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ODPADY V OBCI
První měsíc nového roku je za námi 

a s ním i rozjezd evidenčního systému od-
padů. Jsme rádi, že velká většina z Vás si 
již vyzvedla veškeré štítky, a děkujeme, že 
jste se zapojili do celého projektu. Ty z Vás, 
kteří tak ještě neučinili, vyzýváme, aby ne-
otáleli, protože od 1. února 2017 už bez na-
lepeného štítku odpady vyváženy nebudou. 
Sešlo se nám na obci také několik dotazů, 
jejichž zodpovězení naleznete na stránkách 
tohoto zpravodaje stejně jako článek „Šest 
největších omylů při třídění odpadů“.

ŠEST NEJČASTĚJŠÍCH OMYLŮ
PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

OMYL Č. 1:
Papírová plata od vajec nebo ruličky 
od toaletního papíru patří do papíru

Kartony od vajec nebo ruličky z toaletního 
papíru jsou sice z papíru, ale už tolikrát zrecyk-
lovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. 
Papír se může recyklovat jen sedmkrát, poté 
už je jeho vlákno tak krátké, že z něj nikdo pa-
pír nevyrobí. Do modrých pytlů je proto nehá-
zejte, zvolte raději směsný odpad nebo je mů-
žete zkompostovat.
OMYL Č. 2:
Použité papírové kapesníky mohu házet 
do papíru

Zdá se logické je vytřídit jako papír. Z hygie-
nických důvodů je ale vhazujte do směsného 
odpadu. Do modrého pytle nepatří znečištěný 
papír např. od mastnoty, podobně jako lamino-
vaný, voskovaný nebo termo papír, na který se 
tisknou účtenky.
OMYL Č. 3:
Plastové obaly musí být čisté

Drobné znečištění plastových obalů neva-
dí. Problém ale je mastnota. Plastovou lahev 

od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. 
„Do plastů patří tento obal až po pečlivém vy-
mytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádo-
bí. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, 
ať ji raději dá do směsného odpadu,“ doporu-
čuje Lucie Paseková, zastupující odpadovou 
společnost REMA Systém. Plastový kelímek 
od jogurtu je potřeba pořádně vyškrábat. Na-
opak se není třeba bát do tříděného odpadu 
vyhodit prázdné obaly od mýdel nebo šamponů 
a dalšího běžného drogistického zboží. „V tom-
to případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, 
stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků 
jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotře-
bujete,“ radí web jaktridit.cz. Obaly od žíravin, 
barev a jiných nebezpečných látek do žlutého 
pytle nepatří vůbec. Stejně jako podlahové kry-
tiny z PVC či novodurové trubky.
OMYL Č. 4:
Polystyren do plastu nepatří

Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých 
vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně 
krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale 
na polystyren, který byl použit jako stavební 
izolace. Pokud je na něm omítka, pak do plastů 
nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad.
OMYL Č. 5:
Zrcadlo je vlastně sklo

Zlacená a pokovená skla, a tedy ani zrcadla 
nepatří do zeleného pytle. Podobně jako au-
tosklo. Také s keramikou a porcelánem si při 
recyklaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbi-
tou keramickou mísu a slepé zrcadlo vyhoďte 
do směsného odpadu.
OMYL Č. 6:
Žádné nebezpečné odpady doma nemáme

Pokud je na obalu nebo výrobku symbol 
přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žádného 
kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná 
se totiž o nebezpečný odpad, jeho konkrétní ne-
bezpečné vlastnosti popisují další grafi cké sym-

boly v oranžovém poli, například lebka nebo 
symbol ohně. „Ty prozradí, zda je konkrétní 
věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, 
výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení zde 
také musí být srozumitelně napsáno, co za ne-
bezpečnou látku výrobek obsahuje,“ vysvětluje 
Lucie Paseková.

K takovým a v domácnostech běžně se vy-
skytujícím nebezpečným odpadům patří třeba 
elektroodpad nebo nedobrané či prošlé léky 
všeho druhu. Léky je nejsnazší odnést zpátky 
do lékárny. Nebezpečným odpadem jsou také 
zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, 
laků, nátěrů a mořidel i jejich obaly. Dráždi-
vé či jedovaté látky obsahují i některé čisticí 
a úklidové prostředky. Jak naložit s obalem 
obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte 
na etiketě. Nebezpečný odpad můžete bezpečně 
odložit ve sběrném dvoře.

 Zdroj: ekolist.cz a relax.lidovkycz

ODPADY – PTÁTE SE
Kam patří obal od másla?

Obal od másla je tvořen hliníkem 
spojeným s jiným materiálem, který 
však není jednoduché oddělit. Z tohoto 
důvodu obal od másla patří do popel-
nice.
Co s použitým olejem ze smažení?

Olej nepatří v žádném případě do ka-
nalizace, protože následně způsobuje 
problémy v čistírně odpadních vod. 
Použitý olej plňte do PET lahve, kte-
rou po naplnění vhoďte do popelnice.
Jak mám naložit s použitými injekčními 
stříkačkami po aplikaci inzulínu?

Ty je nutné zlikvidovat podle záko-
na o odpadech jako nebezpečný odpad. 
Do nebezpečného odpadu patří také 
např. staré rtuťové teploměry. V na-
šem případě tedy použité stříkačky 
nebo jehly z inzulinových per diabe-
tiků zaneste do výdejny léčiv, kde je 
shromažďovací místo pro nebezpečný 
zdravotnický odpad nebo do sběrného 
dvora.
Jak je to s celofánem?

