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Valašská zem je před těžaři uzamčena již 10 let
V neděli 28. května 2017 spolek Naše Beskydy společně 

se Sdružením měst a obcí na ochranu Beskydského regio-
nu připomínal 10. výročí od podepsání dekretu „Uzamčení 
země valašské na sto roků“ před těžbou černého uhlí. Zá-
stupci měst a obcí včetně Prostřední Bečvy se sešli na Pus-
tevnách a s vlajkami v průvodu se vydali na Radhošť, kde 
je dekret uložen v základech kaple sv. Cyrila a Metoděje. 
Přesně v poledne odzvonila kaple na Radhošti se zvoničkou 
Strážkyně Beskyd na Horečkách společný umíráček zámě-
rům těžařů v Beskydech.

Průvod z Pusteven doprovázel sbor portášský, který brání 
svou zemi všemi legálními prostředky a několikrát obohatil 
program slavnostní salvou. Kromě zástupců a vlajkonošů z 26 
spolků a obcí, které dekret v roce 2007 podepsaly, byli přítomni 
čestní hosté.  Bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík 
ve svém pozdravu zúčastněným uvedl, že v roce 2022 skončí 
doba uhelná, která začala spuštěním první tepelné elektrárny 
před 140 lety. Také vyzdvihl činnost spolku Naše Beskydy, 
který je podle jeho mínění nejschopnějším sdružením v oblasti 
ochrany životního prostředí u nás. Kandidát na prezidenta Jiří 

Koupací sezóna na biotopu byla zahájenu už v polovině června. Otevírací doba koupaliště v červenci a srpnu: 9.00 – 19.00 
dle počasí. Celodenní vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč, děti do 100 cm zdarma. Na telefonním čísle  
727 990 485 do pokladny zjistíte aktuální informace. Telefonní číslo je dostupné pouze, když je biotop otevřen.

Drahoš je rodákem z Jablunkova a také vyjádřil svou podporu 
lidem v Beskydech. Od předsedy Matice radhošťské Drahomí-
ra Strnadla převzal pamětní minci, která mu má přinést štěstí  
v kampani, pokud ji bude mít po celou dobu u sebe. Také senátor 
Petr Orel, který se účastnil uzamykání před deseti lety, ujistil, 
že definitivní uzavření dolu Frenštát pod Radhoštěm je jednou  
z jeho priorit. Dále s proslovy vystoupili předseda sdružení 
měst a obcí na ochranu Beskydského regionu a starosta Troja-
novic Jiří Novotný, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim 
Holiš, starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová  
a František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy. Jedním z vrcholů 
programu byla chvíle, kdy čtyři klíčníci schránky s dekretem, 
ukázali společně svěřené klíče. Opatrovníky jsou starosta Tro-
janovic, Rožnova pod Radhoštěm, starostka Frenštátu a Martin 
Bursík, tehdejší ministr životního prostředí. Závěr programu pa-
třil tradičnímu udělení titulu „Beskydská osobnost“, jímž spolek 
Naše Beskydy každoročně oceňuje jednotlivce nebo organiza-
ce, které významně přispějí k ochraně beskydské krajiny, anebo 
svou činností znatelně pomáhají regionu k udržitelnému rozvoji 
a vytvářejí protiváhu devastačním snahám těžit v Beskydech 

Přírodní  koupal i š tě  láká k  návštěvě
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Informace z obecního úřadu

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 10. února se konalo 

první zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2017. 
Zastupitelé se sešli v plném počtu.

●  Zástupci SDH Kněhyně v čele se starostou Miroslavem Vaň-
kem navštívili schůzi z důvodu obnovení jednání o neusku-
tečněném nákupu cisternové stříkačky, který zastupitelstvo 
v prosinci zamítlo. Velitel jednotky a současný zastupitel Petr 
Křenek informoval o sponzorech, kteří by nákup auta po-
mohli fi nancovat. Zastupitelé odsouhlasili, že SDH Kněhyně 
zajistí spolufi nancování vozidla CAS 32 T-815 min. ve výši 
300 000 Kč a obec ze svého rozpočtu uhradí zbývající část-
ku. Předpokládaná konečná cena vozidla je 550 000 Kč.

●  Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný. 
Na straně příjmů a výdajů se kalkuluje s částkou 35 662 tis. Kč. 
V porovnání s rokem 2016 se v letošním roce předpoklá-
dají vyšší příjmy z plánované těžby dřeva (1,21 mil. Kč) 
a také z provozu parkoviště na Pustevnách (2,6 mil. Kč). 
Větší navýšení výdajů je v položce „kanalizace“ a je určeno 
k budování splaškové kanalizace v oblasti Adámky – Galka 
(3 mil. Kč), dále k provozu kanalizace – poplatky sdruže-
ní Kanalizace Bečva s.r.o. (600 tis. Kč) a na úroky z úvěru 
(250 tis. Kč). Zvýšený příspěvek na mateřskou školu zahr-
nuje kromě stavební úpravy výdejního jídelního okénka tak, 
aby vyhovovalo hygienickým předpisům, také pořízení her-
ního prvku do zahrady MŠ Kněhyně. V základní škole se po-
čítá s postupnou renovací podlah ve třídách a také s částkou 
300 tis. Kč na projekt výstavby pavilonu. V letošním roce 
má být vyčleněna částka 2 mil. Kč k vypracování projektu 
na multifunkční tělocvičnu ve středu obce. Vedení obce dále 
plánuje uvolnit 400 tis. Kč na úpravy v Domě služeb spojené 
se stěhováním knihovny a vybavením kavárny. Na 150 tis. Kč 
je pak vyčíslen projekt rekonstrukce školy v Bacově. Stejně 
jako v minulých letech hodlá obec fi nančně podpořit činnost 
spolků a to převážně částkou 20 tis. Kč pro jedno sdružení.

●  Vzhledem k četnosti případů volně pobíhajících psů v obci, 
kteří obtěžují např. děti při cestě do školy nebo způsobují 
ztráty na zvěři, přijali zastupitelé vyhlášku OZV 1/2017, 
která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství. V téměř celé obci je zakázán volný pohyb psů. 
Psi mohou pobývat ve veřejném prostoru pouze na vodítku 
a zástupci tzv. nebezpečných plemen, které OZV stanovuje 
(např. Německý ovčák, Bulteriér, Rotvajler), musí mít na-
sazen náhubek. Vyhláška stanovuje prostor pod Plančákem 
za fi rmou Josef Matušík, kde mohou být psi volně puštěni, 
ale pod dohledem majitelů. Celé znění vyhlášky je k dispo-
zici na obecním úřadě nebo webu obce: prostrednibecva.cz. 

 -sr-

Naše obec se dne 25. března připojí k celosvětové akci Hodina Země. 
Jde o symbolické vyjádření podpory informovanosti o účincích lidské 
činnosti na kondici planety, kterou máme tu čest obývat a zejména je-
jího klimatu.

Poslední březnovou sobotu v čase 20:30-21:30 zhasneme veřejné 
osvětlení jako mnoho dalších obcí, měst, památek atd. Do tmy se na ho-
dinu zahalí i náš kostel svaté Zdislavy. Přidat se k akci zhasnutím u sebe 
doma můžete i vy.

Toto gesto je smysluplné i vzhledem k faktu, že podle nedávno zveřej-
něného žebříčku 135 nejtoxičtějších států, patří Česko do poslední třicít-
ky (hůře než my je na tom v Evropě jen Bulharsko, Bosna-Hercegovina 
nebo Lucembursko). Organizace Eco Experts porovnávala data pěti 
ukazatelů: spotřeba energie na jednoho obyvatele, emise CO² ze spa-
lování paliv, úroveň znečištění ovzduší, počet úmrtí způsobených zne-
čištěním ovzduší a míra obnovitelné výroby energie. My spolu se Slo-
váky a Rusy nic moc…

Když na hodinku hromadně zhasneme, drobek ušetříme (jak na ná-
kladech přímých, tak i nepřímých z následků škodlivých dopadů spotře-
by). Z tohoto pohledu mohou událost pojmout ti z nás, kteří rádi počítají 
cokoliv od peněz a lajků až po uhlíkovou stopu. Jistý druh zážitku, který 
Hodina Země nabízí zase třeba romantikům, má tajemné kouzlo. Když 
zhasneme světla, displeje, monitory a obrazovky, možná ve tmě slu-
chem snadněji zachytíme zvuk planety Země. Vědci tento zpěv planety 
prý nazývají „ranní chór“ a mají na jeho poslech přístroje. Ale slyšel 
jej, jak zní, někdo z Vás?

