inzerce je placená (5 cm výška / 1x zveřejnění 242,- Kč s DPH).
Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