Ač se to nezdá, tak celofán není 
plast a nedá se zrecyklovat. Patří tedy 
do popelnice.
Kam patří obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zub-
ní pasty mohou obsahovat hliníkovou 
vrstvu. Navíc většinou zůstává určité 
množství pasty v tubě, takže se jedná 
o znečištěný obal.
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VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI 
JSOU NEBEZPEČNÍ PRO ZVĚŘ V LESÍCH
Letošní zima je dosud bohatá na sníh, což se líbí zejména 

dětem a lyžařům. Méně už zvěři v okolních lesích, která obtíž-
něji hledá potravu. Pomáhají jí myslivci a také samotná zvěř 
se z tohoto důvodu stahuje blíže k obydlím, kde může snadněji 
najít potravu. Bohužel některá se stane obětí volně pobíhají-
cích psů. „Ti zvěř, hlavně srnčí, nahánějí a ta se neumí bránit 
a v těžkém terénu nezvládá utéct. Buď ji doženou nebo pak 
zalehne, dostane zápal plic a uhyne. Byli jsme svědky, kdy pes 
uloveného srnce doslova sežral, zůstala jen kostra. Jak se naučí 
nahánět, probudí se v nich lovecké pudy po svých předcích, je 
konec, nedá se tomu zabránit a bude pokračovat dál. Během 
14 dnů evidovali prostřednobečvanští myslivci pět kusů uhy-
nulé srnčí zvěře uštvané psy. Víme, že to není vina psů, ale 
jejich majitelů,“ říká Hana Křenková, členka Mysliveckého 
spolku Radegast. Majitelé psů jsou za zvíře odpovědni a dle 
zákona o myslivosti může být volně pobíhající pes v honitbě, 
což je prakticky kdekoli v přírodě, který pronásleduje zvěř, 
usmrcen. „ Zastávám názor ten, že pes je domácí zvíře, tudíž 
má domov u majitele, jeho obydlí a měl by být k tomu  veden. 
Zvěř má domov  na polích a v lese, tak bychom i jejich domov 
měli respektovat a podle toho se chovat. Příroda je tady pro nás 
všechny a tak bychom ji měli chránit všichni společně, není to 
jen na myslivcích,“ uzavřela Křenková.  -sr-

Foto: srnec nalezený v lednu 2017 v honitbě Prostřední Bečva

facebook.com/obec.prostredni.becva

Sledujte nás na facebooku

Úryvky z obecní kroniky – rok 1960

Opět přikročujeme k vylíčení hospodářských, politických, 
kulturních a společenských poměrů. Poměry hospodářské: 
Ač naše obec je vesnice, je obcí dělnickou a zemědělstvím se 
živí jen nepatrný díl našeho obyvatelstva.

ZÁSTAVNÍ PLÁN
Zástavní plán obce byl stanoven od hotelu Bečva po Za-

vadilku, pak od středu obce do údolí Bacova po školu Bacov 
a do středu obce do údolí Kněhyně po školu.

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
V místním hospodářství pracuje švec Mitáš v Kněhyních, kte-

rý přináší pro MNV čistý zisk 170,20 Kč. Též fotograf Celba 
pracuje na Pústevnách v rámci místního hospodářství.

ÚZEMNÍ REORGANISACE
Územní reorganisace v naší obci nepříslušela. Okres Valaš-

skomeziříčský byl zrušen a jeho obce přiděleny do většího celku, 
okresu Vsetín. Naši lidé to uvítali s nevolí, neboť vyřizovat úřed-
ní záležitosti na Vsetíně bude ztíženo časově i peněžním nákla-
dem na cestu, přičemž počet pracovníků na úřadě se nezmenší. 
Kraj Gottwaldovský byl zrušen a vytvořen větší celek, kraj Seve-
romoravský s hlavním městem Ostrava.

MOHYLA V HAŠOVĚ HÁJI
Odpoledne bylo slavnostní předání kamenné mohyly v Cípko-

vé v Hašově háji, kde se zastřelil partyzán a učitel Haša a kde 
byli zajati Bedřich Kubiš a Čeněk Divín. Tenkráte v roce 1944 
by tu hustý smrkový podrost, dnes jsou tu už vysoké smrky. Čle-
nové SPB s předsedou Jindřichem Kysučanem, ředitelem školy 
vybudovali tu na ukázku partyzánský bunkr v zemi. Na této slav-
nosti v lese přivítal řídící učitel v. v. Robert Malina účastníka 
partyzánských bojů v obci, velitele majora Murzina, který je 
nyní právníkem v nějakém závod v Ufě na Uralu. Ředitel ško-
ly Jindřich Kysučan též uspořádal výstavu dokumentů odboje. 
Před odchodem do Cípkové týž den byla odhalena a pionýrům 
do opatrování. Občané se zúčastňovali zájezdů do Beskydského 
divadla. Zemědělští družstevníci byli školeni v družstevní škole 
práce v hotelu Bečva. Zúčastňovali se jí jen 5 – 6 družstevníků.

ŠKOLSTVÍ V OBCI V LETECH 1950 – 1960
V Kněhyních se kromě manželů Žílových vystřídali učitelé: 

František David, Růžena Dorňáková, Božena Divínová, Věra 
Jurečková provdaná Malinová. Počet tříd: 3

U mostu kromě ředitele Jindřicha Kysučana se vystřídali učitelé: 
L. Slováková, Ludmila Bárová, Františka Karbanová, Draho-
míra Chvapilová, Červenková, J. Pešková, Jan Mareček, Pav-
líková, Josefa Machová, Bradáčová, Stolařová, Chytilová, Trh-
líková, Žofi e Malinová, A. Dedková, Hořejší Zd., Kysela. Počet 
tříd: 5.

V Bacově na jednotřídce stále Bedřich Vašek.

Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová
Celou kroniku najdete na webu: 

http://www.prostrednibecva.cz/o-obci/kronika/

SVOZ ODPADŮ V ÚNORU
 NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) - pondělí 13. a 27. února

 PLASTY (žlutá barva pytle) - pondělí 6. února

 TETRAPACK (bílá barva pytle) - pondělí 20. února

 PAPÍR (modrá barva pytle) - pondělí 20. února

 SKLO (zelená barva pytle) - pondělí 20. února
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Marcelu Maléřovou přivedlo do ČKK dobrovolné dárcovství krve

Marcela Maléřová pracuje jako prodavačka. Je vdaná, má tři 
dcery a vnučku Emilku. Ráda čte, houbaří a stará se o zahrádku 
a domácnost.