Zdroj: veronica.cz/hodinazeme, theecoexperts.co.uk/most-toxic-countries
-eso-

Hodina Země na Prostřední Bečvě

SVOZ ODPADŮ V BŘEZNU
 NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) - pondělí 13. a 27. března
 PLASTY (žlutá barva pytle) - pondělí 6. března
 TETRAPACK (bílá barva pytle) - pondělí 20. března
 PAPÍR (modrá barva pytle) - pondělí 20. března
 SKLO (zelená barva pytle) - pondělí 20. března
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uhlí. Letos byl titul Beskydská osobnost udělen Jaromíru Za-
pletalovi, dlouholetému řediteli závodu Siemens elektromotory 
Frenštát pod Radhoštěm. Předseda spolku Naše Beskydy Stani-
slav Uruba při předávání ocenění zdůraznil důležitost podpory 

ze strany velkých podniků regionu, která dodává snahám akti-
vistů významnou váhu.

Alena Srovnalová (zdroj: nasebeskydy.cz, dulfrenstat.cz)

Průzkumy jižní části Ostravsko-karvinského revíru, 
kam spadá i Důl Frenštát, začaly krátce po skončení  
2. světové války a pokračovaly s přestávkami několik 
desítek let. Výsledky tehdejších geologických průzkumů  
v dobývacím prostoru Frenštát ukázaly, že zásoby uhlí  
v této lokalitě mohou dosahovat až 1,6 miliardy tun čer-
ného uhlí. První uhlí bylo vyvezeno v roce 1988. Obvod-
ní báňský úřad v Ostravě uvedl důl do konzervačního 
režimu v roce 1991, ten měl trvat do roku 2003. Po roce 
2003 prodloužil tento stav na neurčito. Konzervační re-
žim zahrnuje čerpání důlních vod, větrání dolu, kontrolní  
a inspekční činnost. V roce 2011 podalo vedení obce 
Trojanovice návrh na zbourání 53 budov dolu Frenštát, 
včetně dvou těžebních věží, z důvodu propadlého kolau-
dačního rozhodnutí. Stavby zde stojí načerno. Těžařská 
společnost se v současnosti proti odstranění staveb brání 
u soudu. Zatím byla na všech instancích neúspěšná.

•  Odhadované zásoby černého uhlí: cca 1,6 miliardy tun 

• Těžební lokalita zahrnuje katastry obcí a měst Frenštát 
pod Radhoštěm, Trojanovice, Kunčice pod Ondřejní-
kem, Čeladná, Kozlovice, Pstruží, Rožnov pod Radhoš-
těm, Tichá, Bordovice, Veřovice a Lhotka.

• Velikost dobývacího prostoru: 63 km2 

• Největší dosažená hloubka dolu: 1088 metrů 

• Počet již vybudovaných šachet: 2 

• Počet pracovníků zabezpečujících konzervační režim: 
40 

• Roční náklady (hradí majitel dolu OKD) spojené s udr-
žováním dolu v konzervačním režimu: 60 milionů korun

Chov včel je ten nejlepší koníček, říká předseda včelařů Josef Vaníček
U Vaníčků hned za plotem v pestré zahradě plné kvítí uvi-

díte tři úly. Nezapře se, že v tomto domě bydlí předseda zá-
kladní organizace Českého svazu včelařů,  z.s. Horní Bečva. 
Našemu rozhovoru opodál naslouchala jeho žena, která otr-
hávala květy lípy k sušení. Josef Vaníček se včelám věnuje 
už téměř padesát let a ví toho o nich opravdu hodně.

Pane Vaníčku, řekněte mi něco o vzniku Českého svazu vče-
lařů na Bečvách.

ZO ČSV Horní Bečva, která sdružuje včelaře z Horní, Pro-
střední i Dolní Bečvy vznikla v roce 1986, přesně 6. dubna. 

Vznikli jsme odštěpením od Rožnova, protože tento měl v roce 
1985 269 členů a obhospodařoval  území na rozloze 239 km2. 
Díky tomuto velkému rozsahu a vysokému počtu včelařů ne-
mohl rožnovský spolek operativně řešit některé úkoly spojené 
zejména s léčením včelstev. Naše základní organizace zahrnu-
je území o ploše 86 km2. Dnes máme 65 organizovaných členů 
a 11 registrovaných, kteří na našem území mají umístěná včel-
stva, ale patří k jiné základní organizaci. Celkem máme 839 
včelstev. Obecně zájem o včelařství stoupá. Na Prostřední Beč-
vě jsme v loňském roce přijímali dva nové včelaře a celkem jich 
tam nyní je 21.
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Josef Vaníček je předsedou ZO ČSV, z.s. Horní Bečva od 
jeho založení v roce 1986. Profesně pracoval jako soustruž-
ník a technolog v MEZ Frenštát pod Radhoštěm (později 
Siemens). Dnes je v důchodu, má manželku, tři děti a osm 
vnoučat. Žije na Horní Bečvě.

Včelín Vladimíra Holčáka z Prostřední Bečvy

Jak často se scházíte a v čem spočívá Vaše činnost?
Máme 2x ročně členskou schůzi. Jádrem naší činnosti je lé-

čení včelstev a pomoc s diagnostikou. Už v lednu objednávám 
léky, které aplikujeme na podzim. Pravidelně se také účastníme 
včelařských výstav. Nejbližší je v Ostravě, která letos proběhne 
od 22. do 24. září na výstavišti Černá louka. K vidění i zakoupe-
ní jsou produkty a služby z oblasti včelařství nebo vybavení pro 
včelaře. Pěknou akcí je také květnová Včelařská pouť na Hostýn 
k svatému Ambroži, našemu patronovi. Na dvoudenní akci se 
lze účastnit řady odborných přednášek.

Vaše činnost tedy spočívá hlavně v léčení včel. S jakými ne-
mocemi bojujete?

Nejobávanější a nejrozšířenější je varroáza. Jedná se o infekč-
ní onemocnění včel způsobené roztočem kleštíkem Jacobso-
novým (Varroa jacobsoni), které se šíří velmi rychle. Brouček 
napadá larvy, saje z nich hemolymfu, což je obdoba krve u včel 
a tím plod oslabuje a včelky se pak rodí bez nohou, se zakrněný-
mi křídly nebo jinak poškozené. Naštěstí na tuto nemoc existuje 
lék a také je důležitá prevence. Na podzim probíhá fumigace 
(doutnající pásek s účinným léčivem) anebo ošetření aeroso-
lem (postřik s léčivou látkou ve vodě nebo při nižších teplotách  
v acetonu). V létě se na léčení používají odparné desky s kyse-
linou mravenčí.

Sám jste zmiňoval, že počet včelařů v poslední době stoupá. 
Jak důležité jsou včely pro dnešní společnost?

Ve své dnešní podobě žila včela na Zemi již asi před 15 mi-
liony let. Člověk věnoval včele velkou pozornost a později se 
ji pokusil zdomácnět. Největšího rozmachu dosáhlo včelařství  
u slovanských národů. Med byl ve středověku jediným sladi-
dlem, medovina hlavní alkoholický nápoj a včelí vosk hlavní 
surovina pro výrobu svítidel – svíček - ty na rozdíl od loučí ne-
páchly a nečadily. Včely oplodní 90% jabloní, u hrušek nebo 
třešní je ten podíl ještě vyšší. Uvádí se, že třetina potravin pro 
člověka je opylována včelami. Lidé jsou na nich závislí. Před-
stavte si, že včela obletí k nasbírání 1 kg medu 5 milionů květů! 

