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Slovo starosty
Milí Prostřednobečvané,
ani jsme se nenadáli a máme tady advent a s ním blížící se Vánoce.
Jako každý rok i letos bych rád shrnul, čemu jsme se v průběhu roku
na obci věnovali.
Od roku 2014 nám běží nové dotační období, ale začíná stejně jako to
předchozí. Veškeré přípravy se na státní úrovni velmi zpomalily a větší
dotační tituly byly vypsány v podstatě až v letošním roce, tedy s dvouletým zpožděním. Český stát je holt nepoučitelný a situace, která byla
před lety kritizována, se opakuje. Také množství peněz, které k nám
z Evropské unie v letech 2014-2020 přiteče, je v podstatě poloviční.
Výchozí stav tedy není nic moc, ale časem bude určitě líp. Jsem
nesmírně rád, že se nám letos podařilo získat peníze na rekonstrukci
úpravny vody a vodojemu a stavbu vodojemu druhého, protože osobně
tomuto projektu přikládám největší důležitost. Věřím, že rozdíl v kvalitě vody bude opravdu znatelný. Pokud vše půjde podle plánu, realizace
proběhne v průběhu příštího roku.
Již cca půl roku čekáme na výsledek naší žádosti o dotaci na chodník
od zbrojnice k obecnímu úřadu, ale zatím bezvýsledně. No uvidíme.
Letos jsme také plánovali zpracování projektu chodníku od Zavadilky
ke kravínu do Kněhyň, ale práce jsme museli zastavit. Důvodem byla
rekonstrukce cesty vedoucí na Pustevny probíhající v loňském roce.
Ředitelství silnic Zlínského kraje na ni totiž obdrželo dotace a v případě, že bychom chtěli stavět náš chodník (rušili příkopu a zasahovali
do cesty) museli by část dotace vrátit a tu by požadovali po nás. Nezbývá
nám tedy než počkat 5 let, po kterých tyto podmínky přestanou platit.
V těchto dnech jsme také dokončili projekt na sběrný dvůr a podáváme žádost o dotaci. V době, kdy píšu tento článek, máme ještě před
setkáním týkajícím se nové evidence nakládání s odpady, takže věřím,
že se Vás sejde hodně. Jsem přesvědčen, že to určitě bude stát za to
a člověk se dozví spoustu zajímavých informací.
V letošním roce jsme také uvolnili větší část peněz na opravy cest,
po kterých mnozí z Vás volali v dotaznících, jež jsme mezi Vás v letošním roce rozdávali. Tato zpětná vazba je pro nás velmi důležitá
a přikládáme jí značnou váhu. Stav cest v obci není zdaleka ideální,
ale budeme se snažit jej v nejbližších letech postupně zlepšovat.
Ani hřbitovu u kostela se nevyhnul stavební ruch. Na podzim jsme
nechali postavit dvě hrobky a na jaře by k nim měly přibýt další dvě.
Bohužel už dochází i hrobová místa, takže i tyto musely být dostavěny.
V příštím roce bude potřeba rozšířit výsadbu zeleně, která už nedosahuje k nově postaveným hrobovým místům.
Sezóna na koupališti nebyla díky počasí tak úspěšná, jako ta loňská, ale přesto bylo koupaliště hojně využíváno. O to víc mrzí jediný
vzorek vody (z více než dvaceti), který nevyhověl hygienickým poža-

davkům (a to ještě velmi těsně), kterému se věnovala spousta celostátních médií a především server www.koupacivody.cz, který informoval
o nesmyslném zákazu koupání v podstatě celý srpen. Přestože jsme se
snažili mylné informace opravit, nepodařilo se nám to. Na podzim jsme
na koupališti osázeli břeh směrem k cestě zelení a vysadili jsme v areálu i stromy. Pomalu už se začíná také rozrůstat psí víno na oplocení,
které v budoucnu zajistí návštěvníkům větší soukromí.
Staronového „nájemníka“ se dočkala také hasičská zbrojnice
ve středu obce. Na podzim jsme nechali zrekonstruovat hasičskou
Tatru T148. Auto je po kompletní generální opravě a má zbrusu novou nástavbu, která je naprosto srovnatelná s moderními hasičskými
auty. Možná si říkáte, že rekonstrukce takto starého auta nemá smysl
a lepší by bylo zakoupit třeba něco mladšího ročníku. Všichni hasiči
se ale shodli, že toto auto je pro naše podmínky a kopcovitý terén naprosto nejlepší. Na generální opravu nám přispěje Zlínský kraj částkou
400 tisíc korun (více o rekonstrukci Tatry na straně 8).