Za předsedkyní místní organizace Červeného kříže Marce-
lou Maléřovou jsem se vypravila domů. Hned po vkročení 
do domu mi bylo jasné, že majitelka má ráda svíčky a domácí 
pohodu. Obývacímu pokoji vévodí osobitá knihovna náruživé 
čtenářky detektivek. Posledním vánočním přírůstkem bylo je-
dinečné vydání povídek s Herculem Poirotem, které má téměř 
900 stran. Krásná kniha.

Kdy byla založena organizace Červeného kříže na Prostřední Beč-
vě a jaká je její historie?

Naše místní skupina byla založena už v roce 1950. Tehdy jsme měli 
75 zakládajících členů. Zajímavostí je, že během svého působení jsme 
měli až 123 členů. V současnosti registrujeme 46 osob v poměrně ši-
rokém věkovém rozpětí – od dvaceti do devadesáti let. Máme mezi se-
bou několik zdravotníků – lékařku a zdravotní sestry. Zájem o činnost 
ČKK upadá. My jsme v okolí jediná organizace, nejbližší je v Rožnově 
pod Radhoštěm. Hlavní náplní činnosti naší skupiny byla vždy přede-
vším humanitární pomoc nebo zdravotnické hlídky. Také se snažíme 
„starat“ o naše členy. Např. ty starší pravidelně navštěvujeme nebo 
pořádáme zájezdy do Polska, které jsou otevřeny i dalším zájemcům.
Proč jste se stala členkou ČKK?

Do organizace jsem vstoupila někdy v polovině 80. let. S manželem 
jsme chodili darovat krev a pro ČKK je podpora dobrovolného dár-
covství krve nebo jejích složek důležitou součástí jeho činnosti. Dříve 
bylo hodně dárců zároveň členy ČKK. Mě péče o zdraví vždy zajímala, 
jako dítě jsem se účastnila zdravotnických soutěží. Později jsem v or-
ganizaci zastávala pozici pokladníka a v roce 2003 jsem byla zvolena 
předsedkyní.
Darujete ještě krev?

Ne, díky těhotenství a mateřství jsem musela udělat přestávku. Měla 
jsem tři děti po sobě a doktorka mi další darování z důvodů vyčerpá-
ní organismu nedoporučila. Později přišly další zdravotní komplikace, 
které mi darování znemožnily. Mezi našimi členy ovšem dárce krve 
máme.
V čem spočívá činnost místní skupiny?

Vždycky jsme dělávali zdravotnické hlídky – drželi jsme pohoto-
vost na veřejných akcích. O tuto službu ale už není velký zájem, or-
ganizátoři si ji většinou zajišťují sami. Pravidelně zajišťujeme zdra-
votnickou hlídku na začátku května při sletu čarodějnic. Pro Diakonii 
Broumov pořádáme charitativní sbírku oblečení, lůžkovin, látek, dek, 
obuvi, hraček… Probíhá jednou ročně, většinou v květnu. V Broumově 
na třídění darovaných věcí zaměstnávají lidi z okraje společnosti, 

např. bezdomovce, kteří jsou těžce zaměstnatelní a tím jim také pomá-
hají. V minulosti jsme dlouhodobě spolupracovali s Dětským domo-
vem v Zašové, ale podporu jsme asi před pěti lety ukončili. Nyní se 
orientujeme na místní pomoc a začali jsme spolupracovat se základní 
školou i školami mateřskými. Kontrolujeme a doplňujeme jim lékár-
ničky nebo nakupujeme a připravujeme mikulášské balíčky. Letos 
jsme měli, myslím, 133 balíčků! V loňském roce během Dne dětí jsme 
školáky seznamovali se základy 1. pomoci, vyzkoušeli si umělé dý-
chání, ošetření akutních úrazů aj. V letošním roce jsme jim poskytli 
fi nanční podporu na nákup školních pomůcek. Dříve jsme dělávali také 
dětský maškarní ples a jeho výtěžek poskytovali škole. A nesmím za-
pomenout na nákup veselé kozy nebo učebních pomůcek přes Člověka 
v tísni. Prostřednictvím této organizace si můžete koupit kozu, slepice 
nebo ovci a darovat ji potřebným rodinám v Africe a Asii. Tento způsob 
humanitární pomoci nám přijde smysluplný.
Z čeho fi nancujete svou činnost?

Kromě členských příspěvků a příspěvku od obce organizujeme maš-
karní ples pro dospělé. Letos to bude už dvacátý ročník, který proběhne 
18. února na Zavadilce. Hrát bude skupina Univerzal a všechny tímto 
srdečně zvu. Návštěvníci si už zvykli chodit v maskách a ty mezi taneč-
níky převládají. Vyhlášení nejlepších masek je vždy velmi těžký úkol. 
Na plese jsme třeba měli Laurela a Hardyho, skupinu myší, dalmati-
nů, krav nebo tučňáků. Zajímavá byla také pobřežní hlídka, Sněhurka 
a sedm trpaslíků nebo Shrek. Skvěle vypadaly sochy. Na našich webo-
vých stránkách: http://www.cckpb.estranky.cz/ máme z každého roční-
ku bohatou fotogalerii. Letošní výtěžek z plesu, který máme převážně 
z tomboly, věnujeme kostelu sv. Zdislavy na nákup nových varhan.
Zmínila jste, že jste ve škole zprostředkovávali školení první po-
moci pro děti. A co dospělí?

Problematiku zásad první pomoci považuji za velmi důležitou i pro-
to, že prakticky zmizela z povinné školní výuky. Před pár lety jsme or-
ganizovali tady na Prostřední Bečvě školení pro dospělé, které chceme 
letos zopakovat. Zájemci se dozvědí včas termín z našich webových 
stránek nebo zpravodaje. Budou si moci vyzkoušet umělé dýchání, ma-
sáž srdce, stabilizovanou polohu apod. Sama jsem se několikrát dostala 
do situace, kdy jsem musela poskytnout první pomoc a nejdůležitější je 
v té chvíli nezpanikařit a zachovat si chladnou hlavu. Pokud člověk zná 
alespoň základní kroky, které má udělat, bude klidnější.