Na jedno vletění, než naplní váček, nasbírá pyl z asi 20 květů. 
V jednom úlu žije přibližně 60 tisíc včel. Nejdůležitější je mat-
ka - královna, ta je v každém roji opravdu jen jedna. Dále jsou 
zde trubci, kteří žijí jen přes léto a včely dělnice. Matka naklade 
1500 vajíček denně (dvojnásobek své váhy) a většinou je takto 
aktivní čtyři roky (maximálně se může dožít šesti let).  Když 
se vylíhne larva, tak ji včely krmí čtyři dny mateří kašičkou  
a dalších deset dnů včelí kašičkou. Včelí kašička je směsí pylu  
a medu, mateří pak produkují hltanové žlázy mladých včel děl-
nic -  jsou něco jako kojné. Zajímavostí je, že první jarní larvy, 
jsou touto kašičkou krmeny jen čtyři dny, pozdější už pět dnů. 
Jarní včely díky tomu a také obrovské zátěži žijí jen šest týdnů, 
ale jejich pozdější nástupkyně, které tolik nepracují, žijí šest mě-
síců. Královna, která je krmena mateří kašičkou po celý svůj ži-
vot se může dožít až šesti let. Po vylíhnutí včela-dělnice nejprve 
zaujímá funkci čističky – pečlivě vyčistí buňky a připraví matce 
k zakladení, dále je krmičkou – zásobuje larvy potravou a kojič-
kou – krmí matku mateří kašičkou. Zhruba 12. den po vylíhnutí 
se jim aktivují voskotvorné žlázy a stávají se stavitelkami, poz-
ději pak strážkyněmi česna, což je úzká štěrbina – vstup do úlu. 
V posledním stádiu, přibližně 21. den se z mladušek stanou lé-
tavky a zapojují se nejprve do shánění vody a později i nektaru.

Jaká je vaše osobní zkušenost včelaře, kolik máte včelstev?
Sám se včelaření věnuji od roku 1969. Dnes mám 13 rojů, což 

není mnoho, když uvážíte, že jeden z našich členů jich má 150! 
Ale letos jsem už med stáčel dvakrát. Říká se, že po stém včelím 
bodnutí už nemáte žádnou alergickou reakci. U mě to platí urči-
tě. Ke včelám chodím bez ochranných prostředků a nemám s tím 
žádný problém – nevšímají si mě, voním jim jako včela (smích). 
Co jsem začal včelařit tak mne přestalo trápit revma. Včelí jed 
je totiž skvělé antirevmatikum, dříve dávali lidé své končetiny 
napospas včelímu bodnutí schválně, když trpěli tímto neduhem. 
Dokonce jsem někde četl, že včelaři se dožívají vyššího průměr-
ného věku než ostatní populace. Používám třeba propolisovou 
tinkturu vlastní výroby, kdy propolis máčíme v 80% lihu.

Kolik medu lze vlastně získat z jednoho včelstva?
To je samozřejmě různé. Hodně záleží na počasí, umístění úlu, 

ale i zdraví včel. Odhaduji, že z jednoho roje může být tak 10 - 
20 kilogramů medu ročně.

Děkuji za rozhovor
Alena Srovnalová
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SVOZ ODPADU PROSTŘEDNÍ BEČVA  2. POLOLETÍ 2017 
 

POPELNICE – netříděný (zbytkový odpad). 
Svozový den: každé liché pondělí od 5.00 hodin 

Popelnice musí být řádně označena plastovým kódem a ve svozový den připravena blízko vozovky, 
max. do vzdálenosti dvou metrů. V zimním období je nutno zajistit přístup k popelnicím. 
 

Tříděný odpad - pytle 

PLASTY – žlutý  

 
Svozový den    PONDĚLÍ / STŘEDA 

PO   10. 7. ST   26. 7.  PO    7. 8.  ST   23. 8. PO  4. 9. 

PO   2. 10. PO  30. 10. PO  27. 11. ST   20. 12.  
 

PAPÍR (modrý), SKLO (zelený), NÁPOJOVÉ KARTONY (bílý)  

 
Svozový den PONDĚLÍ 
 
PO   24. 7. PO   21. 8.   PO  18. 9.  
PO  16. 10. PO  13. 11.  PO  11. 12.  
 

Pytle budou v uvedený svozový den připraveny na místech, ze kterých jsou běžně vyprazdňovány 
popelnice. Musí být řádně zavázány nebo jinak zajištěny, aby při manipulaci nedošlo k vysypání 
obsahu. Každý pytel řádně označte kódem pro daný druh! 

Pytle i kódy na tříděný odpad si vyzvedněte v úřední hodiny v pokladně Obecního úřadu u Radmily 
Kantorové. 

Praktická lékařka MUDr. Kjeronská oznamuje,

že v době od 3. 7 do 14. 7. bude uzavřena 

z důvodu řádné dovolené.

Zástup MUDr. Holiš, Hutisko-Solanec.

Oznámení

V měsíci červenci obdržíte podklady pro vyúčtování 
odběru pitné vody.

Platba v hotovosti bude možná až od 10. července 2017.

Vyplněné podklady vraťte do 31. července 2017.

PODKLADY PRO ODBĚR 
PITNÉ VODY
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Co se dělo ve škole v červnu?
Červnový program byl velmi bohatý na kulturní, sportovní  

i zábavné aktivity.
1. 6. 2017 proběhl na naší škole hudebně-zábavný program 

pro žáky 1. - 5.třídy s oblíbenými dětskými písničkami, zamě-
řený na prevenci užívání návykových látek (kouření, alkohol 
aj.). 1. 6. 2017 byla vyhodnocena výtvarná soutěž v rámci akce 
Ovoce a zelenina do škol na téma Když mě jíš, tak ať o mně taky 
víš. Naši prvňáčci se této soutěže zúčastnili a byli za svůj moc 
zajímavý výtvor – leporelo s básničkami – odměněni.

2. 6. 2017 se konal Den dětí ve spolupráci s místními hasiči. 
Ti si pro děti připravili program v podobě soutěžení družstev  
v různých disciplínách s hasičským zaměřením. Největšího nad-
šení u dětí vzbudilo hašení požáru na čas, spojené s rozmotává-
ním hadic. Na závěr akci zhodnotili a vítězem se stal za svou 
odvahu, šikovnost i znalosti každý závodník. Nechybělo ani 
vyhodnocení nejlepších výtvarných prací ze soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Bez sladké odměny neodešel nikdo. Celé 
akci přálo i počasí a děti byly z tohoto dárku od hasičů velmi 
potěšené. Tímto chceme všem organizátorům HDS Prostřední 
Bečva poděkovat za úžasně strávené dopoledne.

5. 6. 2017 žáci 4. třídy v rámci výuky přírodovědy navštívili 
dopravní hřiště v Rožnově p. R., kde si vyzkoušeli nabyté vě-
domosti z dopravní výchovy v praxi při jízdě na kole. Získali 
tak průkaz cyklisty. 8. 6. 2017 se žáci 2. - 5. třídy zúčastnili 
exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí, abychom u dětí 
podpořili zájem o zdravý životní styl. Podívali se, jak se skla-
duje ovoce a zelenina, dozvěděli se zajímavé informace o dru-
zích ovoce a zeleniny a na závěr proběhla výborná ochutnávka.  
8. 6. 2017 proběhlo v místní knihovně Pasování žáků 1. třídy na 
čtenáře. Kromě skvělého programu se děti zapojily svým čtením 
s porozuměním do čteného příběhu a předvedly, že i ony si svůj 
první čtenářský průkaz zaslouží. Všichni se stali novými čtenáři 
knihovny a moc se těší na své první prázdniny s knížkou.

15. 6. 2017 se účastnilo 21 žáků memoriálu Cyrila Macha na 
Základní škole a mateřské škole Hutisko-Solanec, kde jsme zís-
kali 8 medailí. K nejúspěšnějším sportovcům patřili  z chlapců 
Štěpán Vardžák (2. tř.), Lukáš Macura (3. tř.), Aleš Lenomar (3. 
tř.), Daniel Polášek (4. tř.), Petr Žitník (5. tř.), z děvčat Vendula 
Fiurášková (2. tř.), Radka Žitníková (2. tř.), Michaela Jurečko-
vá (4. tř.), Ivana Cabáková (4. tř.) a v běhu na 400 m Simona 
Bernatská (5. tř.), Natálie Pineckerová (5. tř.). Všichni závodní-
ci se snažili a zaslouží si pochvalu za vzájemné povzbuzování.  
19. 6. 2017 proběhlo slavnostní vyhodnocení okresního a kraj-
ského kola výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2017 
v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. 
V okresním kole z 1618 prací se ve své kategorii umístily: na  
1. místě žákyně 4. třídy Ivana Cabáková a na 3. místě žákyně  
1. třídy Monika Fiurášková. V krajském kole skončila žákyně  
1. třídy Monika Fiurášková na krásném 1. místě. V konkurenci 
více jak 4300 výtvarných prací se tak stala ve své kategorii nej-
lepší ve Zlínském kraji.

