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Stále se učím nové věci, říká starosta obce Radim Gálik

Radim Gálik je mužem činu a také díky tomu se za jeho 
starostování podařilo zrealizovat množství investičních akcí. 
V hlavě má řadu nápadů, které by mohly život v obci ještě 
vylepšit. K rozhovoru jsme se sešli jedno páteční odpoledne 
ve ztichlé budově obecního úřadu. Neokázalost a věcnost set-
kání s čelní osobností samosprávy, kterou nám prý některé 
jiné obce závidí, podkreslovalo strohé vybavení kanceláře 
s holými stěnami, v níž jediným rušivým prvkem byly různě 
velké hromádky dokumentů na stole. Ozdobou vedle nich 
byla fotka rodiny a porcelánový model letadla.

V příštím roce čeká obec a všechny občany velká změna v podobě 
nového evidenčního systému odpadů Econit. Obyvatelé budou moti-
vování k většímu třídění bonusy, které získají za plasty, sklo, papír 
a tetrapaky. Jakým způsobem se budou bonusy započítávat a promít-
nou se do konečného poplatku za odpad?

Od 1. ledna začne sběr dat, který na konci roku vyhodnotíme a podle 
výsledků nastavíme bonusový systém. Předpokládáme, že ti, kteří budou 
mít minimální směsný odpad, ušetří 40-60% z celkového ročního poplat-
ku. Systém bude zohledňovat nejen množství tříděného odpadu, ale také 
zůstatek směsného opadu. Nepůjde o to, mít co nejvíce barevných pyt-
lů před domem, ale celkově minimalizovat svůj odpad např. důsledným 
kompostováním.
Přístup do Econitu by měl mít každý občan, aby si mohl kontrolovat 
zjištěná data o množství odpadu ze své domácnosti. Jak se k němu 
můžu připojit?

V současnosti tento přístup ještě nefunguje, plánujeme ho spustit 
v 1. polovině roku 2017. Provoz bude zpočátku testovací, na systém 
si musí zvyknout nejen občané, ale i pracovníci svozu odpadu.
Bude se měnit výše poplatku za odpady?

Ano, na prosincovém zasedání přijalo zastupitelstvo novou vyhláš-
ku 1/2016 o místním poplatku za odpady, která zvyšuje roční poplatek 

ze 400 Kč na 450 Kč. Náklady obce na jednoho občana za sběr a svoz 
odpadu v roce 2015 činily 582 Kč. Výše poplatku u nás je na nižší hranici 
ve srovnání s okolními obcemi a městy. Z placení jsou plně osvobozeny 
děti do dvou let. Senioři nad 70 let pak mají slevu 200 Kč a ročně zaplatí 
pouze 250 Kč.
Mnoho času trávíme na svých pracovištích, kde také produkujeme 
odpad. Třídíte na Obecním úřadě?

Ano, samozřejmě. Velkou inspirací a impulsem pro mne osobně byla 
konference Odpad zdrojem, kterou na jaře pořádal Institut Cirkulární 
Ekonomiky. Po účasti na ní jsme zavedli třídění odpadu i na úřadě.
V květnu jste pak provedli vzorkování komunálního odpadu. Výsled-
ky mimo jiné ukázaly, že až 45% odpadu je biologicky rozložitelný. 
Jak to v současnosti vypadá s dotací na další kompostéry?

V této záležitosti jsme se spojili s dalšími pěti obcemi mikroregionu 
a podali jsme společnou žádost. Máme tak větší šanci být úspěšní a do-
sáhnout na dotaci. Bohužel nejsem v tuto chvíli schopen říct, kdy budou 
známy výsledky, ale přepokládám, že k realizaci dojde až v druhé polo-
vině roku.
Velkou investiční akcí nadcházejícího roku bude rekonstrukce 
úpravny vody. V čem bude spočívat a poznají občané změnu?

Původní fi ltrační systém nahradí kompletně nová moderní technolo-
gie úpravy vody, která bude mít účinnější fi ltraci. V současnosti se např. 
při velkých deštích objevuje v pitné vodě přirozený zákal a z důvodu 
kapacitního omezení stávající vodárny tomu nelze vždy úplně předejít. 
Pod současnou vodárnou v Cípkové se tedy vybuduje nový vodojem, 
takže bude možno na určitou dobu odstavit přímý odběr z jímání vody 
a počkat, až se kal odplaví. Obyvatelé v Kněhyních zase možná zazname-
nají pozitivní změnu v množství chlóru, který teď bývá ve vodě. Na celou 
akci máme přislíbenu dotaci ve výši 8 900 000,- Kč ze Státního fondu 
životního prostředí.
Jak to vypadá s projektem na rekonstrukci půdy školy?

Od projektu půdní vestavby v podkroví jsme museli upustit, protože 
záměr nevyhovoval z hlediska požárních únikových cest. Rozhodli jsme 
se proto rozšířit prostory školy přízemní přístavbou. Prostory by měly být 
využity pro počítačovou a jazykovou učebnu. Po zpracování projektu při-
pravíme žádost o dotaci, jejíž součástí by mimo samotné výstavby mělo 
být kompletní vybavení školy novými počítači, zajištění bezbariérového 
přístupu v celé škole a výsadba zeleně ve školní zahradě.
Od září obec provozuje parkoviště na Pustevnách. Jaká je dosavadní 
zkušenost?

Rozhodnutí ukončit pronájem a převzít toto parkoviště do vlastního 
provozu bylo správné. Osobně jej považuji za vůbec nejlepší počin, který 
se nám se zastupiteli v letošním roce povedl, protože jsme si pro naši obec 
zajistili velmi stabilní zdroj příjmů. Pustevny jsou nesmírným turistickým 
lákadlem a bránou k nim jsme právě my. Měli bychom této výhodné pozi-
ce využít. Musíme v této lokalitě také investovat, takže máme v plánu vy-
pracovat studii, která bude řešit renovaci celého parkoviště, automatický 
systém závor, zázemí pro zaměstnance, informační centrum nebo toalety. 
Rádi bychom využili fi nanční podporu z programů evropské přeshraniční 
spolupráce. Navázal jsem spolupráci se slovenským městem Trenčianské 
Teplice, ale zatím je vše ve fázi prvního kontaktu. Na Pustevnách bude 
v roce 2017 poměrně rušno. Kromě zahájení oprav Libušína by se měl 
začít rekonstruovat Hotel Tanečnica a dokončí se také stavba horní za-
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ:
▪  Na počátku roku 2017 bude Prostřední Bečva hospodařit 

v rozpočtovém provizoriu dle těchto pravidel:
a)  obec může čerpat nekapitálové výdaje čtvrtletně do výše 

25% skutečných nekapitálových výdajů za předchozí rok
b)  obec může čerpat výdaje u schválených investičních akcí 

podle uzavřených smluv

▪  Zastupitelé schválili čtyři nové Obecně závazné vyhlášky 
(OZV). Na webu obce www.prostrednibecva.cz jsou k dis-
pozici ke stažení:

  OZV 1/2016 o místním poplatku za odpady. Podle nove-
ly zákona o místních poplatcích musela obec doplnit do vy-
hlášky ustanovení o odpovědnosti za zaplacení poplatku, 
které nyní nově spadá na rodiče, resp. zákonné zástupce 
nezletilých nebo nesvéprávných osob. Zároveň zastupitelé 
zvýšili roční poplatek za odpad o 50 Kč na 450 Kč. Skuteč-
ně vynaložené náklady obce na svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu jsou 582 Kč na obyvatele.