 Děkuji za rozhovor. Alena Srovnalová

Příprava mikulášských balíčků
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Co se děje ve škole

Začátek nového kalendářního roku jsme zahájili besedou s názvem 
Etiketa a školní řád. Paní lektorka v mžiku udělala z žáků herce a zasvě-
tila je do tajů společenské etikety. Vtáhla je tak do děje a žáci si moh-
li prakticky vyzkoušet různé společenské situace, které si pak s chutí 
procvičovali i o přestávce. V dnešní době bohužel pozdrav u dětí není 
samozřejmostí. Věříme, že beseda přispěje ke zlepšení situace.

10. ledna se děti mateřské školy společně s 1. a 2. třídou vypravily 
do Divadla loutek v Ostravě na představení Kocourek Modroočko. 
Druháčkům známou knížku o kocourkovi předčítala paní učitelka 
už v 1. třídě, a tak si známý příběh mohli připomenout i v úžasném 
hereckém podání s krásnými kostýmy i kulisami.

V polovině ledna se žáčci trochu zapotili při kontrolních písemných 
pracích a teď už určitě nedočkavě očekávají samé jedničky na vysvěd-
čení. Budou tam?

V sobotu 14. ledna žáci druhé třídy společně s Míšou ze 4. třídy po-
bavili hasiče na jejich výroční hasičské schůzi svým vystoupením. Žáci 
si sami vyrobili hasičské auto a nacvičili pásmo, které zakončili tancem 
s obručemi s názvem Hasičské cvičení.

Tentokrát nás leden svým počasím nezklamal, proto se mohl 
16.-20. ledna opět uskutečnit lyžařský kurz na Bílé za výborných sně-
hových podmínek i za svitu sluníčka. O organizaci lyžařského výcviku 
se postarala paní učitelka Mgr. Simona Hrstková a spolu s vychovatel-
kami Mgr. Michalou Kubjátovou a Vendulou Golasovskou vytvořily 
dětem zázemí. Celý týden malí lyžaři pod vedením kamarádských in-
struktorů pilně trénovali, aby se v pátek mohli svým rodičům předvést 
v obřím slalomu. Medaili dostali všichni, ale o vítězích rozhodoval čas 
na časomíře. Z družstva ostřílených pokročilých lyžařů (Spongebob 
a Jahody) zvítězil Kristian Staněk ze 4. třídy, ale jen o pět setin před 
druhou Jolanou Hrstkovou (4. tř.). Třetí místo obsadil Marek Štůsek 
(4. tř.). Ze začátečníků a mírně pokročilých (družstvo Ryby a Melouni) 
vybojoval svou rychlou jízdou 1. místo Jaromír Jurečka z 1. třídy, dru-
hý nejrychleji pospíchající z kopce dolů byl Štěpán Vardžák a v těsném 

šesti setinovém závěsu za ním Adélka Ondrůšková (oba z 2. třídy). Zá-
vod si troufl i sjet i 3 snowboarďáci: Justina Jurajdová ze 4. tř. (1. místo), 
Matyáš Šenk z 2. tř. (2. místo) a Michaela Jurečková ze 4. tř. (3. místo). 
Jsme rádi, že děti sportují a těšíme se na jejich další úspěchy.

V posledním lednovém týdnu proběhla třídní kola recitační soutěže, 
kde byli vybráni 3 nejlepší recitátoři z každé třídy, kteří se 1. února zú-
častní školního kola recitace a ti nejlepší i okrskového kola v Rožnově 
pod Radhoštěm. 4. a 5. třída absolvovala besedu Tajemství lásky.

Poslední lednový den žáci dostanou výpis z vysvědčení (letos trošku 
netradiční) a za odměnu si mohou odpočinout 3. února v jednodenních 
pololetních prázdninách.

V únoru čeká 3. a 4. třídu povinný plavecký výcvik, všechny žáky 
přednáška o zdravé výživě, oblíbená valentýnská přáníčka, jarní prázd-
niny a možná i družinový karneval. Simona Hrstková

Co se děje v MŠ Kněhyně

S rokem 2016 jsme se rozloučili akcemi, 
které již tradičně koncem roku probíhají. 
Byl to prodej dětských výrobků na předvá-
nočním jarmarku, dále se v naší mateřské 
škole uskutečnila návštěva Mikuláše, anděla 
a čertů - děkujeme hasičům SDH Kněhyně 
a také se konala vánoční besídka.

Od Mikuláše dostaly děti několik krásných 
balíčků, za které děkujeme fi rmě Dřevo-
kup pana Solánského, dále mamince Robin-
ka - paní Bordovské a také Červenému kříži 

Prostřední Bečva. Naše poděkování patří ještě 
tatínkovi Vojtíka - panu Macurovi, který všem 
dětem připravil soubor vánočních omalová-
nek.

Vánoční besídka byla jako každý rok ra-
dostnou událostí a děti potěšila spoustou no-
vých hraček a také cvičebního nářadí. K mlsá-
ní bylo linecké, které si děti v mateřské škole 
samy napekly a dále bylo na svátečním stole 
mnoho výborného cukroví, kterým přispěly 
všechny naše maminky, za což jim děkujeme.

Poslední předvánoční akcí pak byla 22. pro-
since návštěva kostela, kde děti shlédly příběh 
o narození Ježíška a obdržely dáreček – andě-
-líčka. Za hezký zážitek děkujeme organizá-
torům, zejména panu Holčákovi, který se na-
šim dětem i po skončení akce věnoval a hrál 
s nimi v pastoračním centru zábavné hry.

V měsíci lednu nového roku 2017 jsme si 
díky bohaté sněhové nadílce dostatečně uží-
vali dovádění na sněhu a asi nejvíce děti ba-
vilo ježdění na lopatách z kopce na zahradě 
mateřské školy.

Lednová vydání týdeníku Jalovec přinesla 
fotografi e dětí z naší mateřské školy. S dota-
zy redaktora týdeníku si děti poradily a jejich 
odpovědi, týkající se oblíbených jídel či her, 
které je nejvíce baví, zde byly také uveřejně-
ny. Možná jste si je přečetli.