V červnu vyvrcholily aktivity projektu „Kouzelný svět hmy-
zu“, do kterého byly zapojeny 3. - 5. třída. Žáci 4. ročníku 
společně vytvořili vlastní „Encyklopedii hmyzu“, ve které si 
procvičili znalosti z práce s programem Word. Dále proběhla 
soutěž v PowerPointových prezentacích, které byly věnovány 
také hmyzu. O vítězích soutěže rozhodovala porota tvořená 
žáky 5. ročníku. Porota hodnotila nejen úroveň prezentace, ale 
celkové vystupování a ocenila prezentace Sáry Holčákové, Jus-

tiny Jurajdové a Marka Štůska.  V rámci projektu jsme na jaře 
na zahradě rozmístili domky pro včelky samotářky, abychom 
jim poskytli úkryt a místo k rozmnožení. Největším oceněním 
pro nás všechny bylo zjištění, že jeden domek je již celý obyd-
len a můžeme sledovat jednotlivá vývojová stádia budoucích 
včelek samotářek. Nejcennější jsou informace, které můžeme 
vidět na vlastní oči a vnímat všemi smysly. Náš projekt finančně 
podpořila i nadace Synot, která nám darovala 15 000,- Kč pro 
zakoupení pomůcek do přírodovědy, které nám zpestří výuku. 
Žáci 2. - 5.třídy navštívili ve Společenském domě v Rožnově 
p. R. výstavu hry a klamy, zaměřenou na logické a technické 
myšlení. Základním principem byla interaktivnost a zapojení co 
největšího počtu lidských smyslů. Sahání zde bylo dovoleno, ba 
dokonce přikázáno, protože co si vyzkoušíte, tomu porozumíte. 

Blíží se konec školního roku a žáci netrpělivě očekávají vy-
svědčení a hlavně se těší na prázdniny.  Při slavnostním ukon-
čování školního roku obdrželi žáci Kristýna Brňovjáková (1.tř.), 
Štěpán Vardžák (2.tř), Valentýna Křenková (2.tř.), Marie Blaž-
ková (3.tř.) a Petr Ondryáš (5.tř.) cenu pana starosty. Tablety za 
sběr plastů a papíru získali: Adriana Zemanová (2.tř., Natálie 
Pšenčíková (1.tř.) a Lucie Petřeková (2.tř.).  Rozloučili jsme se 
s našimi kamarády z 5. třídy a v září se naše škola rozroste o 21 
prvňáčků. Všem žákům přejeme prosluněné prázdniny.

Zdeňka Kypetová

Projekt „Kouzelný svět hmyzu“

Mateřská škola střed
27. dubna přijelo do mateřské školy divadlo jednoho herce  

s pohádkou „Zatoulané botičky“. Následující den přiletěli do 
naší mateřské školy čarodějnice a čarodějové, kteří si tu uspo-
řádali čarodějnický rej. Děti oblečeny v čarodějnických kostý-
mech soutěžily, tančily (i s koštětem), nesmělo chybět ani ob-
čerstvení a fotografování. Ve starší třídě si děti dokonce zvolily 
Miss čarodějnici a Čaroděje roku. 

V pátek 5. května odjely starší děti, v tomto roce již podruhé, 
do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Byly pro ně při-
praveny dva lektorské programy „Pohádkové bytosti z Valaš-
ska“ a na přání dětí „Jak se žilo na zámku“. Děti se dozvěděly 
o postavách, které jste dříve mohli na Valašsku potkat – čerta, 
čarodějnici, smrtku, klekánici, obra, ale také světlonoše, Maru, 
Slibku, kúzlíře. Součásti tohoto programu byly také „Háčkova-
né dějiny“ – výstava malých háčkovaných postaviček od pravě-
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kých lovců po současnost. Prohlídkou zámeckých pokojů se náš 
výlet zakončil. 

Ve dnech 9. a 10. května se uskutečnil v obou mateřských ško-
lách zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018. Rodiče si měli 
možnost mateřskou školu prohlédnout, pohrát si s dítětem, byli 
seznámeni s průběhem správního řízení. Přihlásilo se celkem 21 
nových dětí. Při odchodu bylo každé dítě obdarováno. V MŠ 
střed si navíc každý mohl vybrat housenku, kterou jim vyrobily 
starší děti. Všechny děti byly přijaty. Do MŠ – střed bylo přijato 
12 dětí, do MŠ v Kněhyních bylo přijato 7 dětí, dvě děti mají 
přerušeno správní řízení. Začátkem června se bohužel z každé 
mateřské školy jedno dítě odhlásilo. 

23. května přijela za dětmi paní Borošová s pohádkou „Z po-
hádky do pohádky“. Vlastně to byly dvě známé pohádky, na-
vzájem propojené – O Koblížkovi a Budulínkovi. Jde o velmi 
oblíbenou divadelnici, která zapojuje děti do příběhu. A děti  
v roli herců byly úžasné. 31. května čekalo na malé děti jedno 
velké překvapení, a to v podobě zmrzliny v příjemném prostředí 
„Pohody“. 

Den dětí si všichni určitě užili. Za dětmi přijelo divadlo Leon-
ka s pohádkou „Skřítek Vítek“. Neznámá pohádka o lakomém 
skřítkovi plná písniček, ale i pohádkových postav, se dětem vel-
mi líbila a do pohádky se aktivně zapojily. Po pohádce jsme se 
přesunuli na zahradu mateřské školy, kde začaly ty pravé oslavy. 
Soutěže na stanovištích, písničky, malování na obličej – zkrátka 
nádherné dopoledne.    

5. června odjely děti z obou mateřských škol společně se žáky 
1. třídy na výlet do Zoologické zahrady v Lešné. Počasí nám 
přálo a výlet se opravdu vydařil. A protože nás bylo opravdu 
hodně, museli jsme mít dva autobusy. Při této příležitosti bych 
chtěla poděkovat občanskému sdružení „Sedmikvítky“, které 
nám jeden autobus zaplatilo. Poděkování patří i obecnímu úřadu 
a firmě Robe, kteří toto sdružení finančně podporují. Moc všem 
děkujeme! 

7. června se v Mateřské škole – střed uskutečnilo fotografo-
vání dětí na společnou fotografii. Děti ze starší třídy – Piráti – 
se fotografovali ještě jednou, a to 12. června v pirátském nebo 
námořnickém oblečení. 13. června odjely malé děti – Skřítci 
– navštívit své kamarády v Kněhyních. Prohlédly si mateřskou 
školu, šly se projít do blízkého lesíka na společnou vycházku.  

15. červen byl pro naše předškoláky, budoucí prvňáčky, dnem 
rozloučení s mateřskou školou. Po krátkém vystoupení dětí, 
ukazujícím, co už děti umí a jak jsou připraveny na 1. třídu, se 
slavnostního pasování a stužkování ujala naše paní ředitelka. 
Děti byly obdarovány knihou, ale zároveň obdarovaly i ony – 
své tatínky, kterým vyrobily v keramice klíče, a kteří v neděli 
18. června slaví svátek. A aby to maminkám nebylo líto, dostaly 
také dárek – malovaný obrázek a rozkládací květinu. Nesmělo 
také chybět občerstvení v podobě pizzy. Při této příležitosti bych 
chtěla poděkovat mamince Terezky Káňové, která dětem a je-
jich rodičům upekla roládu a borůvkovou buchtu. Ještě jednou 
děkujeme. 

Poslední akcí letošního roku je výlet starších dětí do Rožnova 
pod Radhoštěm, kde máme ve Společenském domě objednán 
program „Hry a klamy“. Jde o experimenty a hraní s interak-
tivními exponáty, děti budou řešit hlavolamy, kvízy, hádanky. 
Určitě si naše děti užijí. Výlet se uskuteční v pondělí 26. června, 
po uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje. 

Závěrem mého příspěvku bych chtěla poděkovat všem zaměst-
nancům obou mateřských škol za celoroční práci, zaměstnan-
cům základní školy a obecního úřadu za výbornou spolupráci. 
Všem jmenovaným, a také našim dětem, přeji krásné prázdniny, 

hodně sluníčka a splnění všech naplánovaných aktivit.  Velké 
množství fotografií z uvedených akcí si můžete prohlédnout na 
internetových stránkách školy: www.zsmsbecva.webnode.cz 
nebo ve vývěsní skříňce u Domu služeb. 