  OZV 2/2016 o systému nakládání s odpadem. Tato vy-
hláška popisuje jak občané mají nakládat s jednotlivými 
druhy odpadu.

  OZV 3/2016 o ostatních místních poplatcích. Výše po-
platků zůstala beze změn. Za všechny uvádíme příklad 
poplatku za psa, který činí 100 Kč na rok za jednoho 
psa. Majitelé dvou a více psů zaplatí za každého dalšího 
150 Kč. Změna nastala v oznamovací povinnosti u poplat-
ku za užívání veřejného prostranství. Podle nově přijaté 
vyhlášky jsou poplatníci povinni tuto skutečnost ohlásit 
předem.

 OZV 4/2016 která ruší nadbytečné a neplatné vyhlášky.

▪  Zatupitelé posuzovali možnost zakoupení cisterny Tat-
ry T815 pro SDH Kněhyně za cenu 550 tis. Kč. Staros-
ta Radim Gálik uvedl, že podle zákona o požární ochraně 
stačí jednotce naší velikosti motorová stříkačka a proto se 
k zakoupení vozidla nepřiklání. Naopak by otevřel diskusi 
o využití terénního vozidla s vysokotlakou stříkačkou a pří-
slušnou výbavou na technické zásahy. Podle zastupitele 
a velitele jednotky SDH Kněhyně Petra Křenka je investice 
do nového terénního vozidla asi 1,2 mil. a obec by mohla 
čerpat dotaci 450 tis. Zároveň přítomné upozornil, že od ro-
ku 2007 mělo SDH Kněhyně 157 výjezdů z toho 67 bylo 
k požárům, u kterých často byli jako první. Návrh na nákup 
vozidla nakonec v těsném hlasování nezískal dostatečný 
počet hlasů (PRO 5 – PROTI 2 – ZDRŽEL SE 4).

▪  Dům služeb: zastupitelé schválili (10-0-1) přesun holičství 
do prostor pošty a záměr do uvolněného prostoru přestě-
hovat knihovnu. Zároveň s tímto budou prostory prodejny 
s oděvy poskytnuty pro provoz kavárny.

▪  Cena vodného zůstává v roce 2017 stejná a to vy výši výši 
19 Kč bez DPH (21,85 Kč s DPH) za 1m³. Zastupitelstvo 
tento bod přijalo jednohlasně.

▪  Starosta informoval o chystané dohodě s FK Prostřed-
ní Bečva, která by řešila bezúplatný převod kempu 
do vlastnictví obce. Obec by na své náklady provedla ně-
které úpravy na fotbalovém hřišti. Rozsah a povaha úprav 
je v jednání. -sr-

Ze zasedání zastupitelstva 
dne 15. prosince 2016 

stávky lanovky. Společnost Beskydská panoramata plánuje vybudování 
stezky korunami stromů, jako je třeba na Lipně. Atrakce bude umístěna 
na straně Trojanovic pod kolibou Záryš a jistě přiláká další návštěvníky.
Jak hodnotíš kulturní a společenský život v obci?

Velkou radost mi dělají naše spolky, jejichž činnost přispívá k inten-
zivnímu společenskému životu v obci. Nechci žádný z nich vyzdvihovat, 
protože prostě fungují všechny dobře. Ovšem myslím si, že by si naši 
občané zasloužili více kulturních příležitostí. Proto jsme už několikrát na 
zastupitelstvu řešili otázku prostoru a činnosti naší knihovny. Rozhodli 
jsme se ji přestěhovat do Domu služeb do prostor současného holičství. 
Bude to trošku taková akce kulový blesk. Stávající pošta bude rozdělena 
na dva samostatné prostory. V jedné části bude holičství a v druhé zůstane 
pošta. Mimochodem obec poštu nepřevezme a budeme trvat na provo-
zování pobočky Českou poštou. Z obchodu s textilem uděláme kavárnu, 
která bude částečně propojená s knihovnou. Kavárna se bude využívat 
právě pro různé besedy a přednášky. Vše chceme realizovat v polovině 
roku 2017, podle toho jak se dohodneme se současnými nájemci a jest-
li najdeme zájemce o provozování kavárny. Na zastupitelstvu jsme také 
diskutovali nad obecními slavnostmi, ovšem nejsem si jist, zda se nám 
je v příštím roce podaří zrealizovat. Samotnému by se mi líbily jakési 
„Bečvanské slavnosti“, které bychom pořádali společně s Horní a Dolní 
Bečvou. Pořadatelství by bylo putovní. Zatím je to vše ale spíše v rovině 
přání…
Co dalšího plánujete v roce 2017?

Chceme připravit projekt na výstavbu tělocvičny, která by byla mul-
tifunkčním prostorem i pro pořádání větších společenských akcí. Se za-
stupiteli navštívíme podobné objekty, abychom získali inspiraci a zpřes-
nili si naši představu. Tělocvičnu chceme postavit na pozemku zahrady 
mateřské školy, kde bude blízko centra a naváže na jeho infrastrukturu. 
Stavbu chceme v pasivním standardu, abychom minimalizovali provozní 
náklady. Otevřela se nám také možnost získání dotace z Místní akční sku-
piny na vybudování chodníku z centra k obecnímu úřadu. Určitě se také 
budeme věnovat osvětové kampani v třídění odpadů a nakládání s nimi.
V březnu proběhl dotazníkový průzkum mezi občany, který měl být 
podkladem pro Program rozvoje obce. Kdy bude hotov?

Tento dokument bychom měli mít ve fi nální verzi v lednu nebo úno-
ru příštího roku. Občany budeme samozřejmě informovat. Jsem rád, 
že Prostřední Bečva bude mít kvalitní koncepční materiál, na kterém 
může stavět a že se lidé zapojili prostřednictvím dotazníků do jeho tvorby.
Na podzim příštího roku náš čekají volby do Poslanecké sněmovny. 
Na kolik má případná změna na vládní úrovni vliv na vedení obce 
a komunální politiku?

Musím přiznat, že okamžitý vliv nepociťujeme. Současný ministr 
fi nancí zmiňuje navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Možná 
v roce 2018. Samozřejmě bychom byli rádi, pokud by se slova promě-
nila ve skutky. Jsem zastáncem názoru, podobně jako ostatní starostové, 
že vláda by mohla zrušit dotační tituly samosprávám a fi nanční pro-
středky jim rovnou poukázat, aby s nimi hospodařily samy. Naposledy 
zvýšila podíl obcí na rozpočtovém určení daní Nečasova vláda a bylo to 
znát. Jako starosta zaznamenávám stále větší administrativní požadavky 
ze strany státu, které nás neúměrně zatěžují.
Jsi už šest let ve funkci starosty. Tvoje práce jde v obci vidět, co to ale 
dalo tobě samotnému?