Přes hasiče jsme se dostali ke spolkům, které mi dělají největší radost. Jsou to právě spolky, které utvářejí dění a atmosféru v obci. Nechci tady nikoho jmenovat, protože uznání si zasloužíte úplně všichni.
Všichni, kteří jste ochotni obětovat kus svého volného času ve prospěch jiných. Jen si schválně zkuste spočítat, kolik různých akcí se tady
v průběhu roku děje. Určitě budete překvapeni. Chci Vám na tomto
místě poděkovat za vše, co pro ostatní spoluobčany připravujete.
Přeji Vám i všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc v okruhu
těch nejbližších. Ať jsou pro Vás Vánoce časem odpočinku a klidu.
Radim Gálik, starosta obce

2

PROSINEC 2016

Zpravodaj obce Prostřední Bečva

Ve čtvrtek 27. října zasedalo obecní zastupitelstvo

VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ:
▪ Zastupitelstvo schválilo zakoupení softwaru pro evidenci produkce odpadů v obci, kterou chce vedení obce spustit od ledna 2017. U každé domácnosti bude evidovat množství vytříděného odpadu a orientační množství celkového komunálního
odpadu. Domácnosti budou pytle s tříděným odpadem označovat
čárovým kódem. Systém bude formou bonusů motivovat občany
k lepšímu třídění. Díky centrální evidenci budou mít uživatelé
přístup ke svým datům a mohou si průběžně kontrolovat stav odvezených odpadů. 30. listopadu se konají informativní setkání na
Zavadilce.

▪ Zastupitelé schválili 25 000 Kč na zakoupení ohňostroje pro akci
„Rozsvícení vánočního stromu“, která se koná dne 26. 11. 2016
a 70 000 Kč na novou výzdobu vánočního stromu.
▪ Starosta informoval o pozastavení projektu výstavby chodníku
do Kněhyň z důvodů pětileté lhůty udržitelnosti rekonstrukce
vozovky, kdy se do silnice nesmí zasahovat, jinak hrozí ﬁnanční
sankce (více v úvodníku starosty). Ve věci plánovaného chodníku
podél cyklostezky směrem na Hutisko se obec dohodla s Povodím Moravy coby majitelem dotčených parcel a od mostu u školy
bude pěší komunikace vedena podél řeky Bečvy až ke Správě
a údržbě silnic. Umístění v dalším úseku je v jednání se soukromým vlastníkem. K prodloužení kanalizace na Adámky a na
Galku je schváleno územní rozhodnutí a vyřizuje se stavební povolení tak, aby na jaře bylo možno začít s realizací.
▪ Obec obdržela informaci České pošty o projektu Pošta Partner
spočívající v provozování místní pobočky pošty třetí osobou.
V současnosti není znám žádný zájemce. Česká pošta není oprávněna bez náhrady provoz pobočky ukončit.
▪ Zastupitelé diskutovali o nevyhovujících prostorových podmínkách obecní knihovny a možnostech přesunutí do větších prostor.
▪ Zástupce SDH Kněhyně seznámil zastupitele s nabídkou na zakoupení cisterny Tatra 815. Vozidlo je udržované, ve velmi
dobrém technickém stavu za cenu 600 000 Kč. Na doporučení
starosty si nechá obec vypracovat cenový odhad a technickou
prohlídku vozidla, aby se odhalily případné skryté vady. O deﬁnitivním nákupu a konkrétní kupní smlouvě budou zastupitelé
jednat na příštím zasedání.
-sr-

Informace z obecního úřadu
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)

Lékařka oznamuje
MUDr. Kjeronská čerpá řádnou dovolenou
od 29. 12. 2016 do 6. 1. 2017.

Informace z výdejny léčiv
Výdejna léčiv připravila pro zájemce
dárkové vánoční poukazy.

Upozorňujeme občany, že v kanceláři místostarosty jsou ještě některé nevyzvednuté projekty na
kanalizační přípojky. Platnost územního souhlasu, který vyřizovala a platila obec je dva roky ode
dne jeho vydání stavebním úřadem. Může se stát,
že někdo bude váhat s napojením na kanalizaci a povolení mu propadne, v tom případě si je bude muset vyřídit
(far)
a zaplatit znovu v plné výši sám.

Svoz tříděného odpadu
do konce roku 2016
PLASTY (žlutá barva pytle) − středa 7. prosince
TETRAPACK (bílá barva pytle) − středa 7. prosince
PAPÍR (modrá barva pytle) − středa 14. prosince
SKLO (zelená barva pytle) − středa 14. prosince
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu uspořádal spolek Sakumpikum společně s obcí Prostřední Bečva tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Akce začala ve 12.00 hod. a na pódiu se postupně vystřídaly soubory Soláněk z Hutiska-Solance, Skřivan z Horní Bečvy nebo letošní nováček programu
cimbálová muzika FCM Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm. Samozřejmě, že nechyběli ani
místní Záhořané a děti ze základní školy se svým vystoupením. Před večerním vrcholem celého programu – samotným rozsvícením a ohňostrojem - se na návsi shromáždilo až 2,5 tisíce
návštěvníků. Věřím, že je nezklamalo ani předčasné spuštění ohňostroje, který zaujal novými
efekty. Naopak samotné rozsvícení vánočního stromu po odpočtu dětí a přítomných proběhlo na
jedničku. Celým odpolednem provázela Kateřina Dostálová.
Přinášíme několik fotograﬁí z akce. Celá galerie je dostupná na webu obce:
http://www.prostrednibecva.cz/fotogalerie/rozsviceni-vanocniho-stromu-2016/.
Dopisy Ježíškovi