Jana Janíčková – vedoucí uč. 

Mateřská škola Kněhyně
Přiblížil se konec školního roku a s ním i doba prázdnin, na 

které se těší nejen školáci, ale i děti z mateřské školy. Na jejich 
začátku si připomeneme, co se v naší mateřské škole událo. 

V dubnu skončila poslední z deseti lekcí plaveckého výcviku 
předškoláků. Děti se učily samostatně pohybovat ve vodě, po-
topit hlavu, splývaly, zdolávaly překážky, vyzkoušely si skoky 
do vody. Pro některé děti nebyly začátky snadné, ale během jed-
notlivých lekcí se s vodou sžily a vodní radovánky v bazénu se 
nakonec všem líbily. Za své plavecké výkony obdržely děti na 
závěr mokré vysvědčení.

V březnu proběhl v mateřské škole všemi dětmi oblíbený kar-
neval. Děti si zatančily, soutěžily o sladké odměny a při pře-
hlídce masek předvedly svůj kostým. Jako vzpomínku na veselý 
karneval si každý odnesl domů drobný dárek. 

Ve čtvrtek 13. dubna nás do mateřské školy přišli navštívit 
všichni loňští předškoláci – letos už prvňáčci. Strávili s námi do-
poledne, pohráli si „jako za starých časů“ ☺, povyprávěli našim 
dětem zážitky ze školy a předvedli, jak už umí číst. 

Týden před Velikonocemi byl jako každý rok vyplněný pilnou 
prací - malováním vajíček. Děti  si přinesly vyfouknutá vajíčka  
a každý si to své snažil ozdobit, jak nejlépe uměl. A kromě va-
jíčka si všichni domů odnesli krásný dáreček od firmy Dřevokup 
– děkujeme.



tí. Osvald Kotouček se 
přistěhoval do Rož-
nova pod Radhoštěm  
v roce 1886 a ještě 
v témže roce si zde 
otevřel obchod. Byl 
společensky aktivní, 
zasedal v městském za-
stupitelstvu a v letech 
1923 až 1927 dokonce 
zastával úřad starosty 
města. Jeho nejoblíbe-
nější činností a láskou 
byla ovšem turistika  
a fotografování Rož-
novska. Ze snímků, kte-
ré pořizoval na skleně-

né desky, vybíral ty nejzajímavější a vydával je jako pohlednice, 
které ve svém obchodě i prodával. Když v roce 1931 zemřel, 
jeho jediná dcera žila v Praze a tak zavedený obchod na náměs-
tí pronajala Vladimíru Hambálkovi, který se zde přestěhoval  
z nedalekého Frenštátu. Hambálek neporušil kontinuitu Kotou-
čovy fotografické činnosti a později si dokonce pořídil moder-
nější techniku a fotil na svitkové filmy. Autoři knihy – Daniel 
Drápala, Milan Hambálek a Vojtěch Bajer rozdělili snímky do 
několika kapitol – centrum, Hradisko, okolo řeky, paseky, okol-
ní vesnice. Všechny opatřili podrobnými popisky s přesným 
určením a zajímavostmi z historie daného místa. Publikace je  
k dostání v rožnovském Informačním centru za 250 Kč. Po zpra-
cování bude k dispozici také v prostřednobečvanské knihovně.

Alena Srovnalová
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V uplynulém období se uskutečnilo v naší mateřské škole 
hned několik divadelních představení. Při Pohádkách z kufru, 
které nám zahrála divadelní dvojice Bublanina, se děti nejen 
dobře bavily, ale také jako muzikanti doprovodily děj pohádky 
hrou na rytmické nástroje. V dubnu jsme zhlédli hodně veselou 
pohádku Kašpárek a ježibaba v podání Divadla v batohu. A na-
konec v květnu u nás vystoupila s představením Z pohádky do 
pohádky naše oblíbená divadelnice paní Borošová. Společně s ní 
si v pohádce zahrálo i několik náhodně vybraných dětí.

Besídka k svátku maminek, která byla původně naplánova-
ná na 11. května se nakonec, z důvodu nemocnosti dětí, konala 
až 25. května. Na programu byly písničky, básničky, tanečky  
a zdramatizovaná pohádka. Voňavý dárek, vlastnoručně upeče-
né a nazdobené srdíčko z perníku, své mamince předaly děti na 
závěr besídky. A po skončení programu si všichni pochutnali na 
výborném zákusku, který upekla naše paní kuchařka Fiurášková.

Po oslavě svátku maminek slavily svůj den i děti - 1. červ-
na jsme již tradičně navštívili hasiče SDH Kněhyně, kteří pro 
děti připravili soutěže a ukázky hasičského vybavení a techniky. 
Všem se dopoledne strávené u hasičů moc líbilo. Děkujeme za 
ně a také za balíčky s dobrotami, které každé z dětí dostalo. 

Školní výlet je další akce, na kterou se děti vždy těší. Letos 
jsme 5. června navštívili ZOO Lešná. Viděli jsme spoustu zvířá-
tek, počasí nám přálo, výlet se velmi vydařil.

13. června přijely do naší MŠ na návštěvu děti z malého oddě-
lení MŠ-střed. Prohlédly si školku, pohrály si společně s našimi 
dětmi a stihli jsme i procházku na naše oblíbené místo v lese. 

Školní rok končí a aby děti měly památku na něj a na ka-
marády, s kterými ho v mateřské škole prožily, uskutečnilo se  
15. června společné fotografování dětí.  

Nyní už se všichni těšíme na prázdniny. Přejeme všem jejich 
hezké prožití, hodně slunečných dnů a krásných zážitků. 

Irena Janečková

Zapomenutá zákoutí
Na konci června Město Rožnov pod Radhoštěm vydalo novou 

publikaci historických fotografií „Zapomenutá zákoutí“. Kniha 
přináší více než dvě stě dosud nepublikovaných fotografií nejen 
z Rožnova, ale i jeho okolí. Každá z vesnic bývalého soudního 
okresu Rožnov zde má zastoupení většinou pěti fotografiemi. 
Prostřední Bečvu reprezentuje pohled z Búřova, Kněhyň, středu 
obce nebo rozcestí Na Nové. Autory fotografií jsou Osvald 
Kotouček a Vladimír Hambálek, oba vášniví fotografové, kte-
ří vlastnili obchod knihkupectví/papírnictví na rožnovském 
náměstí a snímky pořídili ve 20. a 30. letech minulého stole-

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. Manuál-
ní zručnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, fle-
xibilita, profesionální konstruktivní přístup k práci. Dobrý 
zdravotní stav nutností. Úřední svářečské zkoušky nejsou 
podmínkou. Práce spočívá ve svařování nerezových ná-
dob, zásobníků, tanků do potravinářského, teplárenského 
aj. průmyslu. Podmínky pro práci jsou velmi nadstandard-
ní. Prostory pracoviště jsou vytápěné, centrálně i lokál-
ně odsávané a velmi čisté. Pracovní pomůcky pro 100% 
ochranu zdraví svářeče jsou samozřejmostí. Možnost práce  
i v prodloužených směnnách. Možnost nadstandardních vy-
sokých výdělků, dle individuálních schopností a dovedností 
svářeče. Nadstandardní bonusové příplatky, možnost ubyto-
vání zdarma v rodinném domu, příspěvek na stravu. 