Práce starosty mi dala strašně moc. Mám možnost se potkávat se 
spoustou zajímavých a inspirativních lidí. Přijde mi, že se neustále učím 
nové věci a posouvá mě to vpřed. Vždy, když začínám pracovat na novém 
projektu, představuji si, jak bude vypadat výsledek. To je motor, který mě 
žene za dokončením. Konkrétní výsledky mé práce, které za sebou vidím, 
jsou tím, co mi dělá největší radost.
A jak relaxuješ? Co rodina, uděláš si na ni čas?

Hlavu si nejlépe pročistím sportem – hraju stolní tenis a badminton. 
Jelikož mám dvě malé děti, tak se jim snažím maximálně věnovat a neza-
nedbávat je. Jsou situace, kdy se mi to díky dnešní velmi uspěchané době 
nedaří, ale snažím se s tím nějakým způsobem poprat.
Co bys popřál občanům do nového roku?

Občanům do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, které je základ-
ním kamenem všeho dalšího.
Děkuji za rozhovor. 
 Alena Srovnalová
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SVOZ ODPADU PROSTŘEDNÍ BEČVA 1. POLOLETÍ 2017

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

LEDEN
2. 1. 16. 1. 30. 1. 

ÚNOR
13. 2. 27. 2.

BŘEZEN
13. 3. 27. 3.

DUBEN
10. 4. 24. 4.

KVĚTEN
8. 5. 22. 5.

ČERVEN
5. 6. 19. 6.

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
Svozový den pondělí

PLASTY – žlutý
9. 1. 6. 2 6. 3. 3. 4. 1. 5. 29. 5. 12. 6. 26. 6.

PAPÍR – modrý SKLO – zelený NÁPOJOVÉ KARTONY – bílý

23. 1. 20. 2. 20. 3. 17. 4. 15. 5. 14. 6. (výjimečně středa)

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!
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PLAST  svoz: 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.

POLYETYLEN TEREFTALÁT
PET lahve, polyesterové tkaniny. (Víčka ani etikety netřeba odstraňovat).

TVRDÝ POLYETYLÉN
Velmi odolný tvrdý plast. Obaly od čisticích prostředků, šamponů, sprchových gelů, 
kanystry, víčka od PET lahví.

MĚKKÝ POLYETYLEN
Jedná se o měkký plast. Igelitové tašky, fólie, většina etiket z PET lahví. Obaly od sušenek.

POLYPROPYLEN
Pružný a odolný plast. Plastové obaly od kečupů, hořčice, zubních past.

POLYSTYREN
Klasický bílý pěnový polystyren, tácky od masa. Dále pak plastové misky, kelímky a plastové příbory.

DO ŽLUTÉHO PYTLE NEPATŘÍ: 
PVC (zn. 3), lino, novodurové trubky, guma, molitan, obaly od chemikálií, barev, provázky.

NÁPOJOVÉ KARTONY  svoz: 23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 14. 6.

VÍCEVRSTVÉ OBALY
Kombinované obaly, kde převládá papír. Tzv. tetrapack.

DO BÍLÉHO PYTLE NEPATŘÍ: nevymyté nápojové kartony.

PAPÍR  svoz: 23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 14. 6.

PAPÍR NA BÁZI CELULÓZY   Tato značka bývá většinou doplněna o značku číselnou viz. dále. 
Kovové sponky se neodstraňují, stejně jako plastová okénka u obálek.

VLNITÁ / HLADKÁ PAPÍROVÁ LEPENKA
Součást balení nábytku, elektrospotřebičů a klasické kartonové krabice.

OSTATNÍ PAPÍR
Označení dalších papírových výrobků, které je možné v ČR recyklovat.

DO MODRÉHO PYTLE NEPATŘÍ: pauzovací, voskovaný nebo mastný papír, celofán, ubrousky, kapesníky.

SKLO  svoz: 23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 14. 6.

BÍLÉ / ZELENÉ / HNĚDÉ SKLO   Skleněné lahve, tabulkové sklo. 
Etikety není třeba odstraňovat. Obaly od olejů třeba pečlivě vymýt.

DO ZELENÉHO PYTLE NEPATŘÍ: plexisklo, autosklo, vodní sklo, zrcadla, porcelán.

KOMBINOVANÉ OBALY
C/??? 80 Papír a lepenka / různé kovy

C/??? 81 Papír a lepenka / plast

Za lomítkem je zpravidla označení materiálu, který v této kombinaci převládá.

ZNAČKY KOMBINOVANÝCH OBALŮ ZAČÍNAJÍ PÍSMENEM C.
Většinu těchto obalů neumíme recyklovat a proto patří do popelnice s netříděným komunálním odpadem.

C/PAP 81 84

GL 70 71 72

PAP

22

20 21
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Cukrárna/kavárna na návsi
Obec Prostřední Bečva hledá zájemce o provozování cukrárny/ka-
várny, která bude nově zřízena v prostorách stávajícího obchodu 
s oděvy v Domu služeb. Součástí by mělo být i několik venkovních 
stolů. Předpokládaný termín otevření je první polovina roku 2017. 
Rádi bychom prostor cukrárny propojili i s obecní knihovnou. Sta-
vební připravenost a všechny ostatní věci budou předmětem jednání. 
Zájemci hlaste se prosím u starosty obce. (gal)

Kanalizace
Občané, kteří jsou nově připojeni na kanalizaci obdrží 

v měsíci lednu s podkladem pro výpočet odběru pitné vody 
smlouvu o čištění odpadních vod (ve dvou kusech). 

Prosíme o vrácení jedné podepsané smlouvy zpět na obecní 
úřad. Děkujeme. Stočné pro rok 2017 činí 28,30 Kč s DPH.

 (kantor)

Pokladna
Upozorňujeme občany, že platba v hotovosti do pokladny 
obecního úřadu bude v roce 2017 z technických důvodů 
možná až od 16. ledna 2017. Jedná se zejména o platbu 

za vodu, odpady a psy. Děkujeme za pochopení.
(kantor)

Informace z výdejny léčiv
Výdejna léčiv Prostřední Bečva bude 
ve dnech 2. – 8. ledna 2017 uzavřena 

z důvodu čerpání řádné dovolené.

Informace z obecního úřadu

Návod na používání štítků na popelnice a pytle pro tříděný odpad
Milí Prostřednobečvané,

Pro ty z Vás, kteří se nezúčastnili na konci listopadu informativ-
ní schůzky o odpadovém hospodářství v obci, přinášíme informace 
o systému, který začíná v obci od 1. 1. 2017 fungovat. Od tohoto data 
budeme všichni používat štítky na označení našich popelnic a pytlů 
na tříděný odpad. Tyto štítky budou použity pro přesnější evidenci pro-
dukce odpadu jednotlivých domácností v obci, na základě které bude 
následně vypočítána sleva z poplatku za odpad.

Ve zkratce se dá říct, že čím méně vyprodukujete komunálního od-
padu (to je ten odpad, který končí v popelnici) a naopak čím více vy-
třídíte separovaného odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton), tím 
větší bude sleva na poplatku za odpad. Rok 2017 bude ještě testovací 
a poplatek za odpad pro všechny stejný. Ale v roce 2018 už bude po-
skytnuta sleva dle údajů za rok 2017.