Letošní chřipková epidemie nepostih-
la jenom děti, ale i zaměstnance obou na-
šich mateřských škol. Z toho důvodu byla 
od 19. ledna do 27. ledna MŠ Kněhyně uza-
vřena, její pracovnice nahradily nemocný 
personál v MŠ střed a rodiče zdravých děti 
měli možnost je v této MŠ umístit. Za pocho-
pení a vstřícnost našim rodičům děkujeme. 
Od 30. ledna jsme se opět vrátili k běžnému 
provozu.  Irena Janečková

Lyžařský kurz proběhl na Bílé
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Příběh knihy Vlak naděje od anglické 
spisovatelky Christiny Baker Klineové 
je inspirovaný skutečnými událostmi 
30. let minulého století. Organizace Po-
moc dětem odváží sirotky z přelidněné-
ho New Yorku k náhradním rodinám. 
V jednom z posledních vlaku naděje sedí 
i devítiletá Niamh, která přišla o rodinu 
při velkém požáru na newyorské perife-
rii. Co jí čeká? Podobná otázka zní v hla-
vě i sedmnáctileté Molly v roce 2011, 
která po smrti rodičů střídá pěstounské 
rodiny a jde z průšvihu do průšvihu. Pro-
tnou se osudy těchto žen? Může velká 
ztráta přinést něco podstatného?

V knize anglické spisovatelky Victorie Jonesové Dům u ústí řeky 
se přítomnost prolíná s minulostí. V drsné krajině Suffolku u ústí řeky 
stojí před 1. světovou válkou panský dům, jehož rodina ukrývá mno-
há tajemství. V současnosti archeoložka Iris dostává za úkol dohlížet 
na odkrývání anglosaské mohyly a zdejší krajina jí fascinuje stejně jako 
ruina panského domu. Proč ho jeho majitelé opustili? Při svém pátrání 
narazí na zeď mlčení, teprve její kolega jí pomůže přiblížit se k pravdě 
a ta má větší spojitost s její rodinou, než by Iris považovala za možné.

Příběh starého anglického sídla na-
jdete v knize Šepot vzdálených chvil 
od australské spisovatelky Kate Mor-
tonové. Ve vznosném, ale chátrajícím 
domě žijí neprovdané sestry Blytheovy, 
kam byla nečekaně pozvána na návštěvu 
Edie. Její matka zde před padesáti lety 
strávila část dětství při evakuaci Londý-
na. Edie začíná pomalu rozplétat matči-
nu minulost ale ve zdech tohoto domu se 
ukrývají ještě mnohem větší tajemství.

Pohnutý příběh plný lidské krutosti 
a nenávisti, ale zároveň lásky a naděje. 
Americká spisovatelka Ruta Sepetysová 
ve své knize V šedých tónech nám přiblíží trochu jinou válečnou his-
torii. Píše se rok 1941, Lině je patnáct let a těší se, že po prázdninách 
půjde na uměleckou školu. Jednoho večera k nim domů ale vrazí sovět-
ská tajná policie a společně s její matkou a malým bráškou je odvlečou 
do pracovního tábora na Sibiři. Lina se musí naučit bojovat o život, 
přijímat obtížná rozhodnutí, nechat se ponižovat, ale zejména nenechat 
se zlomit a udržet si vlastní lidství.

Americký spisovatel Anthony Doerr ve své knize povídek Sběratel 
mušlí zkoumá lidské touhy, zármutek, nerozhodnost, zlomené srdce 
a zavádí čtenáře na africké pobřeží i na předměstí v Americe. Ukazuje 
hojnost přírody i její divokou sílu. Hlavními hrdiny povídek jsou po-

zorovatelé velryb, rybáři, lovci i mystici 
zachyceni v určitých situacích života.

Italský spisovatel Luca Di Fulvio vás 
ve své knize Dítě, které v noci našlo 
slunce zavede do bohatého knížectví 
ve východních Alpách. Jednoho dne při 
strašlivém krveprolití je vyvražděna celá 
rodina zdejšího pána i se všemi obyvate-
li hradu, jen jeho syna Markuse zachrání 
dcera porodní báby a vesničané ho pří-
jmou mezi sebe. Vláda nového krutého 
pána způsobí, že Markus začne spřádat 
plán na boj za svobodný život nejen 
pro sebe, ale i pro ostatní nevolníky.

Kabinet milostných dopisů od americké spisovatelky Alyson Ri-
chmanové je romantickým příběhem odehrávajícím se na pozadí vá-
lečných let. Píše se rok 1943 a v Itálii jsou u moci fašisté. Elodie, kte-
rá se dosud věnovala své milované hudbě, se po otcově smrti zapojí 
do italského hnutí odporu. Poznává zde svou první lásku, ale pak musí 
z rodné Verony uprchnout. Vydává se na pouť, která jí pomůže nalézt 
nejen bezpečí, ale i nový smysl života.

Do nového roku vstupujeme vždy 
s nadějí, že se něco změní. Stejně si 
počínají i tři ženy, které se sešly na spo-
lečném silvestrovském večírku v knize 
britské spisovatelky Lucy Diamondové 
Bude to dobrý rok. Gemma byla dosud 
ženou v domácnosti, potřebuje však něco 
víc, a je odhodlána vrátit se k někdejší 
profesi. Saffron se doposud věnovala 
úspěšné kariéře, ale teď má tajemství, 
které ji obrátí život naruby. A Caitlin je 
momentálně úplně na dně, zemřela jí 
matka, rozpadl se jí vztah a přišla o prá-
ci. A tak s nadějí hledí do nového roku 
všechny tři hrdinky. Čeká je hodně změn 
a některé zcela nečekané.