INZERCE
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Pardonovaný zbojník Jan Machús 
a sourozenci Stavinohovi

V minulém čísle jsme přinesli první část osudů sourozenců 
Stavinohových a Jana Machúse. V dnešním vydání tuto his-
torii dokončíme. Vrátíme se zpět do revolučních let poloviny 
18. století. Vzpoura poddaných, která byla v r. 1746 potlače-
na, doutnala dál a od r. 1748 obce rožnovského panství vysílaly 
společným nákladem deputace do Vídně, podávaly stížnosti na 
vrchnost, odmítaly platit kontribuce prostřednictvím vrchnosti  
a také robotovat, aby si vynutily odpověď na své žádosti. V led-
nu 1751 byla svolána vyšetřovací komise, která měla projednat 
poddanské stížnosti. Komisi předsedal krajský hejtman Záviš, 
který v postupu vůči poddaným byl tvrdší než sám hrabě Franti-
šek Žerotín. Krajský hejtman přenesl jednání komise na 6. února 
1751 do Rožnova. Ale dříve než krajský hejtman přijelo císař-
ské vojsko. Pluk pěchoty a jízdy obklíčil Rožnov jakožto hlavní 
sídlo odporu, a teprve v průvodu kavalerie a 30 portášů přijel  
s majitelem panství i krajský hejtman. Za asistence vojska 
nechal pochytat 21 hlavních vůdců rebelie: 9 z Rožnova a 12  
z okolních dědin. Pěti zatčeným se podařilo uprchnout. Z Pro-
střední Bečvy byli 6. února zatčeni Jan Machús a Matěj Stavi-
noha. Krajský hejtman navrhl pro vůdce povstání zastrašující 
tresty. Právě Jan Machús z Prostřední Bečvy se ocitl mezi těmi, 
kdo měli být postiženi doživotním vyhnanstvím ze země a Ma-
těj Stavinoha spolu s dalšími měl být potrestán konfiskací ma-
jetku a vyhoštěním z panství. Protože tento rozsudek podléhal 
schválení c. k. reprezentace a komory v Brně, byli Jan Machús a 
Matěj Stavinoha s ostatními čtrnácti vůdci rebelie převezeni do 
Brna a tam 15. února vsazeni do vězení na Špilberku. Byli věz-
něni v tzv. temnici u hradního příkopu. Nedostatečně osvětlená 
a špatně větraná místnost s několika pryčnami byla pro tolik 
vězňů malá, takže nemohli chodit a museli stále ležet. Podle do-
kladů předložených rožnovskému panství jako účet, byly osudy 
vězněných otřesné. Z opakovaných úkonů jako byly pouštění 
žilou, prášky na zvracení, mixtura na snížení horečky, pilulky 
na průjem a prsní čaj bylo zřejmé, že lékař tu byl zřejmě jen na 
to, aby trýzněné vězně nenechal příliš rychle zemřít. Za necelý 
měsíc šest vězňů zemřelo a mezi nimi i oba Prostřednobečvané: 
dne 12. března Jan Machús a 24. března Matěj Stavinoha.

Hned několik dnů po smrti Matěje Stavinohy se v dochova-
ných pramenech začíná objevovat jméno jeho sestry Doroty 
Paurkové. Dorota byla tehdy již vdovou. Zpočátku po sňatku 
s Bartolomějem Paurekem bydleli v Karlovicích, ale později se 
usadili na Prostřední Bečvě. Vdova Dorota Paurková se svou 
ovdovělou švagrovou Rozínou Stavinohovou spolu s Růžou 
Chromcovou (manželkou vězněného Martina Chromce z Rož-
nova) již 29. března 1751 podaly císařské representaci a komoře 
v Brně žádost, ve které žalovaly na trpký osud pozůstalých po 
čtyřech zemřelých vězních na Špilberku a prosily o propuštění 
ostatních vězněných.  Apelovaly na křesťanské slitování úřadů, 
které prý je větší než případná vina jejich mužů. Zřejmě na zá-
kladě této žádosti dostal hejtman brněnského kraje pokyn, aby 
9. dubna propustil pět vězňů. Ovšem ostatních pět vězňů a mezi 
nimi i Martin Chromec a Martin Michna z Rožnova v žaláři ješ-
tě zůstalo. V červnu je podána další žádost císařovně. Vdovy 
si stěžovaly na kruté zacházení s jejich muži, kteří prý byli při 
zatýkání v Rožnově tak zbiti, že jim tekla krev z úst i nosu. 
Všichni žádali, aby nebyli nemírně trápeni a aby byli ponecháni 
při císařských robotních a kontribučních patentech. Znovu vy-

zývali, aby byla urychleně provedena revize kontribučních účtů. 
Dorota Paurková v žádosti přitom předkládala zvláštní prosbu, 
aby jí vrchnost vrátila neprávem odňatou louku. Ovšem ani na 
tuto stížnost odpověď nepřišla. Císařský reskript z konce října 
nakonec na stížnosti poddaných odpověděl tak, že všechnu vinu 
na událostech dával svůdcům lidu a ubohé vdovy po zemřelých 
vězních označoval za nestydaté žalobkyně, odsouzené k tomu, 
aby po tři neděle po sobě vždy jednu hodinu stály na pranýři.

Dorota Paurková z Prostřední Bečvy hned v r. 1751, prav-
děpodobně v létě, odešla do Vídně, aby si zde sama vymohla 
svoje právo. Žila tu až do r. 1755 se svými pěti dětmi o chlebu 
a vodě, protože se prý bála vrátit na panství. Pomáhala rožnov-
ským poddaným při podávání memoriálů císařovně a sama v té 
věci jezdila do Brna. Dne 3. 6. 1755 si podala žádost k císařské 
reprezentaci v Brně, aby se mohla vrátit domů a nemusela žít 
jako žebračka. Dvorský agent Chudík, který prý po ní marně vy-
máhal peníze, které jí půjčil, dne 4. června 1755 doporučil, aby 
tato vdova byla potrestána vyhnanstvím do Temešváru, aby prý 
poddaní na panství měli klid. Dne 17. července 1755 vydal vrch-
ní Žák z rožnovského panství písemné dobrozdání, ve kterém 
uvedl, že Dorota je špatná a bezbožná žena, která byla často vy-
slýchána církevními úřady, podporovala vzpurnost poddaných 
a účastnila se jejich schůzí. Na základě toho krajský hejtman 
Záviš rozhodl, aby Dorotě nebyl povolen návrat a aby byla pří-
kladně potrestána. Ovšem o trestu, jakož i o dalších osudech této 
statečné ženy z Prostřední Bečvy nejsme už z dochovaných pra-
menů informováni. 

Karel Jan Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu „Pro-

střední Bečva 1703-1850“

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
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Úryvky z obecní kroniky - Rok 1965
ZALESŇOVÁNÍ 
Výměra zemědělské půdy se snížila o 83 ha, a to zalesněním 

nevyužitých a neplodných ploch a výstavbou rodinných dom-
ků, a. j. V programu obce bylo též zřízení salašnictví. Nedošlo  
k tomu, protože ovce je považována za doplňkové zvíře a výměra 
pozemků jím věnována neodpočítala by se v plánovaných úko-
lech masa a mléka.

ZAŘAZENÍ OBCE
Na úseku výstavby bylo v MNV i složkách mnoho jednáno  

o nutnosti a stavbě kulturního domu, k čemuž dosud nedošlo. 
Dnes je situace ztížena tím, že vládním usnesením 1024 a 1025 
byly obce rozděleny na 4 kategorie. Výstavba škol, jeslí a jiných 
sociálních zařízení bude jen ve střediskových obcích. Naše obec  
patří do kategorie, v níž je povoleno stavět jen rodinné domky 
pro místní pracovníky, t. j.  pro členy JZD, lesní dělníky a dělní-
ky kamenolomu.  Přes toto omezení byla vloni povolena stavba  
9 rodinných domků. Od roku 1945 bylo postaveno 106 rodin-
ných domků a přístaveb bylo povoleno 53. Mimo to bylo posta-
veno 89 chat, z toho v minulém roce 28 chat. 

REKREACE 
Kromě toho vybudovalo si u nás 11 podnik rekreační zařízení, 

jako: cementárny Hranice, cihelny Hranice, státní statek Bílo-
vec, Solo – Sušice Lipník, aj. Rekreačně jsou Bečvy přeplněny. 
Mimo to vekendy mění charakter Beskyd, znešvařují ty krásné 
stráně, kterým více slušely dřívější dřevné chaloupky. 