Do konce roku jsme všem, kteří si jej ještě nevyzvedli, zaslali plas-
tový štítek určený k nalepení na popelnici. Vedle plastového jsou ještě 
štítky papírové, které jsou jednorázové a slouží pro nalepení na barevné 
pytle s tříděným odpadem. Žádáme ty z Vás, kteří si ještě nevyzvedli 
štítky na tříděný odpad, aby tak učinili co nejdříve, aby se zbytečně 
nepřipravovali o slevu z poplatku za odpad! Štítky jsou pro vás připra-
veny na obecním úřadě.
Postup při označování nádob na odpad:
1)  Na každém štítku je uvedeno číslo popisné Vašeho domu.

Zkontrolujte si prosím všechny štítky, zda toto číslo souhlasí.
2) Plastový štítek nalepte ihned na popelnici.
3)  Papírové štítky obsahují i název odpadu, pro který jsou určeny. 

Nalepte je vždy na příslušný naplněný pytel:
Žlutý pytel – štítek s názvem Plast, modrý pytel – štítek s názvem 
Papír, zelený pytel – štítek s názvem Sklo, bílý pytel – štítek
s názvem Nápojové kartony. Pozor: V případě, že štítky na ba-
revné pytle nalepeny nebudou, budou sice pytle odvezeny, 
ale nezapočítají se Vám do systému slev. Od 1. února už bude-
me odvážet pouze popelnice i pytle označené správnými štítky. 
Neoznačené popelnice i pytle zůstanou nevyvezeny.

Jak bude probíhat evidence?
U tříděného odpadu budeme jednoduše počítat počet pytlů z jednot-

livých domácností. V případě popelnic obsluha vždy nejdříve načte 
kód z popelnice, následně se podívá dovnitř a zaznamená orientační 
naplněnost (čtvrtina popelnice, polovina, třičtvrtě popelnice, plná).

Mění se nějak četnost svozu?
Ano. Od 1. 1. 2017 přecházíme na svoz popelnic se 14denním inter-

valem. První svoz proběhne 2. 1. 2017.
Je nás v domácnosti 6 a budeme tak znevýhodněni proti domácnos-
tem, kde jsou pouze 2 lidé?

Není to tak. Produkce odpadu bude vždy přepočítávána na počet 
členů v domácnosti. Pokud tedy čtyřčlenná rodina za 14 dní naplní ce-
lou popelnici a dvoučlenná rodina pouze půl popelnice, budou na tom 
ve výsledku obě domácnosti stejně.
Bydlíme v jednom domě 2 rodiny a máme každá svou popelnici. 
Můžeme mít evidenci rozdělenou?

Ano. Stačí se zastavit na obecním úřadu a sdělit nám tuto skutečnost. 
Není problém rozdělit jeden dům na více domácností.

Několik čísel z informativního setkání ve Valašském šenku Zava-
dilka. Obec každoročně doplácí za svoz odpadů cca 670 tisíc Kč. Cel-
kem vyprodukujeme za rok 560 tun odpadu, což činí 321kg na osobu. 
V České republice jsou obce, kdy produkce odpadu na osobu je nižší 
než 150kg. Rezerva tady opravdu je.

PROČ TO DĚLÁME?

větší množství vytříděného odpadu
�

menší množství komunálního odpadu
�

menší poplatky pro občany
�

menší doplatek obce
�

využití ušetřených peněz na smysluplnější věci 
(např. opravy cest)

Pokud Vás napadne jakýkoliv dotaz týkající se odpadů, neváhejte se 
nás zeptat. Dotazy si budeme zaznamenávat a odpovědi následně pro-
střednictvím zpravodaje, webových stránek a facebooku zveřejňovat.

 Radim Gálik
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Co se děje ve škole

Řada akcí v naší škole se během prosince odehrávala v duchu Vánoc

Každoroční vánoční jarmark nezklamal. Žáci ZŠ i MŠ měli připrave-
no spoustu krásných výrobků. Jejich zakoupením nakupující podpořili 
další tvoření dětí. Všichni se pilně připravovali na vystoupení při „Roz-
svícení vánočního stromu“. Vánočně nás naladilo pásmo, které bylo 
věnováno „Roku“. Všem se moc líbilo vystoupení 12 měsíčků, tanec 
čertíků i pásmo koled našich nejstarších žáků.
▪  1. 12. žáci prvního ročníku navštívili v rámci pohádkového čtení 

místní knihovnu, žáci 3. ročníku měli knihovnickou lekci na téma 
„Pověsti z okolí Rožnovska“.

▪  5. 12. proběhla na škole Mikulášská nadílka. Děkujeme Mikuláši, 
čertům i andělovi z řad hasičů z Kněhyň a Červenému kříži, který 
připravil balíčky pro všechny děti z MŠ i ZŠ.

▪  8. 12. se prvňáci zúčastnili „Korálkování“ – v prostoru výtvarné díl-
ny si mohli pod vedením zkušené paní instruktorky vyrobit vánoční 
dekorace na stromeček.

▪  9. 12. se prvňáci sešli na odpolední akci s rodiči – „Pískohraní“, 
kde všichni společně tvořili obrázky s vánoční tématikou ze sypaných 
barevných písků. Všichni si uvědomujeme, že nejkrásnější chvilky 
jsou s našimi dětmi, a proto si je maminky i děti společně užily.

▪  13. 12. druhý a třetí ročník absolvoval výukový program ve Valaš-
ském muzeu v Rožnově p. R. – „Vánoce na dědině“. Během procház-
ky Valašskou dědinou si žáci prohlédli jednotlivé chalupy, kde jim 
zaměstnanci muzea předvedli vánoční zvyky a tradice z minulosti, 
např. odlévání olova, výrobu svíček a oplatků, pouštění skořápko-
vých lodiček, zdobení perníčků. Kovář jim ukázal výrobu podkovy, 
přadleny práci na kolovrátku, řezbář výrobu fi gurek a v místní škole 
si zazpívali koledy. Na zahřátí dostali čaj z devatera bylin a domácí 
perník.

▪  V prosinci si děti z MŠ střed přišli prohlédnout naši školu a společně 
s prvňáčky si užily vánoční tvoření při výrobě papírových vánočních 
dekorací. Úzká spolupráce MŠ a ZŠ přispívá k bezproblémovému 
přechodu dětí do školy.

▪  21. 12. proběhne ve škole netradiční beseda o slavení Vánoc v Aus-
trálii. Žákům 4. a 5. ročníku bude zajímavou formou vyprávět své 
zkušenosti babička našeho spolužáka Orsona o zvycích v Austrálii.

▪  22. 12. celá škola navštíví místní kostel, kde si zazpíváme vánoční 
koledy a naladíme se na vánoční svátky.

Akce školní družiny
▪  1. 12. Celodružinová akce „Bobování na Plančáku“. S dětmi jsme 

vzali boby, lžíce, sáně a vydali jsme se na blízký kopec, abychom 
vyzkoušeli první sníh. Počasí nám přálo a bobování jsme si všichni 
báječně užili.

▪  13. 12. S dětmi jsme se zúčastnili poutavého vzdělávacího programu 
„Vánoce na dědině“, který proběhl v rožnovském skanzenu.