Vystoupení dětí ze ZŠ

Vánoční trh

Členky spolku Sakumpikum při přípravě na rozsvícení

Vánoční trh

Zahrádkáři připravili domácí zabijačku

Betlém Františka Lenomara

Záhořané

-sr-

4

PROSINEC 2016

Zpravodaj obce Prostřední Bečva

Sakumpikum má pomyslný klíč k venkovním akcím na Prostřední Bečvě,
říká jeho předsedkyně Radomila Kantorová
naci stánkařů. Letos se mimochodem na rozsvícení stromu přihlásily tři
desítky zájemců o provozování stánku. Samozřejmě, že bez spolupráce
obecního úřadu bychom se neobešli. Akce bývá výborně hodnocena také
díky ohňostroji, který zajišťuje pan Bartoň z Rožnova a vlastně už od prvního ročníku ﬁnancuje obec. Po samotném rozsvícení to je vyvrcholením
celého odpoledne.
V říjnu jste ukončili hlasování o nejkrásnější zahradu. Jak soutěž
dopadla?
Hodnotili jsme čtyři zahrady, jejichž majitelé zaslali do soutěže fotograﬁe. První místo získal v hlasování veřejnosti Zdeněk Vajgl, jehož krásně upravená zahrada jistě zaujala i svými jezírky. Druhé místo obsadila
Marie Mikudová, třetí Ivana Holubová a na čtvrtém místě skončila Marie
Jurošková. Všichni účastníci obdrželi poukazy na odběr zboží v prodejně
Chalupář na Horní Bečvě.

Když jsem přišla k předsedkyni Sakumpikum na návštěvu
kvůli rozhovoru do zpravodaje, přivítali mě dva velcí psi.
Ačkoliv mám ze se psů respekt, tito byli přátelští a evidentně
zvyklí na lidskou pozornost. Radka mě pak usadila k velkému jídelnímu stolu, u kterého se schází s rodinou, vedle se
batolila její první vnučka a rozhovor mohl začít…

Letos na jaře jste přišli s jednou novinkou – Kraslicovou alejí a myslím, že se vydařila…
Ano, kraslicová alej se líbila dětem i dospělým. Oslovili jsme dva
pány, kteří udělali v kapličce dílnu pletení tatarů. Do dílny se zapojili
nejen chlapci, ale i děvčata. Podobně jako vajíčka nemalovaly jen dívky.
Do malování vajíček se v předstihu pustily děti ze základní školy. Sami
bychom takové množství nezvládli. Kolemjdoucí pak mohli ještě po nějakou dobu obdivovat ozdobené stromy na návsi, na které jsme s pomocí
dětí kraslice navěsily. Příští rok tuto akci určitě zopakujeme.

Váš spolek už je na Prostřední Bečvě zavedenou značkou. Jak to ale
všechno začalo a proč Sakumpikum?
V roce 2007 přišla Alice Uhlářová s myšlenkou uspořádat rozsvícení
vánočního stromu. Tehdejší starosta František Juřík byl myšlence nakloněn a tak jsme společně s obcí a námi - dobrovolníky tuto akci uskutečnili. Na jaře 2008 jsme svolali bláznivý slet čarodějnic, který se moc
povedl. Asi dva roky jsme vše dělali, jak se říká na koleně, až jsme se
rozhodli založit občanské sdružení, resp. spolek, abychom mohli žádat
o dotace a v některých věcech byli samostatnější. Dnes máme 25 členů,
těch aktivních je 10-12. A název Sakumpikum? S tím přišla Iva Kretková a nám se zalíbil. Nejsme nijak vyhraněné sdružení, děláme akce
pro všechny – mladé i staré a podobně je to s našimi členy. Prostě všechno – sakumpikum – v jednom.
Zmínila jsi slet čarodějnic, který patří mezi nejoblíbenější místní
akce. V letošním roce se zrušil. Co vás k tomu vedlo a bude v příštím
roce?
Prvním ročníkem v roce 2008 jsme nasadili vysokou laťku. Zúčastnilo se ho asi třicet masek od dospělých po děti a navíc tato akce se tehdy nikde v blízkém okolí nekonala, snad kromě Zašové. Postupem času
ale maskovaných dospělých ubývá, takže jsme zrušili hodnocení nejlepších „čarodějnic“. Díky spolupráci se základní školou a Střediskem
volného času v Rožnově jsme zase akci obohatili o soutěže pro děti…
V letošním roce bohužel došlo k souběhu s výstavou koní, kterou pořádá
JK Valašsko. Takže z organizačních důvodů jsme nebyli schopni čarodějnice v avizovaném termínu 30. dubna zajistit. Mám ale dobrou zprávu pro
všechny příznivce této akce. V roce 2017 čarodějnice budou! Do kalendářů si můžete poznačit datum sobota 29. dubna. Z účinkujících prozradím
skupinu Boca Fuego z Valašského Meziříčí, která předvede své ohňové
kejkle.
Čarodějnicemi sezonu otevíráte a teď o víkendu jste ji uzavřeli rozsvícením vánočního stromu.
Přesně tak. Jak s oblibou říkám – držíme pomyslný klíč k venkovním
akcím v obci. U obou zmíněných akcí zajišťujeme program nebo koordi-