 BUDOVÁNÍ 
Dále chci zrekapitulovat, co bylo již v kronice uvedeno: gene-

rální oprava školy U mostu v hodnot 1 113 336 Kčs, generální 
oprava školy v Kněhyních 95 000 Kčs, čímž se zvýšila cena bu-
dovy na 326 000 Kčs, oprava školy Bacov 1957 a 1963 úhrnem 
cirka 30 000 Kčs, požární zbrojnice I. v r. 1954 v cen 200 813 
Kčs, na požární zbrojnici dosud 300 000 Kčs, tribuna na hřišti  
5 000 Kčs, čekárna u Zavadilky 20 000 Kčs, čekárna autobusové 
zastávky U mostu 20 000 Kčs, dům č. 272 pro MNV 61 200 Kčs, 
autocamping v r. 1961 a dále od ČSTV 30 000 Kčs. Elektrifikace 
obce v letech 1947, 1961, 1963, 1964, 1965. Cesty Naše 

 MASNA Z
Zřízena Masna a 2 prodejny přeměněny na samoobsluhy  

(u Jana Děckého a u Šimurdy).
NOVÝ ŽIVOT 
Též provedena přístavba zotavovny Nový Život, generální 

oprava hotelu Bečva, úprava pohostinství Kněhyně.
PÚSTEVNY 
Na Pústevnách provedena rekonstrukce útulny Maměnka  

v hodnotě 1 000 000 Kčs na zásah MNV u předsednictva vlády 
ČSSR, nebo se pomýšlelo na její demolici. V současné době se 
rozšiřuje též místní rozhlas. Též byl rekonstruován most  přes 
Bečvu u školy v hodnotě 600 000 Kčs. 

VZORNÁ OBEC 
Naše obec byla od r. 1955 4x vyhodnocena jako vzorná obec 

za úsek finanční a zemědělský 2krát, za úsek osvěty, kultury  
a lidové knihovny 2krát.

 POČET DOM A OBYVATEL 
V roce 1965 je v naší obci 434 byt a chat 103. Počet popisných 

čísel 613, včetně chat podnikových. Trvale hlášených občanů  
2 223 obyvatel. 

VÝSTAVBA OBCE 
Výstavba obce v roce 1965. V JZD postavena mostní váha, 

byla zahájena výstavba prodejny v Kněhyních, v Kněhyních po-
stavena montovaná autobusová čekárna, pro rozšíření místního 
rozhlasu postaveno 30 sloupů, dokončen vodovod ke zdravotní-
mu středisku, dokončena stavba mostu na Skálí a tento opatřen 
železným zábradlím, provedena rekonstrukce a rozšíření cesty  

v Huti nákladem 19 000 Kčs, oprava cesty na Adámky, zakoupe-
no 480 m³ štěrkovin na opravu cesty do Bacova, drobné údržby 
propustku č. 96 a u č . 2, proveden nátěr budovy MNV a požární 
zbrojnice I., úprava zasedací síně MNV. U 25 dom si občané 
opravili fasádu. Místní hospodářství se dle usnesení rady ONV 
převádí do komunálních služeb města Rožnova, a to: holičství  
a kadeřnictví. Fotoreportáž se převádí do sféry města Frenštátu 
a stolařství přechází do přidružené výroby JZD. 

 Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová

INZERCE

www.nerotrade.cz

Česká republika  

756 55 Dolní Bečva 

Hledá vhodné kandidáty na pozice :

-Administrativní pracovnice obchodního oddělení - znalost grafických editorů výhodou 

-Servisní elektromechanik - znalost servisu loterijních zařízení výhodou

Nabízíme :

-práce na HPP ve stabilní společnosti

-možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst

-odpovídající mzdové ohodnocení

-speciální firemní bonusy, které najdete  na www.nerotrade.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na email:

 musilova.h@nerotrade.cz nebo volejte na tel : + 420 725 571 006

www.nerotrade.cz

Česká republika  

756 55 Dolní Bečva 

Hledá:

Nabízíme :

-práce na HPP ve stabilní společnosti

-možnost rozvíjet organizační schopnosti a profesně růst

-odpovídající mzdové ohodnocení

-specielní firemní bonusy, které najdete na www.nerotrade.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na email:

 musilova.h@nerotrade.cz nebo volejte na tel : + 420 725 571 006

- kompletní zpracování účetnictví firmy

- výpomoc hlavní účetní při zpracování účetnictví firmy 

Pracovní náplň:

Požadujeme:

- úplné SŠ ekonomické vzdělání - praxi v podvojném účetnictví, výhodou znalost SW „Pohoda“

- velmi dobrou znalost PC (Excel,Word)

- samostatnost, všestrannost, časová pružnost

Hlavní účetní a pomocnou účetní

Kamionová doprava a prodej sypkých hmot
vše za příznivé ceny

 • dopravíme v jakémkoli množství •
• kamenivo, štěrky písky, apod. •

• prodej dřevěných pelet nejvyšší kvality •

Ing. Zdeněk Kretek, tel.: 604 646 310
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Zahájení montáže nových píšťalových varhan 
v kostele sv. Zdislavy

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o stavu reali-
zace nových varhan v našem kostele.  Jsou tomu dva roky, kdy 
jsme spolu s organologem a manžely Bernátkovými objížděli 
nově realizované varhany v Arcibiskupství  olomouckém a teh-
dy nás velmi zaujaly varhany na Svatém Kopečku, které po-
stavila firma varhanáře pana Stavinohy, kterého jsme následně 
vybrali ve výběrovém řízení.

Je tomu jeden rok, kdy jsme obdrželi první vyrobenou píšťalu 
komorní A0 , kterou se nám podařilo nechat požehnat Svatým 
Otcem Františkem v Polsku. 

Je tomu jeden rok, kdy jsem začal sbírku na varhany rozšiřo-
vat o adopci píšťal nejdříve jen v kostele, později i přes internet. 
Tento způsob se hodně ujal a doplnili jsme ještě možnost pomo-
cí Darovacích poukazů.

 A tak se nám daří finance shromažďovat i díky sbírkám, spon-
zorům, obecnímu úřadu i pomocí cizích lidí, kteří navštíví náš 
kostel, kde se jim moc líbí a potom taky přispějí. Podařilo se 
nám získat peníze  pomocí sbírek ve farnostech Děkanátu Va-
lašské Meziříčí. 

Celkově  na varhany naspořeno k  23. 6. 2017: 2 625 463 Kč. 
Celkové náklady na stavbu varhan:  4 000 000 Kč
Podařilo se nám dohodnout s varhanářskou firmou zkrácení 

termínu realizace varhan a to do 30. 6. 2018 oproti původnímu 
termínu Vánoce 2018. 

V současné době je většina kovových píšťal vyrobená, pracuje 
se na vzdušnicích, dřevěných píšťalách a byla vyrobena ocelová 
konstrukce. 

Před vlastním zahájením montáže nových varhan jsme mu-
seli provést opravu prasklin vnitřních omítek a zároveň provést 
novou malbu celého kostela. Po rychlém provedení těchto prací 
bylo nutno uklidit celý kostel, kterého se zhostili naši farníci, 
kterým za to patří ještě jednou velké poděkování.

A tak v pondělí  19. 6. 2017 byla skutečně zahájena varha-
nářskou firmou montáž nových varhan v kostele sv. Zdislavy 
a to montáží nosných ocelových konstrukcí. Zahájení  montáži  
varhan požehnal otec  Petr Dujka za účasti pana starosty  a dal-
ších farníků. 

Věřím, že tak jako doposud se nám dařilo shromažďovat 
finance na tyto varhany, tak se nám bude dařit i jejich stavba  
a nakonec se nám celé dílo podaří i v novém zkráceném termínu 
a budeme moci uskutečnit i nějaký koncert ke 100.výročí vzniku 
naší republiky. 

Ještě jednou chci moc poděkovat všem dárcům, a pokud ještě 
můžete přispět, tak podpořte dobrou věc. 

František Křenek
koordinátor výstavby varhan

Kostel sv. Zdislavy 
Úmysly na mše svaté v červenci 2017

• Neděle 2.  7. v 10.00 hodin – 12. neděle v mezidobí  
Varhaník - Eva Pařenicová. 
Za Jana Klímu a jeho rodiče Klímovy. Za Achila Martináka a man-
želku Jindřišku a jejich syna Vladimíra a duše v očistci.

• Středa 5. 7. – mše svatá není 

• Neděle 9.  7. v 10.00 hodin – 13. neděle v mezidobí
Varhaník – Monika Švandová.
Za zemřelou Miladu Jurajdovu, za živou a zemřelou rodinu On-
dryášovu a Jurajdovu. K 9. výročí úmrtí Václava Růčky, za živou 
a zemřelou rodinu Růčkovu, Sekyrovu a rodinu Štefana Zvaka.

• Středa 12. 7. v 17.30 hodin – středa 13. týdne v mezidobí 
Varhaník – Monika Švandová. 
Za živou a zemřelou rodinu Kantorovu, Fárkovu, Orságovu a Sta-
vinohovu.

• Sobota 15. 7. v  11.00 hodin
Svatba. Snoubenci Jan Mikulenka a Lenka Barabášová.