▪  22. 12. Den před vánočními svátky jsme si připravili „Družinové 
předvánoční posezení“– děti si předaly dárečky, které si nachystaly. 
Ochutnali jsme různé druhy cukroví, popovídali si, co bychom si přáli 
od Ježíška pod stromečkem.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala našemu zřizovateli, všem 

obecním složkám (hasičům z Kněhyně i z Prostřední Bečvy, Červe-
nému kříži, Zahrádkářům, Sakumpikum) a fi rmám Robe, Nerotrade 
a rodičům, kteří podporují činnost naší školy.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykro-
čení do roku 2017.

 Jitka Lušovská

Výrobky vytvořené dětmi na vánoční jarmark
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Dne 30. listopadu se starší děti zúčastnily 
osvětové akce na ochranu životního prostře-
dí „Jak třídíme odpad“. Na klasické pohádce 
„Jak pejsek s kočičkou pekli dort“ se děti uči-
ly odpad správně třídit, seznámily se s cestou 
tříděného odpadu do továrny, kde probíhá re-
cyklace. Povídání bylo velmi zajímavé a dě-
tem se líbilo. Na závěr každé dítě obdrželo 
recyklované kapesníky.

Od začátku prosince jsme se naladili 
do předvánoční atmosféry. Vždyť předvánoč-
ní čas je obdobím, na které se děti velmi těší. 
Je to čas návštěvy Mikuláše, Ježíška, těšení 
se na dárky od Ježíška, který přijde do našich 
domovů. Také u nás se na tyto vzácné návště-
vy připravujeme. Zdobíme třídy, šatny dětí, 
tvoříme, vystřihujeme, kreslíme, zpíváme 
a posloucháme vánoční koledy.

Ve třídě malých dětí – u Skřítků - proběhlo 
v týdnu od 5. do 9. prosince „čertování“. Děti 
se proměnily v malé čertíky, vařily a neustále 
míchaly čertovský guláš a formou her a čin-
ností odbourávaly strach z příchodu čerta, an-
děla a Mikuláše. Seznamovaly se s kladnými 
i zápornými vlastnostmi, upevňovaly si pra-
vidla „smím“ a „nesmím“. Poděkování patří 
všem maminkám, které dětem pomohly pro-
měnit se v malé pekelníky.

Dne 8. prosince jsme měli ve školce vzác-
nou návštěvu. Nejdříve do třídy vešel krásný 
anděl. Přivítal se s dětmi, společně si s dětmi 
zazpíval, společně jsme si zalítali jako malí 
andílci. Písničkou jsme chtěli přivolat Mi-
kuláše, ale místo něj se slovy „Ta-dá“ skočil 
do třídy čert. To Vám byla legrace. S dětmi dě-
lal hlouposti, ochutnal a dokořenil čertovský 
guláš, učil děti správně blekotat, vyplazovat 
jazyk, zadupat kopýtkem. Pak do třídy důstoj-
ně vešel Mikuláš. Přivítal se s dětmi, poslechl 
si písně a básně, a pak je všechny obdaroval. 
Na památku se všichni společně vyfotografo-
vali. Při této příležitosti bych chtěla poděko-
vat místní organizaci Českého Červeného kří-
že, která věnovala každému dítěti mikulášský 
balíček s dobrotami. Moc děkujeme.

Dne 13. prosince navštívil naši mateřskou 
školu fotograf z týdeníku Jalovec. Vyfotogra-
foval si starší děti, které odpovídaly na otáz-
ky: S kým nebo s čím si ve školce nejraději 
hraji? Jaká je moje nejoblíbenější pohádka?

Ve středu 14. prosince přijel do školky Ježí-
šek. Čekání na jeho příchod jsme si zpříjem-
nili písničkou, a pak už na chodbě zazvonil 
zvoneček a mohli jsme jít. To bylo dárků! 
Nová sedačka pro starší děti, nová odrážedla
pro maláčky, plno nových stavebnic. Společně 
jsme si zazpívali známé koledy a už se začalo 
rozbalovat. Hned jsme si s novými hračkami 
také pohráli, přípitek a občerstvení také ne-
chybělo. Při této příležitosti bych chtěla podě-
kovat všem maminkám, které nám poslaly do 
MŠ cukroví na naše vánoční stolečky. Chtěla 
bych touto cestou také poděkovat mamince 
Elenky Jaškové, která společně s Elenkou vy-
robila pro každé dítě přívěšek andílka z korál-
ků, také mamince Miška Hartmana děkujeme 
za krabici hraček nejen pro nejmenší děti.

16. prosince navštívily starší děti 1. třídu 
základní školy. Společné „tvořeníčko“, při 
kterém si děti vyrobily vánoční stromeček na 
postavení, se všem zúčastněným velmi líbilo.

Poslední akcí roku 2016 bude ve čtvrtek 
22. prosince návštěva kostela sv. Zdislavy. 
Ale to až po uzávěrce tohoto vydání Zpravo-
daje.

Fotografi e z uvedených akcí si můžete pro-
hlédnout na internetových stránkách školy: 
www.zsmsbecva.webnode.cz

 Jana Janíčková – vedoucí uč.

Předvánoční čas v MŠ střed

Maláčci - Mikuláš

Starší děti - tvořeníčko v ZŠ

Úvodem mého příspěvku bych chtěla popřát všem dětem, jejich rodičům i zaměstnancům školy 
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v novém roce 2017.
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Michal Mikulenka (1771-1833) se v r. 1797 stal v pořadí čtvrtým 
prostřednobečvanským fojtem. V minulém díle bylo uvedeno, za ja-
kých podmínek převzal Michal fojtství po svém otci Jurovi Mikulenko-
vi. Než nastoupil do fojtovského úřadu byl čeledínem u koní.

V r. 1795 se oženil s Markétou Volkovou z Velkých Karlovic. Z je-
jich devíti dětí se dospělého věku dožilo jen pět. Všechny tři jeho dce-
ry se provdaly na jiná fojtství: Rozina do Velkých Karlovic, Barbora 
do Krhové a Markéta na Hutisko.

Na sklonku jeho fojtování byly v roce 1824 založeny nové pozem-
kové knihy, které mimo jiné poprvé poskytují přehled všech pozemků 
prostřednobečvanského fojtství s jejich přesně uváděnými výměrami. 
Při fojtství bylo zhruba 65 hektarů polí, luk a pastvin. K tomu ovšem 
nebyly počítány javořiny, které měli fojtové pronajaté od vrchnosti. 
Michal Mikulenka odevzdal fojtství svému nejstaršímu synovi Janovi 
v roce 1826. V odstupujícím listu mimo jiné podrobně rozvedl pro sebe 
a svoji manželku výminku, jak neobratně zaznamenal písař vrchního 
vrchnostenského úřadu: „…při fojtství rolu za olším i s těmi úvraťámi 
kolem až po planku, ty dva kusy rolí podle Sihly, jednu na včelinisku, 
přitem celú lúku Sihlu, a na druhej straně rolu nad lipím od Kubáňova 
a druhú nad stodolami, ty úvratě mezi těmi rolámi, zahradu nad mlý-
nem, tři krávy s hospodářovýma a jeho kravařem darmo pást, dva zá-
hony při hospodářovém zelí každoročně sázet, ze stromů třetí díl sobě 
brát, ze mlýna každý štvrt roku jednu měřicu tvrdého obilí brát, obydlí, 
otop a světlo ve světnici, pro statek chlév a maštale, plac v stodoli, 
na horním patře a na ovčírni pro zboží, pro seno na zelné komoře, pak 
na kravské kolni při chlévě schránu, dolní komoru pro svú potřebu a na 
komorách schránu jednu, strich na před húrů pro zboží, na javořině 
Jezerný tu rolu na novej louce a lúky polovic, pak pět krav se svým kra-
vařem darmo pást, ostatně vejměnu hospodář darmo obdělávat a vej-
minkář 10 kusů ovec při hospodářových ovcách sobě chovat.“