Podobně jako ostatní složky i vy jste spolek dobrovolníků a vše děláte
ve svém volném čase. Co vás motivuje? Proč dobrovolně investujete
svůj čas a energii?
Protože nás to baví a myslím, že jsme dobrá parta. Proto se rádi setkáváme i mimo akce pro veřejnost, které organizujeme. Na jaře třeba
děláme vaječnici pod lipou nebo společný výlet po blízkém okolí – tzv.
šmatlání. Zjišťujeme, že mnohé cesty a cestičky vůbec neznáme a že je
stále co objevovat i doma. Ve sdružení máme také několik permanentek
do divadla v Zubří, kam společně jezdíme. Velkou odměnou je pak poznávací zájezd do větších měst s průvodcem, který nás zavede na jiná,
méně známá místa. Takto jsme už navštívili Olomouc, Ostravu, Bratislavu a v minulém měsíci to bylo Brno (o výletu do Brna si můžete přečíst
na jiném místě zpravodaje, pozn. aut.). Byli jsme také ve sklípku a plánujeme zájezd na Dlouhé Stráně.
Věnujete se také charitativní činnosti – pořádáte sbírky vršků nebo
hliníku. Koho v současnosti podporujete?
Nyní sbíráme hliník pro Šimonka Vaška, jehož tatínek pochází z Prostřední Bečvy. Občané možná zaznamenali před dvěma lety smutnou
událost ve Valašském Meziříčí, kde se dva bratři přiotrávili oxidem uhel-
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natým ze zhaslé karmy. Děti se právě koupaly, takže došlo k jejich tonutí.
Starší z obou toto neštěstí nepřežil a mladší Šimon je doživotně postižený. Chceme alespoň symbolickou ﬁnanční částkou rodičům pomoci. Hliník mohou občané nosit do konce roku na obecní úřad nebo do sběrného
dvora. Stále také sbíráme víčka od PET lahví. Výtěžek z nich chceme
věnovat Davídkovi Luksovi z Prostřední Bečvy.
Vím, že toho Sakumpikum dělá opravdu hodně, ale nedá mi to – připravujete něco nového?
V prosinci chceme zorganizovat dílnu balení dárků. Máme šikovnou
slečnu, která dokáže obyčejný balíček proměnit třeba v poskládanou košili i s límečkem. Myslím, že právě před vánocemi, by se tipy jak na pěkné
balení hodily mnoha lidem.
Díky za rozhovor a přeji hodně energie a dobrých lidí do dalších akcí.
Alena Srovnalová

Radomila Kantorová pracuje na obecním úřadě, kde má
na starosti podatelnu, pokladnu, evidenci obyvatel, Czech
point nebo informační centrum. Ráda cestuje a chodí
na procházky se svými dvěma psy. Je vdaná a má tři děti.

Nuda v Brně nebyla

Členové spolku SAKUMPIKUM,
stejně jako členové jiných spolků, pořádají a organizují akce na úkor svého
volného času a samozřejmě zdarma.
Proto se jednou, dvakrát do roka všichni
vypravíme na zájezd. Známá města jsou
pro nás vlastně neznámá, a tak vyjíždíme
a poznáváme.
Po Olomouci, Ostravě a Bratislavě to
bylo Brno. Vyrazili jsme v sobotu 5. listopadu v šest hodin ráno. Nálada v autobuse na spaní nevypadala. Větší část
posádky tvořily ženy, ale muži rozhodně
nebyli neviditelní. Účastníkem zájezdu

byl i vozíčkář, a než jsme dojeli do cíle,
byly kolektivně vyřešeny všechny případné menší i větší problémy, které by
mohly nastat.
V Brně jsme měli zajištěnu průvodkyni, která nás provedla městem. Počasí
bylo přívětivé, tak jsme se měli na co
těšit. První zastávka byla na Špilberku
v kasematech. Kobky, ve kterých strávil
Babinský 20 let, nebyly nic příjemného,
ale nad mohutností pevnosti zůstával rozum stát. Však také Brno nebylo nikdy
nikým dobyto.
Následovala prohlídka starobylé části

města. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z jeho historie. Paní Klusoňová
nás zavedla do dvou kostelů - Sv.Jakuba a sv. Petra a Pavla. Nádherné stavby,
které jsou spolu se Špilberkem dominantami Brna. Je to krásné město, plné
starobylých, architektonicky zajímavých
měšťanských domů, vil, univerzit a jiných staveb. Samozřejmě jsme neminuli
ani známý brněnský orloj. Ani my jsme
nepochopili, jak na něm zjistíme přesný
čas. Přes Zelný trh jsme došli k proslulému brněnskému drakovi. Paní Klusoňová nám odvyprávěla několik pověstí
a teorií, jak se drak na brněnskou radnici
dostal. Bylo na nás, která se nám nejvíc
zalíbí a které uvěříme.
Nastal čas na posilnění, tak jsme zasedli do nejstarší pivnice v Brně - Stopkovy plzeňské pivnice. Každý si vybral
z jídelníčku na co se mu zrovna sliny
sbíhaly. A protože jsme seděli v pivnici, nechybělo ani pivo. Přesto, že byly
všechny její lokály plně obsazeny, obsluha byla rychlá, přívětivá a usměvavá. Po obědě jsme byli unavenější, než
po procházce městem. Nechali jsme se
tedy autobusem odvézt do muzea Antropos. Krátká prohlídka, zopakování učiva
o vývoji člověka a fotka s mamutem završily naši návštěvu Brna.
Nastoupili jsme zpět do autobusu a večerní tmou nás pan Randýsek spolehlivě dovezl zpět na Bečvy. Už se těšíme
na další zájezd a jsme zvědaví, jaké město bude následovat příště.
Radomila Kantorová

5

6

PROSINEC 2016

Tři měsíce v MŠ střed
utekly jako voda

Zpravodaj obce Prostřední Bečva
1. třídy, kteří se přišli do MŠ podívat a pohrát si. Ve středu 23. listopadu
navštívilo mateřskou školu divadlo pana Taraby se známou pohádkou
„O Bajajovi“.
V týdnu před rozsvěcením vánočního stromečku si děti vyzkoušely,
jaké to je, připravit „Jarmark“. Stavěly stánky, do nich si nanosily
„zboží“, které pak prodávaly a nakupovaly. Také se tančilo, zpívalo,
a hlavně vyrábělo. A už nám začíná předvánoční čas, na návštěvu přijde Mikuláš, možná i Ježíšek… ale o tom zas někdy příště.
Na závěr bych chtěla Vám všem popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a lásky.
Fotograﬁe z uvedených akcí si můžete prohlédnout na internetových
stránkách školy: www.zsmsbecva.webnode.cz
Jana Janíčková – vedoucí uč.

Podzim v MŠ Kněhyně

Do mateřské školy ve středu obce je v současné době zapsáno celkem 52 dětí, z toho pět dětí má odklad školní docházky. Zapsané děti
jsou rozděleny do dvou tříd: ve třídě starších dětí (Pirátů) je zapsáno
celkem 26 dětí, třídu malých dětí (Skřítků) pravidelně navštěvuje také
26 dětí.
Do mateřské školy v Kněhyních je v současné době zapsáno celkem 20 dětí, jedno dítě má odklad školní docházky.
A co se zatím událo?
Ve dnech 6. a 8. září proběhly v obou mateřských školách schůzky rodičů. Na nich byli rodiče seznámeni se změnami ve školství,
s organizací provozu ve školním roce 2016/2017, se školním řádem,
s vnitřním řádem, s výší úplaty za předškolní vzdělávání… V měsíci
září přišlo do MŠ mnoho nových dětí. Tyto děti se nejdříve seznámily
s prostředím mateřské školy a s jejím okolím, se zaměstnanci, s ostatními dětmi, učily se chodit ve dvojicích. Adaptační proces probíhal
u nových dětí různě. Některé si na MŠ zvykly rychle, některým dětem
dělalo potíže rozloučení s maminkou. V současné době již děti zvládají
návštěvu mateřské školy bez obtíží. 13. září se uskutečnilo fotografování starších dětí – Pirátů v pirátském oblečení. Sólové i skupinové
fotograﬁe dětí si může každý návštěvník MŠ prohlédnout na chodbě
v 1. poschodí. 25. září se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání
občánků. Čtyři naše děti svým pásmem písní a básní obohatily tento
slavný den v životě nových občánků obce.
Dne 4. října byly zahájeny výrobou jablíčka práce s keramickou
hlínou. Předškolní děti se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny,
s technikou jejího zpracování. „Keramika“ probíhá každých 14 dní,
děti si své výrobky po dokončení odnášejí domů. Od měsíce října byla
také zahájena logopedie, náprava řeči, pod vedením naší logopedické
asistentky pí. uč. Lenky Zemanové. Po celý školní rok probíhá u všech
dětí v obou třídách také logopedická prevence, zaměřená na rozvoj
řeči, řečových schopností a dovedností. 25. října si děti ze starší třídy přinesly do školky své draky, které jsme si šli pouštět na kopec
Plančák. Drakiáda se všem přítomným dětem líbila. V měsíci říjnu
vyhlásilo Středisko volného času v Rožnově p. R. výtvarnou soutěž
„Afrika“, které jsme se zúčastnili. A byli jsme úspěšní. V této soutěži
obsadila Dominička Šenkeříková krásné 2. místo. Gratulujeme.
V hodnoceném období jsme měli několik divadelních představení: Dne 12. října k nám zavítalo divadlo Leonka s „Podzimní pohádkou“ o dráčkovi, který uletěl Adámkovi a Evičce a putoval do Afriky.
Na divadelní představení se přišli podívat i žáci 1. třídy. V pátek 14. října navštívily starší děti kinosál na Horní Bečvě, kde jim žáci místní
základní školy zahráli muzikál „Studánka Rubínka“. Představení se
dětem velmi líbilo. Ve čtvrtek 3. listopadu k nám zavítalo divadlo paní
Dohnálkové s „Pohádkou o zvířátkách“. Při hledání podnájemníků do
pejskova domečku se děti měly možnost seznámit s negativními lidskými vlastnostmi. Také naše děti hrály pohádku. Připravily si veršovanou pohádku „O perníkové chaloupce trochu jinak“, kterou 11. listopadu zahrály malým dětem – Skřítkům, a 16. listopadu také žákům