• Neděle 16. 7. v 10.00 hodin – 14. neděle v mezidobí  
16. výročí posvěcení chrámu sv. Zdislavy. Mši svatou slouží  
Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.  
Sbírka na potřeby našeho kostela. 
Varhaník Vlastimil Stavinoha + schóla sv. Zdislavy.
Za zemřelého ThDr. Jaroslava Studeného, JUDr. Gottfrieda, otce 
Cyrila Jurošku a dobrodince kostela.

• Středa 19. 7. v 17.30 hodin – středa 14. týdne v mezidobí  
Varhaník – Aleš Stavinoha.
Za zemřelou Annu Bilovu, manžela, sny Ludvíka a Františka, ži-
vou rodinu a duše v očistci.

• Sobota 22. 7. v 10.30 hodin
Svatba. Snoubenci Jiří Dohnal a Silvie Trlicová.

• Neděle 23. 7. v 10.00 hodin – 15. neděle v mezidobí  
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola sv. Zdislavy. 
Za zemřelé Františku a Františka Bilovy a dceru Marii. Kristýnu 
Vaňkovou a manžela Pavla. Jiřího Jurajdu a jeho rodiče Rudolfa  
a Bedřišku.

Středa 26. 7. v 17.30 hodin – středa 15. týdne v mezidobí.
Varhaník - Eva Pařenicová.
Za živou a zemřelou rodinu Martinákovu a Valovu a duše v očistci.

Neděle 30. 7 v 10.00 hodin – 16. neděle v mezidobí  
Varhaník –Monika Švandová. 
Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy, Antonína Bed-
náře a duše v očistci



ČERVENEC 2017 11Zpravodaj obce Prostřední Bečva

POZVÁNKY

Myslivecké spolek Radegast - Prostřední Bečva 
 

POŘÁDÁ 

V SOBOTU  22. ČERVENCE  2017 

V AREÁLU  KNĚHYNĚ 
 .  

LETNÍ  MYSLIVECKÝ 

VEČER 
 

HRAJE  SKUPINA  METEOR 
Začátek v 18.00 hodin  - vstupné 50,- Kč 

Připravili jsme bohaté občerstvení. 

*zvěřinové  speciality* 

Srdečně zvou myslivci 
 

Mezinárodní festival dechových hudeb
 

 

Zavadilka 2017

Záhořané

My jsme Valaši

30.7.  Areál ZavadilkaProstřední Bečva od 13:00

Festivalem Vás provede lidový vypravěč, zpěvák a moderátor Franta Uher
Vystoupí:

Zubřanka Jistebnická 13

Zvolenská kapela (Sk)

Festival se uskuteční v rámci dnů guláše a piva.  Areál je zastřešený.

Srdečně zvou na 
V. ročník Záhořané

Vstupné 50 Kč
děti do 15 let zdarma

PolančankaKolárovičanka (Sk)

Obec 
Prostřední 
Bečva



ČERVENEC 2017 Zpravodaj obce Prostřední Bečva12

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 SRPEN do 22. 7. 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.

SPORT

Skončila opět jedna fotbalová kapitola, soutěžní ročník 
2016/17. Naše muže čekalo ještě pět zápasů: doma s Kateřini-
cemi a derby s Hutiskem. Venku pak Zašová, Semetín a Hra-
chovec. Závěr sezony se nesl ve znamení mnoha zranění, takže 
každý zápas musel trenér improvizovat v sestavě, rovněž vý-
sledky tomu odpovídaly. Vždyť zisk pouhých dvou bodů z pěti 
utkání je bilance více než špatná. Začalo to doma s Kateřinicemi 
- prohra 0:2, další prohra v derby s Hutiskem 2:4 (branky Martin 
Fiurášek a Karel Sívek), dále prohra v Zašové 0:1, v Semetíně 
2:7 (Martin Fiurášek, Aleš Jurajda) až v posledním utkání jsme 
v Hrachovci remizovali 1:1 (Martin Fiurášek) v penaltovém 
rozstřelu jsme proměnili všech pět penalt a získali tak alespoň  
v posledním utkání dva body. Přes tento více než špatný závěr 
byl tento ročník přece jen úspěšný, od našeho postupu do 1.b 
třídy jsme se již potřetí umístili na velmi pěkném čtvrtém místě 
konečné tabulky se ziskem 43 bodů a skore 54:48. Do 1.a postu-
pují Kateřinice a do okresního přeboru padá Dolní Bečva. Dík 
patří hráčům, realizačnímu týmu, ale v neposlední řadě sponzo-
rům /OÚ,ROLF,ROBE/ a sympatizantům a věrným fanouškům. 
Jménem FK přeji všem pěknou dovolenou, hráčům doléčení 
zranění a těšíme se s Vámi na nový soutěžní ročník 2017/18, 
který zahájí první kolo již 6. srpna. Rozpis a případné změny  
v kádru mužstva budou aktualizovány v příštím vydání Zpravo-
daje a také ve vývěsní skříňce FK. Zhodnocení celé jarní sezony 
si můžete přečíst na stránkách www.valasskyfotbal.cz.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

FK Prostřední Bečva

Sobota 8. července / od 9.00 / sportovně rekreační areál  
u Zavadilky
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
4. ročník nohejbalového turnaje.
Registrace je možná u provozovatele bufetu u kurtů. Max. 
počet týmů: 12.
Prezentace týmů 8.30 - 9.00 hodin.
Sobota 22. července / od 18.00 / areál Kněhyně
LETNÍ MYSLIVECKÝ VEČER
Hraje skupina Meteor. Vstupné 50 Kč.
Pořádá Myslivecký spolek Radegast.
Pátek 28. července – neděle 30. července / od 18.00 / areál 
Zavadilka
DNY GULÁŠE A PIVA
Bohatý výběr gulášů, piva a uzených specialit.
V pátek hraje DUO DECOLT, v sobotu FANCY FOXX, FA-
MÓZNÍ LEVANDULOVÉ TRIO a WANASTOVY VJECY 
REVIVAL, v neděli od 14.00 přehlídka dechových hudeb.

Prostřední Bečva : Kateřinice  0 : 2
Prostřední Bečva : Hutisko  2 : 4 
  (Martin Fiurášek, Karel Sívek)
Zašová : Prostřední Bečva  1 : 0
Semetín : Prostřední Bečva   7 : 2 
  (Martin Fiurášek, Aleš Jurajda)
Hrachovec : Prostřední Bečva  1 : 2 np 
  (Martin Fiurášek)

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
► Do nově se otevírající kavárny/cukrárny na Pro-

střední Bečvě přijmu výpomoc na letní sezónu, možná  
i dlouhodobá spolupráce. Bližší info na tel. 776 129 373.

► Hledáme paní na ubytovávání klientů na chatu. Vhodné 
pro ženu na mateřské dovolené nebo na důchodu. Kontaktujte: 
731 555 101.

► Škola hledá spolehlivou paní pro zástup za případ-
nou nemoc paní uklízečky v MŠ nebo ZŠ. Volejte na  
728 921 224.

Blahopřání

1. července 2017 oslaví významné životní jubileum 
paní Marie Mikulenková. 

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. 
Výbor SDH Prostřední Bečva.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OSLAVENCI V ČERVENCI
 Mikulenková Marie                        č.p. 476
 Červená Jindřiška                            č.p. 164
 Maléřová Anna                                 č.p. 276
 Holčák Milan                                      č.p. 267
 Chrbját  Josef                                    č.p. 518
 Bernátek Vladimír                           č.p. 650
 Vojkůvková Eliška                            č.p. 466
 Blažej Jan                                            č.p. 301
 Tomeš Milan                                      č.p. 379
 Kubová Jiřina                                    č.p. 374

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, 
pohodu a optimismus.

Opustili nás
Cabáková Alena

KALENDÁŘ AKCÍ

HLEDÁM PRONÁJEM
► Nabídněte, prosím, mamince s malými dětmi k dlou-

hodobému pronájmu nenáročné bydlení v rodinném domě 
či na statku v klidném prostředí s trvalým bydlištěm. Pracuji  
z domu, mohu nabídnout drobnou výpomoc např. v domácnos-
ti, v hospodářství či na zahradě nebo s péčí o seniory. Děkuji.  
Tel. 724 119 639, e-mail: majda-lenka@centrum.cz.