Z poslední vůle Michala Mikulenky, sepsané o čtyři roky později, 
se dovídáme nejen to, že odkázal pozemek svému mladšímu synovi 
Michalovi, ale také že přenechává 50 zlatých vídeňské měny a čtyři 
kusy ovcí s jehňaty své chovanici Kristýně Frydrchové, které byl kmo-
trem a ujal se jí po smrti rodičů. Tehdejší podoba křestního kmotrovství 
nebyla vůbec formální záležitost, ale šlo o funkci velmi závažnou a dů-
ležitou. Se známým závazkem, který kmotři přijímali v životě církve, 
byla tehdy úzce spojena i povinnost hospodářská. V případě, kdy dítě 
ztratilo rodiče, museli se ho kmotr s kmotrou ujmout a poskytnout mu 
přístřeší, ošacení a stravu až do doby dosažení jeho dospělosti nebo 
osamostatnění či uzavření sňatku. Kristýna Frydrychová však odká-
zané věno nikdy nevyužila, protože 12. ledna 1837 ve věku 18 let ze-
mřela na plicní tuberkulózu. Závěť Michala Mikulenky uzavírají slova: 
„Celé s tím já moje poručenství zavírám a žádám, aby po mej smrti 
žádná popírka nebyla.“

Jan Mikulenka (1801-1866) se stal v pořadí pátým, ale zároveň po-
sledním prostřednobečvanským fojtem v roce 1826. V tomto roce se 
také oženil s Rozinou dcerou mlynáře Michala Solanského z Vigantic.

Za fojta Jana Mikulenky proběhly v r. 1833 na Prostřední Bečvě ma-
povací práce, jejichž výsledkem byly originální mapy stabilního kata-
stru (viz http://archivnimapy.cuzk.cz/). Podle nich bylo prostřednobeč-
vanské fojství nejvýstavnější budovou v obci. Tvořil ho velký komplex 
pěti budov (viz. mapa) uspořádaných okolo dvora zhruba elipsovitého 
půdorysu (č. 75). Hlavní obytná budova byla zděná, hospodářské bu-
dovy včetně mlýna (č. 79) dřevěné. Obytná budova na východní straně 
dvora je obdélníkového půdorysu a její dispozice odpovídá přibližně 

současnému stavu, snad jen s tím rozdílem, že obsahuje tzv. rizali 
(předsunutou část průčelí), který byl zřejmě při pozdější přestavbě od-
straněn. Asi 50 metrů východně od objektu fojtství je znázorněn malý 
dřevěný objekt obdélníkového půdorysu (č. 76), který se nachází v mís-
tech současného kamenného sklípku. Jeho dřevěná nadstavba pouka-
zuje na možnost využití jako seníku. Za pozornost stojí i malý dřevěný 
objekt obdélníkového půdorysu (č. 80), stojící asi 300 metrů západně 
od areálu fojtství. V pozdější době po přestavbě na zděný sloužil jako 
sušírna ovoce a byl pak využíván i jako obytný fojtovský výminek. 
Od dřevěného jezu na Bečvě vedla ke mlýnu struha. Mezi příjezdovou 
cestou k fojtství a struhou stála zděná budova obecní sýpky (č. 77), 
jejíž kamenné základy se místy dochovaly až do současnosti. Jižním 
směrem od fojtství na hlavní cestu se přes Bečvu projíždělo brodem, 
kde je řečiště Bečvy dostatečně široké.

Stav prostřednobečvanského fojtství s přilehlými budovami 
a čísly popisnými z r. 1833 podle map Stabilního katastru. 

Převzato z http://archivnimapy.cuzk.cz

Když byla po r. 1848 zrušena vrchnostenská správa i robota, zanikl 
s nimi i úřad fojta. Po reorganizaci veřejné správy byl Jan Mikulenka 
jako poslední prostřednobečvanský fojt v r. 1850 zvolen prvním sta-
rostou Prostřední Bečvy. Zemřel 18. 9. 1866 na průjmové onemocnění, 
vedle kterého se v tom čase na Prostřední Bečvě vyskytly i případy 
cholery. Jak hluboce byla instituce fojtů zakořeněna v kolektivním vě-
domí každé obce, dokládala až do doby nedávné skutečnost, že used-
lost, která kdysi bývala fojtstvím, se nadále běžně nazývala fojtstvím 
a její vlastník fojtem.

Bývalé prostřednobečvanské fojtství [pohled od západu, ze dvora]. 
Foto okolo r. 1980. Repro z [TICHÁNEK, Jiří]: Kronika rodu 

Mikulenků z Prostřední Bečvy č.p. 20. 1620-2009. Soukromý tisk.

Přehled prostřednobečvanských fojtů:
1703 – cca 1725-1726 Jan Tomek
cca 1725-1726 – 1772 Jiří Závorka
1772 – 1797 Jiří Mikulenka
1797 – 1826 Michal Mikulenka
1826 – 1848 Jan Mikulenka

Karel Jan Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu 

„Prostřední Bečva 1703-1850“

Fojtové Michal a Jan Mikulenka

V seznamování s prostřednobečvanskou historií 
jsme minule skončili u fojta Jury Mikulenky. 

Dnes si přiblížíme jeho potomky syna Michala a vnuka 
Jana Mikulenku, který byl posledním prostřednobečvanským 

fojtem a zároveň prvním starostou Prostřední Bečvy.
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Úryvky z obecní kroniky – rok 1959
VÝBOR ŽEN

Velmi agilní je výbor žen. Vláda ČSR se rozhodla, že vždy na MDŽ 
budou předány matkám Čestné odznaky mateřství. Odznak III. stupně ob-
drží matka do 5 dětí, odznak II. stupně matka do 10 dětí a odznak I. stupně 
matka přes 10 dětí. Odznak III. stupně uděluje MNV, odznak II. stupně 
ONV a odznak I. stupně KNV. Je nutno ocenit postavení ženy – matky, ne-
boť tato, a slabší tělesně vykonává rovnocennou práci s mužem v továrně 
neb jinde a pak místo odpočinku vede domácnost a pečuje o děti.