Krásné babí léto nám umožnilo každodenní procházky do okolí
MŠ a taky na naše oblíbené místo v lese, kde si děti rády hrají. V posledních slunečných dnech jsme ještě zavzpomínali na léto – vyrobili
jsme si plachetnice, obuli gumáčky a vydali se k říčce Kněhyňce. Tam
si děti užily spoustu zábavy při pouštění lodiček. To, že jsme byli trochu zmáchaní nám nevadilo, hlavně, že plachetnice nikomu neuplavala.

Koncem září se začaly nejstarší děti, pod vedením pana učitele Trlici
ze SVČ v Rožnově, seznamovat s tvořením z keramické hlíny. Barevná miska ve tvaru jablíčka, která byla jejich prvním výrobkem, se
nám všem moc líbila.
Podzimní sklizeň ovoce nás inspirovala k vytvoření voňavé výstavky. Děti přinesly z domova různé druhy ovoce a zeleniny a naaranžovaly si je. Ale dlouhého trvání tato výstavka neměla. Vystavené „exponáty“ nás tolik lákaly k ochutnání, že jsme se po dvou dnech pustili do
zdravého mlsání.
Ovoce jsme využili také při vyrábění ovocných špízů. Napichování
na špejli děti moc bavilo, musely sice prokázat určitou dávku trpělivosti a manuální zručnosti, ale výsledek stál za to – netradiční porce
vitamínů všem chutnala.

Dne 3. listopadu zavítal do naší mateřské školy divadelní soubor
Bublanina. Veselá pohádka o zvířátkách se dětem líbila a hodně je
i pobavila.
Zábavné byly pro děti i hrátky s přírodninami. Z velkého množství kaštanů, které přinesla naše předškolačka Lenička Solanská, jsme
vyráběli nápaditá zvířátka a postavičky. Při jejich dotváření měly děti
Irena Janečková
mnoho příležitostí k uplatnění své fantazie.
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Co se děje ve škole

Nové knihy v knihovně

HALLOWEEN
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Irsku, ve Velké Británii…
V ČR nejde o tradiční svátek, proto pouze v rámci výuky anglického jazyka proběhla ve 3., 4. a 5. třídě neobvyklá vyučovací hodina,
v níž se žáci seznámili s historií a se zvyky, které se k tomuto svátku
váží. Jelikož nejznámější tradicí Halloweenu je průvod masek od domu
k domu, tak se žáci oblékli do typických kostýmů, které si přinesli nebo
vyrobili v rámci výtvarné výchovy a společně navštívili 1., 2. třídu,
kancelář i ředitelnu ☺, kde s halasným pokřikem „Trick or treat“ (koledu, nebo vám něco provedu) koledovali o sladkosti. Škola se na krátký
čas přeměnila v pohádkovou říši, v níž pobíhají kostlivci s upíry, poletují čarodějnice a duchové. Naštěstí byly paní učitelky na nezvyklou
návštěvu dostatečně připravené a koledníky v kostýmech včas obdarovaly dobrotami.