PRO DĚTI:
Sci-fi  příběhy naleznete v knihách: Skleněný trůn od Sarah Janet 

Maasové, druhý díl série o Učedníkovi Učedník a pyramida Orků 
od Tarana Matharu, Ztracené království druhý díl série Koruna Tří 
od J. D. Rineharta a Šťastně až na věky ze série Selekce od Kie-
ry Cassové. Volné pokračování příběhu o Arii, která je nejen nejlepší 
kamarádka, ale také anděl strážný 
najdete v knize Můj anděl strážný: 
Druhá šance od Victorie Schwabo-
vé. Kdo se rád bojí, může si půjčit 
Děsivé storky – Doupě nestvůry 
od Roberta L. Stineho. Prázdniny 
u babičky a dědečka nemusí být 
nudné, když bydlí ve starém, tajem-
ném domě. Trochu bláznivý příběh 
o překonávání vlastního strachu to 
je Kluk co se koupal s piraňami 
Davida Almonda. Nejlepší švédskou 
knihou, vítězkou Augustovy ceny je 
Legenda o Sally od Jonese J. Wege-
liuse.Vydejte se s gorilou Sally na 
cestu kolem světa.

 Libuše Fárková

Nové knihy v knihovně
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Bohatství dřeva ve vrchnostenských le-
sích se stalo již v dávných dobách základem 
rozvoje sklářství. Dřevo se využívalo nejen 
jako palivo do sklářských pecí, ale v mno-
hem větší míře sloužilo k výrobě potaše, 
nezbytné suroviny k výrobě skla, která se 
získávala loužením dřevěného popela. Nej-
starší doložená sklářská huť se nacházela 
v 17. století na území Vigantic. Z osady ko-
lem staré huti pak vznikla samostatná obec 

Hutisko. Původní stanoviště sklářské huti se 
nacházelo poblíž hutiského fojtství. Odtud 
se sklárna postupně přesouvala na nová sta-
noviště výše do hor, jak nasvědčují docho-
vané pomístní názvy a také naleziště zbytků 
skloviny (její nové stanoviště se nacházelo 
na Hutisku v Zákopčí u budovy bývalé školy 
a při cestě na Soláň u tzv. Šamánkova mos-
tu, kde ji připomíná pomístní název U Staré 
Huti).

Na začátku 18. století se tato sklárna 
z údolí pod Soláněm přestěhovala k Rožnov-
ské Bečvě a postupně se nacházela na stano-
vištích na Horní Bečvě, na Prostřední Bečvě 
v údolí Kněhyně Pod Stupňami, na Dolní 
Bečvě při zdrojnicích potoka Horní Rozpitý 
a nakonec opět v Kněhyních – dnes lokalita 
V Huti. Sklářská huť kromě dutého skla vy-
ráběla ve velkém množství především tabu-
lové a kolečkové sklo. Produkce tabulového 
skla nebyla nevýznamná, neboť například 
jen pro vrchnost v letech 1791-1802 se ho vy-
robilo 3.515 kusů a kolečkového skla v těch-
to letech vrchnost odebrala 10.343 kusů. 
Je zřejmé, že s rozšiřováním výroby rostl 
i nájem za sklářskou huť. V roce 1802 se 
František Bečák z lukovského panství za-
vázal vystavět novou sklárnu v Kněhyních. 
Součástí sklárny byly žíhací, tavící, chladící 
a vytahovací pece, obytné objekty pro děl-
níky, kůlny, stáje, sklady pro zásoby skla, 
mlýn na drcení křemene a sklep. Bečák měl 
právo nakupovat pivo a víno z panských 
sklepů za stejnou cenu jako šenkýři a prodá-
vat je dráže. I v předchozích a pozdějších le-
tech bylo samozřejmostí, že součástí zázemí 
sklářských dělníků byla nálevna i obchod.

Indikační skici (viz http://www.mza.cz/
indikacniskici/) zachycují stav sklářské huti 
k r. 1833 při soutoku potoků Kněhyně a Kra-
bičanky. Rozložení i velikost jejích objektů 
(tři hlavní největší - patrně výrobní budovy 
a dvanáct dalších hospodářských a obytných 
staveb), které byly vesměs všechny dřevě-
nými stavbami a jako celek spadaly pod čís-
lo popisné 144.

Sklářská huť na Prostřední Bečvě ukonči-
la svůj provoz zřejmě někdy začátkem 40. let 
19. století. V pramenech se uvádí ještě 
v r. 1841, ale rakouská statistika z r. 1854 ji 
už nezná.

Vlastivědná literatura uvádí, že na úze-
mí nynější Prostřední Bečvy byla sklárna 
v 18. století kromě údolí Kněhyně i v Ba-
cově. Autentické písemné prameny ji však 
nedokládají. Podle dr. Baletky jde možná 
o fi kci, ale není vyloučeno, že i v Bacově 
mohlo být jedno ze stanovišť stěhovavé huti 
rožnovského panství.

Zdroj: 
BALETKA, Ladislav a Jana PAŠTIKOVÁ. 

Historie a současnost podnikání 
na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku 

a Rožnovsku. 
Žehušice: Městské knihy, 2007. 

ISBN 978-80-86699-48-6.

Karel Jan Malina
redakčně upravený text 

z nepublikovaného rukopisu
„Prostřední Bečva 1703-1850“

Sklářská huť na Prostřední Bečvě

Kněhyně - V Huti. Foto autor, 29. 4. 2012

Kněhyně - V Huti. Současný dochovaný kříž odkazuje na původní kříž vztyčený na návrší nad sklářskou 
hutí, která se rozkládala mezi potoky Kněhyně a Krabičanky. Kříž  kromě komplexu sklářské huti současně 
chránil i křižovatku tří cest: dvě odtud vedly na javořiny s názvy Kněhyňa a Krabičanky podél koryt 
stejnojmenných potoků a prostřední cesta v těsné blízkosti kříže stoupala na javořinu Noříčí. 
Foto autor, 29. 4. 2012.
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Tříkrálová sbírka 2017 
na Prostřední Bečvě rekordní

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a zapojili do letošní Tříkrálové 
sbírky. Koledovat v naší obci vyrazilo navzdory velmi nízkým teplo-
tám 13 skupin koledníků. Extrémní mráz, který sužoval cestu koledníků 
nezasáhl srdce občanů a tak se nám podařilo vykoledovat rekordních 
80 508 Kč, což je o 7 619 Kč více než v loňském roce.
Výtěžek bude určen pro:
• Přímá pomoc lidem v akutní nouzi
• Finanční podpora pro Centrum socialně-materiální pomoci
•  Spolufi nancováníprojektu ,,Děti na pomoc aktivnímu stáří“ - zbudo-

vání zahrady při Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici
•  Kompenzační pomůcky pro Pečovatelskou službu v Rožnově pod Rad-

hoštěm a Kelči
Děkujeme všem  občanům za štědrost a fi nanční přispění  do Tří-

králové sbírky na dobrou věc. Pavla Bilová

VÝTĚŽEK V CHARITĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
V LETECH 2015 - 2017

rok 2015 rok 2016 rok 2017 Ø/na 
1 obyv.