KURS ŠITÍ

Výbor žen uspořádal kurs pletení a kurs šití, který vedla Kvačová 
z Hutiska. VŽ navštívil a obdaroval Františku Petřekovou u příležitosti 
jejich 90 narozenin. Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti 
připravila důstojné Uvítání do života novorozenců s pohoštěním matek. 
Finanční prostředky získávaly pořádáním zábavních podniků. Poněvadž 
Eliška Rohelová se odstěhovala do Ostravy, stala se novou předsedkyní 
Anna Petřeková 312.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jako sociální zařízení z důvod vzniku JZD v naší obci byla zřízena ma-
teřská škola. Umístěna byla ve škole U mostu, kde zabrala tělocvičnu, 
jídelnu a kuchyň školní. První ředitelka, Helena Holčáková z Kunovic 
u Valašského Meziříčí s učitelkou Věrou Sekerovou z Holešova vypravily 
školu potřebným zařízením, jako nábytek, hračky, lehátka na spaní atd. 
Dne 29. září byla pro rodiče beseda ve škole U mostu, při které byly 
promítnuty fi lmy o mateřské škole a rodiče si pak prohlédli zařízení a vy-
bavení školy. Přesto měli k mateřské škole nedůvěru. Přihlášeno bylo žák 
ve věku od 3 do 6 let. Vyučování s celodenním provozem začalo počátkem 
října. Ve škole se vařilo a děti obdržely 1 celý oběd a 2 svačiny (dopoled-
ne a odpoledne). Rodiče uhrazují pouze příspěvek ve výši 2,50 na jedno 
dítě na 1 den. Ostatní výlohy hradí stát. Roční náklad mimo osobních 
náklad činil 40 000 Kčs. Je to veliká pomoc pro pracující matky a výhoda 
pro děti které tu rostou v blahobytu pod odborným vedením. S dětmi takto 
připravenými se nepoměrně lépe pracuje při nástupu na národní školu.

DOPRAVA ŽÁKŮ DO STŘEDNÍ ŠKOLY

Na popud MNV byla zvýhodněna doprava žák autobusem do osmileté 
střední školy v Horní Bečvě. Dosud je odvážel autobus na Horní Beč-
vu v 6.30 hodin. Nyní je odváží kopřivnický autobus před 8 hodinou. 
Je to výhoda pro žáky zvláště z Bacova, neboť nejvzdálenější mají 
až 5 km k autobusu.

BUDOVÁNÍ OBCE

Z akce Z bylo získáno 35 131 Kčs, na povodňové škody vyplaceno 
ONV 30 537,74 Kčs. Prováděny byly generální opravy cest do Bacova, 
ke zdravotnímu středisku, do Makytí, na Adámky, na Kolařku a Skálí.

PRODEJNA V BACOV

Z podnětu předsedy MNV adaptován byl pro prodejnu Jednoty v Ba-
cově dům č. 271 nepřítomného majitele Pluchy. Aby nemusili občané 
z Bacova až hodinu cesty docházet do středu obce na nákupy, zřízena 
tu byla k radosti občan prodejna Jednoty, která dobře prosperuje, protože 
v údolí Bacov je na 100 dělník. Tito čekají ještě na poslední přání, zřízení 
autobusové dopravy pro dělníky. První vedoucí prodejny byla Františka 
Stavinohová 151, po ní Marie Mikulenková 166.

POČASÍ

Jaro bylo dosti rané. Sena se posušily, ale pak přišly deště až do polo-
vice srpna. Od polovice srpna nepršelo až do poloviny prosince. Bylo tedy 
nebývalé sucho. Ve vyšších polohách vyschly prameny u školy a studny 
–zůstaly prázdné. I studna v Kněhyních vyschla. Velmi těžce se oralo. 
Letošní rok vynikl malou úrodou brambor a neúrodou ovoce. Pozdnější 
mrazy spálily stromy v rozpuku i kvetoucí borůvky. Byla tedy neúroda 
borůvek. Rovněž houby nebyly takřka žádné.

Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová
Celou kroniku najdete na webu: http://www.prostrednibecva.cz/o-obci/kronika/

●  Neděle 1. 1. v 10.00h. – slavnost Matky Boží Panny Marie, 
zasvěcený svátek
Varhaník – Eva Pařenicová  202, 201.

 Za živé a zemřelé farníky.

●  Středa 4. 1. v 17.30h. – středa po oktávu Narození Páně
Varhaník – Eva Pařenicová  225, 201.

  Za nemocnou osobu, uzdravení těla i duše, 
Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci.

●  Neděle 8. 1. v 10.00h.
svátek - Křest Páně – konec doby vánoční
Varhaník – Eva Pařenicová  217, 201.

  Za zemřelou Anežku Stavinohovou, rodinu Stavinohovu, 
Kantorovu, Mackovu a duše v očistci.

●  Středa 11. 1. v 17.30h. – středa 1. týdne v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová  711, 890.

  Za zemřelého Petra Kubicu, otce, živou a zemřelou rodinu 
a duše v očistci.

●  Neděle 15. 1. v 10.00h. – 2. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy  523, 701, 802.

  Za zemřelou Vlastu Růčkovou, otce, bratra, uzdravení 
rodových kořenů, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, 
Vašutovu a duše v očistci.

●  Středa 18. 1. v 17.30h. památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Varhaník – pan Poruba  828, 725, 910.

  Za Jaroslava Chrbjáta, jeho rodiče, a rodiče Petřekovy, 
sourozence a duše v očistci.

●  Neděle 22. 1. v 10.00h. - 3. neděle v mezidobí, 
sbírka na potřeby kostela
Varhaník – Monika Švandová  728, 727, 910.

  Za zemřelé Anežku a Pavla Kubáňovy, živou a zemřelou 
rodinu Kubáňovu, Babincovu a duše v očistci.

●  Středa 25. 1. v 17.30h. – svátek – Obrácení sv. Pavla, 
končí týden modliteb za jednotu křesťanů
Varhaník – pan Poruba  827, 712, 910.

  Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, bratra Františka 
a duše v očistci.

  Poděkování za dožití 90let s prosbou o Boží ochranu, 
zemřelého Rudolfa Jurajdu, syna Jiřího, Boženu a Cyrila 
Jurajdovy, rodiče z obou stran, sourozence, 
živou a zemřelou rodinu Jurajdovu.

●  Neděle 29. 1. v 10.00h. – 4. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy  516, 722, 812.

  Za zemřelého Jaroslava Jurajdu, rodiče, bratry, živou 
a zemřelou rodinu. Za rodiče Annu a Cyrila Stavinohovy, 
sourozence a duše v očistci.

KOSTEL SV. ZDISLAVY
Úmysly na mše svaté v lednu 2017
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POZVÁNKY

SDH Kněhyně pořádá 

14. ledna 2017 

PLESPLES 

v Hasičském domě 
v Kněhyních.

Začátek: 19.00 hod.
Hudba: O.K.-V.Mez.

Vstupné: 50 Kč
Občerstvení zajištěno.

Srdečně Vás zvou hasiči.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů 

Prostřední Bečva 
děkuje spoluobčanům i dárcům 

za  podporu a za přízeň v roce 2016 
a do nadcházejícího roku 

přeje všem zejména pevné zdraví, 
hodně štěstí a  spokojenosti 

v osobním i pracovním životě. 

Myslivecký spolek 
Radegast - Prostřední Bečva, 

přeje svým členům 
šťastný Nový rok 2017. 

Přání rovněž posíláme všem občanům 
obce Prostřední Bečva.  

Za výbor 
mysliveckého spolku Radegast 

František Juřík

POZVÁNKA

Pozvánka na tradiční 
HASIČSKÝ PLES, 
který pořádá SDH Prostřední Bečva 
ve Valašském šenku Zavadilka             

dne 21. ledna 2017. 