Poutavý román o osudech dvou žen, které dělila propast času to je kniha
Mariana kanadské spisovatelky Susann Kearsleyové. Julie se přestěhuje
do nádherného starobylého domu, ale pod povrchem obyčejného života cítí
v domě přítomnost dávné zapomenuté tragedie. Milostný příběh odehrávající se před třemi sty lety se střídá se současným příběhem mladé Julie.
Rodinný příběh Kouzelný náramek od amerického spisovatele píšícího
pod pseudonymem Viola Shipman je vzpomínkou na jeho milovanou babičku. Lolly dostávala ke každým narozeninám od své matky dárek s připomínkou na důležitost rodinné vzpomínky. Nyní, když už je jí sedmdesát
a zhoršuje se jí paměť, se pokusí obnovit vztah se svojí příliš zaměstnanou
dcerou a vnučkou. Začne jim vyprávět příběhy spojené s jednotlivými přívěsky na náramku a všechny tři pak opět nachází cestu k sobě navzájem.
První díl trilogie Za války, 1914: Sbohem, Piccadilly je od britské spisovatelky Cinthie Harrod -Eagles. Píše se rok 1914 a Velká Británie čelí válce. Život aristokratické rodiny Hunterových, jejich dětí, služebnictva a sousedů už nikdy nebude jako dřív. Pro dvacetiletého Davida představuje válka
možnost projevit hrdinství a Sadie zase pomáhá cvičit koně pro armádu.
Britská spisovatelka Rowen Colemanová napsala další chytrý, vtipný
a emocemi nabitý román Matkou ze dne na den. Sophie a Carrie byly
kamarádky od dětství, ale během posledních let se jedna druhé ztratily. Carrie se rozhodla pro rodinný život na malém městě, zatímco Sophie buduje
skvělou kariéru v Londýně. Jenže pak se Sophie dozví, že Carrie zemřela
a nemá se kdo postarat o její dvě malé dcerky. V další knize této autorky
Rodina ze dne na den se dovíme, jak pokračuje příběh Sophie, kdy do jejího
života vpadly nečekaně dvě holčičky.
Napínavá, romantická, vtipná i citlivá kniha Tři přání australské spisovatelky Liane Moriarty sleduje osudy tří sester Gemmy, Lyn a Cat, které
řeší svojé problémy s láskou, kariérou, dětmi a jejich cesty se zajímavě
proplétají. Lyn se pokouší ustát roli vzorné matky, manželky a úspěšné
podnikatelky. Zdánlivě méně úspěšná Cat se snaží nepřijít o vysněné dítě
a manžela a Gemma nemá ani co ztratit, střídá práce, bydlení i muže.
Co když je však ve skutečnosti všechno trochu jinak?
V roce 1945 se druhá světová válka chýlí ke svému konci a poblíž Východního Pruska se tisíce uprchlíků vydají na pouť za svobodou. Nastoupí
na loď Wilhelm Gustoff a doufají ve spásu. Když už se svoboda zdá být
na dosah, udeří tragedie a oni bojují už jen o holý život. Americká spisovatelka s litevskými kořeny Ruta Sepetys se zaměřila ve své knize Sůl moře
na téma téměř neznámé válečné tragedie.
Thriller Sharona J. Boltona Tak to je, tak to bude se odehrává v Londýně, který je ochromen sérií vražd malých chlapců. A právě takový jedenáctiletý chlapec Barney má děsivé tajemství, kterému však policie neuvěří. Proto se svěří své sousedce Lacey. Čas příliš rychle běží, a vrah udeří znovu…
Francouzský spisovatel deteknivní série Bernard Minier přichází s další
knihou s názvem Tma. Co když naši nejbližší nejsou takoví, jací se zdají?
Co se stane, když někdo převezme kontrolu nad naším životem a vztahy?
A co se skrývá ve tmě? Nezhasínejte světlo… a pokud to uděláte, připravte se na nejhorší. Drsný thriller o Švédsku a Stockholmu. To je další díl
ze série Memorandom od švédského spisovatele Anders de la Motte.
Pro děti
Sci-ﬁ román Učedník od britského spisovatele Tarana Matharu vypráví
o prostém kovářském pomocníkoví Fletchru. Život naruby mu náhle převrátí zjištění, že má schopnost přivolávat démony. Stává se válečným mágem a bojuje proti divokým orkům, kteří ohrožují jeho vlast.
Dalším sci-ﬁ románem je kniha Victorie Aveyardové Rudá královna.
Chudobou sužovaní Rudí jsou prostí občané žijící pod krutovládou Stříbrných. Mladá dívka Mare však odhalí svou schopnost, která by mohla
Stříbrné ohrozit a svrhnout. Ale se svou schopností není radno si zahrávat.
Nádherný dojemný příběh najdete v knize Můj anděl strážný od Victorie
Schwabové. Arie není obyčejná dívka, je anděl strážný a aby získala křídla,
musí pomoci třem dívkám.
Antea, Jana, Robert, Cyril a malý bráška Mrně se přestěhovali s rodiči
z Londýna na venkov. Nový dům se jim líbil a do blízkého pískového lomu
si chodili hrát. Jednou když stavěli hrad objevili v písku něco záhadného.
Britská spisovatelka Edith Nesbit napsala krásnou knihu Pět dětí a skřítek.
Krásné klasické pohádky, kde nechybí čerti, vodníci, královny a princezny a samozřejmě ani Honza, najdete v knize České pohádky od Jana Drdy.
Kdo by neznal pohádky jako Dařbuján a Pandrhola, Zapomenutý čert,
Jak šel Honza do Lenoráje… Krásné povídání s nádhernými obrázky,
Libuše Fárková
to jsou Cesty formana Šejtročka od Václava Čtvrtka.