Horní Bečva 48 108 Kč 54 402 Kč 46 707 Kč 19 Kč
Prost. Bečva 76 737 Kč 72 889 Kč 80 508 Kč 47 Kč
Dolní Bečva 95 623 Kč 97 203 Kč 107 414 Kč 56 Kč

Hutisko 101 200 Kč 99 670 Kč 98 165 Kč 49 Kč
Vigantice 50 788 Kč 47 402 Kč 57 299 Kč 55 Kč

Rožnov p. R. 321 839 Kč 351 540 Kč 329 366 Kč 20 Kč
Val. Bystřice 114 847 Kč 116 587 Kč 121 200 Kč 47 Kč
Velká Lhota 17 316 Kč 19 584 Kč 18 251 Kč 36 Kč

Zubří 180 630 Kč 193 193 Kč 195 363 Kč 35 Kč
Vidče 70 448 Kč 76 448 Kč 77 330 Kč 45 Kč
Střítež 20 287 Kč 22 842 Kč 27 226 Kč 32 Kč
Zašová 115 933 Kč 118 476 Kč 124 404 Kč 41 Kč

Val. Meziříčí 467 160 Kč 431 332 Kč 446 978 Kč 20 Kč
Poličná 33 344 Kč 32 020 Kč 34 069 Kč 20 Kč
Krhová 43 791 Kč 42 633 Kč 41 719 Kč 21 Kč
Branky 20 315 Kč 23 517 Kč 21 621 Kč 23 Kč
Police 14 447 Kč 13 959 Kč 14 507 Kč 25 Kč
Loučka 19 766 Kč 21 277 Kč 20 332 Kč 26 Kč
Podolí 5 532 Kč 6 879 Kč 7 219 Kč 29 Kč

Kunovice 18 458 Kč 19 650 Kč 20 291 Kč 32 Kč
Kelč 80 286 Kč 82 812 Kč 86 424 Kč 32 Kč

Kladeruby 17 978 Kč 23 028 Kč 26 302 Kč 63 Kč
Choryně 18 604 Kč 19 116 Kč 20 322 Kč 28 Kč

Lešná 51 050 Kč 49 651 Kč 45 819 Kč 23 Kč
Celkem 1 927 315 Kč 2 036 380 Kč 2 068 836 Kč  

Tři králové: J. Frnka, D. Cverna a T. Randuška

●  Středa 1. 2. 17.30 – čtvrteční svátek
Uvedení Páně do chrámu
Varhaník – Eva Pařenicová

  Budou se světit - svíčky „hromničky“, které budou pro farníky, 
připravené v kostele.

  Za zemřelého Jana Děckého, rodiče, bratra, sestru, 
živou rodinu a duše v očistci.

●  Neděle 5. 2. 10.00 – 5. neděle v mezidobí
Představení dětí k 1. svatému přijímání
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy.

  Za živé a zemřelé farníky.

●  Středa 8. 2. 17.30 – památka sv. Jeronýma Emilianiho
Varhaník – Eva Pařenicová

  Za Metoděje Červeného, živou a zemřelou rodinu, 
za rodinu Bělůnkovu a Kocourkovu.

●  Neděle 12. 2. 10.00 – 6. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová

  Za zemřelé Margitu a Václava Holčákovy, jejich rodiče, 
živou a zemřelou rodinu.

●  Středa 15. 2. 17.30 – středa 6. týdne v mezidobí
Varhaník – pan Poruba

  Za Jindřišku Solanskou a zemřelou rodinu.

●  Neděle 19. 2. 10.00 – 7. neděle v mezidobí
Sbírka Haléř sv. Petra.
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy

  Za rodinu Josefa a Anežku Žitníkovy, 
živou a zemřelou rodinu Bohumila a Anny Vaňkových.

●  Středa 22. 2. 17.30 – svátek - Stolec sv. Petra, apoštola
Varhaník – pan Poruba

  Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy, 
Antonína Bednáře a duše v očistci.

●  Neděle 26. 2. 10.00 – 8. neděle v mezidobí
Sbírka na potřeby našeho kostela.
Varhaník – Monika Švandová

  Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelé rodiče 
Holčákovy a Poláchovy, zemřelého syna Josefa 
a zemřelé staříčky Bordovské.

KOSTEL SV. ZDISLAVY
Úmysly na mše svaté v únoru 2017

Stavba nových píšťalových varhan v kostele sv. Zdislavy

Chtěl bych Vás vážení občané krátce informovat o průběhu sbírky 
na nové píšťalové varhany a postupu při stavbě. Ke dni 25. 1. 2017 se 
nám díky štědrosti všech dárců, občanů, spolků, Obecního úřadu, pod-
nikatelů a sponzorů podařilo na konto nových varhan naspořit celkem: 
1 926 233 Kč.

Celková částka potřebná na stavbu varhan činí 4 miliony Kč.
V měsíci únoru proběhne prohlídka výroby píšťal v Krnově. Dopo-

sud bylo vyrobeno 144 ks píšťal.
V druhé polovině února bude zahájena v kostele sv. Zdislavy montáž 

pomocných ocelových konstrukcí pro vlastní varhany.
Upřímně děkuji všem dárcům, kteří přispěli na nové varhany a vě-

řím, že společně toto velké dílo úspěšně dokončíme v požadovaném 
termínu tj. do Vánoc 2018.

Další aktuální informace získáte na www.svatazdislava.cz, kde mů-
žete přes internet provést např. adopci píšťal.