K tanci a poslechu 
                 hraje Dušan Čaplák. 

Srdečně zvou pořadatelé.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavenci v lednu 
JUROŠKOVÁ Věra  ............................................  č.p. 401
JURAJDOVÁ Bedřiška  .....................................  č.p. 149
KŘENKOVÁ Marie  .............................................č.p. 481
VYSTAVĚLOVÁ Anna  ........................................č.p. 677
ANDRÝSKOVÁ Ludmila  ....................................č.p. 317
ŠVRČEK Josef  ....................................................č.p. 409
VAŠUTOVÁ Jiřina  ..............................................č.p. 6
PAVLÁTOVÁ Anežka  .........................................č.p. 441

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

C OBORNÝ Michael   C   SLAVÍČEK Dominik  C
C ŠINDLER Viktor  C

Nově narození

BARON Miroslav
VÍTKOVÁ Jana

Opustili nás

Vzpomínky

Osud k Tobě krutý byl o život Tě připravil 
a nedopřál déle žít.

Dědečkem jsi mohl být a krásný život s námi žít.
Na Tvůj hrob jen můžeme jít a květiny položit.

Klidný spánek Tobě přát 
a s láskou vzpomínat.

Dne 2. ledna 2017 vzpomínáme nedožité 55. narozeniny 
pana Jiřího JURAJDY 

Za celou rodinu Pavla a syn Jiří s rodinou.

KDO JSTE JE ZNALI, VZPOMEŇTE S NÁMI

Dne 2. ledna 2017 by se dožil 55 let 
pan Jiří JURAJDA

Dne 26. 1. 2017 uplyne 29 let, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Rudolf JURAJDA
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a maminka syna Jiřího R. Fiurášková a Jurajdová.

Blahopřejeme

Dne 5. 1. 2017 se dožívá 90 let naše maminka, 
babička a prababička    

paní Bedřiška JURAJDOVÁ

Milá maminko, děkujeme ti za tvou lásku a obětavost, 
kterou po celý život rozdáváš. 

Blahopřeje R. Fiurášková, R. Jurajdová, 
7 vnoučat a 8 pravnoučat.

IN
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SPORT
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu LEDEN do 25. 1. 2017. 
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Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo letos již třetí roč-
ník Českého halového poháru (ČHP) v běhu na 60 metrů s překážkami. 
ČHP obsahoval tři halové závody pro mladé hasiče v běhu na 60 metrů 
s překážkami. 19. – 20. 3. 2016 proběhlo první kolo poháru v rámci 
Jablonecké haly Mladých hasičů konané v Jablonci nad Nisou. Toho-
to závodu se z našeho sboru zúčastnili dva zástupci v kategorii star-
ších chlapců a to Pavel Růčka 4. místo (čas 12,98 s) a Vojtěch Lejska 
49. místo. 12. – 13. 12. 2016 se konal Memoriál Marty Habadové 
v Praze, který byl druhým závodem v rámci letošního ročníku ČHP. 
Do Prahy jsme tak jako v minulých letech vyrazili na třídenní pobyt 
spojený s účastí na těchto závodech. Letošní výprava obsahovala šest-
náct závodníku a třináct členů doprovodu. V kategorii mladších chlap-
ců nás reprezentovali: Petr Žitník 55. místo, Daniel Polášek 59. mís-
to, Marek Štůsek 94. místo, Matyáš Šenk 97. místo a Štěpán Vardžák
143. místo. V mladších dívkách závodily: Michaela Jurečková 84. místo, 
Justina Juraj-dová 108. místo a Krystína Farková 153. mís-to. Ve starších 
chlapcích se zúčastnili: Pavel Růčka 6. místo (čas 12,48 s), Adam Vašut
99. místo, Vojtěch Lejska 132. místo, Jakub Bil 179. místo, Vojtěch Far-
ník 192. místo a Dominik Mička 195. místo. Poslední kolo ČHP proběhlo 
26. 11. 2016 v rámci Ostravsko-beskydských šedesátek v Ostravě. Závodu 
se zúčastnili pouze zástupci v kategorii starších žáků: Pavel Růčka 2. místo
(čas 12,33s), Jan Kubáň 27. místo a Vojtěch Lejska 104. místo. Jednot-
livá umístění na dílčích soutěžích byla bodově ohodnocena a následně 
se body v rámci celkového hodnocení sečetly. V celkovém hodnoce-
ní ČHP obsadil Pavel Růčka 1. místo a stal se tak mistrem ČHP 
pro ročník 2016 v kategorii starších žáků.

Ostravsko-beskydské šedesátky pro nás byly poslední soutěží 
v uplynulém roce 2016. V celkovém hodnocení uplynulé sezóny lze 
opět hovořit o vydařeném ročníku, ve kterém se jméno prostředno-

bečvanských mladých hasičů skloňovalo nejen v rámci okresu Vse-
tín, Zlínského kraje ale i na republikové úrovni. V loňském roce jsme 
cvičili celkem čtyři družstva žáků, z toho dvě v kategorii mladších 
žáků a dvě v kategorii starších žáků. Do závodního zápolení se dále 
zapojili tři dorostenci a jedna dorostenka. Na výcviku mladých hasičů 
se podíleli čtyři vedoucí. Celkem jsme se s družstvy nebo jednotliv-
ci zúčastnili třiceti závodů, přičemž jsme získali devatenáct prvních, 
osm druhých a čtyři třetí místa. Mezi největší úspěchy patří vítězství 
družstva starších žáků v lize okresu Vsetín i na poháru Ředitele Ha-
sičského záchranného sboru Zlínského kraje. Druhé místo družstva 
mladších žáků v lize okresu Vsetín i na poháru Ředitele Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje. Samozřejmě největším úspěchem 
a to nejen loňské sezóny, ale vůbec dosavadní práce s mladými hasiči 
na Prostřední Bečvě, bylo vítězství družstva starších žáků na krajském 
kole hry Plamen a účast na Mistrovství České republiky, která byla 
umocněna krásným pátým místem v celkovém hodnocení a indivi-
duálními úspěchy v podobě titulu na štafetě dvojic a druhého místa 
na požárním útoku. V individuálních závodech v běhu na 60 metrů 
s překážkami zaznamenal pěkné výsledky zejména Pavel Růčka, kte-
rý vybojoval druhé místa v Olomouci a Ostravě a tituly v celkovém 
hodnocení ČHP a zejména na Mistrovství české republiky hry Plamen. 
V dorosteneckých kategoriích se Michal Lejska již čtvrtý rok po sobě 
zapojil do reprezentace České republiky, se kterou se zúčastnil také 
Mistrovství světa v Ostravě. Poděkování patří všem, kdo v minulém 
roce reprezentovali sbor v rámci sportovních akcí a také všem kdo se 
podíleli na výcviku družstev a přípravě soutěžního materiálu. Velký 
dík patří také všem sponzorům, kteří zejména práci s mladými hasiči 
fi nančně či věcně podporují.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů Jan Mikulenka

Pavel Růčka mistrem Českého halového poháru 2016
Pavel Růčka – celkové vyhodnocení ČHP 2016