František Křenek, koordinátor stavby varhan 
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POZVÁNKY

Klub důchodců v Prostřední Bečvě pořádá
25. 2. 2017 v 18:00 hod

KONČINOVÝ PLES
na Sokolovně u hřiště.               

Hudba manželé Fiuráškovi.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. 

Bohatá tombola.
(ceny do tomboly vítány) 

■  Sobota 18. února / 19.00 / 
Valašský šenk Zavadilka
MAŠKARNÍ PLES ČERVENÉHO KŘÍŽE
K tanci a poslechu hraje skupina UNIVERZAL.
Vstupné - masky zdarma, ostatní 50,- Kč.
Celý výtěžek z plesu věnuje Červený kříž 
na nákup varhan do kostela sv. Zdislavy 
Prostřední Bečva.

■  Sobota 25. února / 18.00 / 
Sokolovna u hřiště
KONČINOVÝ PLES
Hudba manželé Fiuráškovi. Vstupné 50 Kč.
Občerstvení zajištěno. 
Pořádá Klub důchodců Prostřední Bečva.

■  Neděle 26. února / 15.00 / 
Valašský šenk Zavadilka
VALNÁ HROMADA ČČK
Valná hromada pro členy ČČK MO 
Prostřední Bečva

■  Sobota 4. března / 14.00 / 
Hasičárna v Kněhyních 
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tombola – občerstvení – soutěže. 
Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Kněhyně.

PŘEHLED VŠECH AKCÍ: 
www.prostrednibecva.cz/kalendar-akci/

KALENDÁŘ AKCÍ

INZERCE

HLEDÁME KUCHAŘKU 
A POMOCNOU SÍLU 

DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ. 

Nástup od 1. dubna 2017.
Kuchařku přijmeme na celý úvazek, 

nutné vyučení v oboru 
a zdravotní průkaz. 

Pomocnou sílu zaměstnáme 
na dohodu o provedení práce 

(maximálně 
10 hodin týdně - nepravidelně). 

Zájemci o místo 
volejte 728 921 224. 

Mgr. Pavlína Přikrylová, 
ZŠ a MŠ Prostřední Bečva.
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Neděle 12. 3. 2017 od 19.00 hod.
Kulturní dům Horní Bečva

Předprodej 
bude zahájen 
13. 2. 2017 
v knihovně 
Horní Bečvy. 
Cena vstupného 
je 360 Kč.
Rezervace možná 
i telefonicky 
na 571 645 249.
Na představení 
srdečně zve 
TJ Sokol Kněhyně 
za podpory 
Obce Horní Bečva.

POZVÁNKA DO DIVADLA

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO ZPRAVODAJE
Upozorňujeme, že březnové číslo zpravodaje

bude mít uzávěrku již 22. 2. 2017.
Své příspěvky, tedy prosím odevzdejte do tohoto data.

Můžete tak učinit osobně na obecním úřadě, 
nebo přes e-mail:srovnalka@gmail.com

Děkuje tým zpravodaje

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

OSLAVENCI V ÚNORU 

ŠVRČKOVÁ Marie ..........................č.p. 409

PETŘEKOVÁ Janka .......................č.p. 498

TESAŘOVÁ Anděla .........................č.p. 625

PASTORKOVÁ Milada ....................č.p.   45

KUBÁŇ Jiří ......................................č.p. 180

ONDRYÁŠOVÁ Jiřina ....................č.p. 143

ŠÍRA Josef ........................................č.p.   52

PETŘEK Oldřich .............................č.p. 116

MIKUDOVÁ Vlasta .........................č.p. 436

SMOČEK Josef ................................č.p.   44

ONDRYÁŠOVÁ Marie ....................č.p. 200

Všem jubilantům přejeme, 
hodně štěstí, zdraví, pohodu 

a optimismus.

Dne 27. února 2017 oslaví 
životní jubileum  

paní Marie ONDRYÁŠOVÁ  

Mnoho sil, zdraví a štěstí 
do dalších let 

přeje výbor Sboru dobrovolných 
hasičů střed.

Blahopřání
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SPORT
FK Prostřední Bečva

Zimní přípravu zahájili muži již 5. led-
na. Tréninky probíhají pravidelně dva-
krát týdně, v úterý venku a ve čtvrtek 
v hale na Horní Bečvě. Kromě toho jsou 
v plánu i kondiční cvičení s trenérem 
v posilovně v Rožnově.
Samozřejmě i letos jsou naplánované 
přípravné zápasy:
•  Nedělě 15. února ve 14 hodin 

na UT Nový Jičín : Veřovice.
•  Sobota 18. února v 18 hodin 

na UT Nový Jičín : Hlubina Ostrava.
•  Neděle 5. března ve 14 hodin 

na hřišti v Jakubčovicích.
•  Dále to bude generálka před soutěží 

s Horní Bečvou v neděli 12. března 
na UT Rožnov. Čas utkání bude 
upřesněn.
Co se týká kádru, všechno je ve stadiu 

jednání, vše bude upřesněno v příštím 
vydání Zpravodaje a ve vývěsní skřínce 
fotbalového klubu.

První utkání jarního kola se uskuteční 
dle termínové listiny KFS Zlín v neděli 
26. března v 15.00 hodin na našem hřišti 
s Hovězím.

Lubomír Kysučan, sekretář FKC PETŘEKOVÁ Eliška

Nově narození

Vítání občánků
V lednu 2017 byli slavnostně na Obecním úřadě přivítáni tito noví občánci: 

Zleva: Oborný Michael, Orság David, Raška Josef, Jurečková Jana, 
Hluší Patrik, Vojkůvková Klára

Zleva: Malina David, Mikešová Rozálie, Polášková Nikola, 
Šindler Viktor, Jurečková Ema, Martináková Aneta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÁLEK Jiří

KRAJČA Miroslav
JURAJDOVÁ Bedřiška

Opustili nás

Děkujeme všem, 
kteří se přišli rozloučit 
s panem Jiřím Válkem. 

Děkujeme 
za projevenou soustrast 

a květinové dary. 

Rodina Válková.

Poděkování