BESEDY V KNIHOVNĚ
Na přelomu říjen – listopad se žáci 5. a 2. třídy zúčastnili čtenářských besed s paní knihovnicí. „Páťáci“ se seznámili se základními
pravidly psaní referátu. Po teoretické části si ve skupinkách vyzkoušeli tvorbu vlastních referátů na zadaná témata. „Druháci“ si povídali
o etiketě. Dozvěděli se, jak se správně zachází s knihou a objasnili si
význam slova zdvořilost. Na závěr knihovnické lekce rozlišovali podle
obrázků, co je správné chování a co ne.
PROJEKT „UČÍME SE UČIT“
V týdnu od 1. – 4. 11. naši nejstarší školáci měli možnost vystupovat
v jednotlivých předmětech v roli učitele a tím si vyzkoušet, co tato
práce obnáší.
NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V MŠ
Předškoláci si pro své starší kamarády připravili hranou pohádku
O perníkové chaloupce trochu jinak, jako přídavek zahráli, zazpívali
a zatančili pohádku O Šípkové Růžence. Prvňáčci jako poděkování za
pozvání na pěkné představení vyrobili dárky v podobě malých čertíků.
Potom si všichni společně zahráli hry a žáci 1. třídy zavzpomínali na
chvilky, kdy ještě sami byli předškoláky. Akce se velice vydařila a malým i větším se moc líbila.
PEČENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
A je to tady - i když ještě nejsou Vánoce. Děti v obou odděleních se
pod vedením svých paní vychovatelek pustily do pečení dobrot. Jeden
den se chodbou linula vůně mufﬁn, další den zavoněl koláč s broskvemi. Šikovní cukráři byli svými výtvory tak nadšeni, že se již nyní těší
na další společné pečení.
VÝCHOVNÉ KONCERTY ZUŠ
Týden od 21. – 25. 11. plynul v kulturním duchu. Každý den totiž
odjela vždy jedna třída do Rožnova p. R., aby v rámci výuky hudební
výchovy zhlédla v sále ZUŠ koncert laděný právě pro určený ročník.
Žáci třetí třídy vyjeli hned v pondělí, pro ně si malí muzikanti připravili hru na žesťové a strunné nástroje. Pro „čtvrťáky“ a „páťáky“ byl
koncert obohacen výstupem hudební skupiny, která divákům zahrála
několik líbivých skladeb. A žákům první a druhé třídy interpreti předvedli pohádku s názvem Strašidelný les. Děti v hledišti slyšely zaznít
melodie v podání houslí, akordeonu, klarinetu a klavíru. Samozřejmě
nechyběly různé zvuky lesních strašidýlek.
ROZSVĚCOVÁNÍ STROMU
Společná oslava příchodu adventního času – vánoční jarmark a rozsvěcování stromu – je pro všechny ve škole významnou akcí. Není
tedy divu, že již od 1. listopadu jsme ve výtvarné výchově, pracovních
činnostech a hudební výchově začali s velkými přípravami. Vyráběli
jsme vánoční předměty do našeho prodejního stánku, malovali kulisy
a pilně nacvičovali zpěv, recitaci a tanec na naše sobotní vystoupení.
Hedvika Tomíčková
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Dřevorubci začali kácet stromy na opravu Libušína.
Stavět se začne na jaře
více ke způsobu těžby v dobách Jurkoviče a čerpáme přitom ze zkušeností našich předků,“ říká ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich
Ondruš. To proto se kácí na začátku zimy, stromy hledali v nadmořské
výšce nad 700 metrů a začali v konkrétní fázi měsíce. „Je po úplňku,
což je pro kácení dřeva pro stavební materiál nejlepší období,“ dodává
Ondruš.
Do debaty se mísí povely pro koně, údery sekyr a vůně čerstvě pokáceného dřeva. Odtud se bude vozit do haly na Bystřičce, kde vzniklo
zázemí brněnské stavební ﬁrmy Archatt, vítěze soutěže na obnovu víc
než stoleté dřevěnice.

Stavět budou stejně jako kdysi Jurkovič

První stromy na rekonstrukci vyhořelé chaty Libušín
pokáceli v úterý 15. listopadu 2016 v Kněhyních.
Lesníci musí během zimy vytěžit 360 kubíků dřeva.
Obnova poničené chaty může trvat tři roky.
Kdyby měly stromy v lese rodný list, ty nad Kněhyní by v něm měly
zapsaný přibližně rok 1890. V době, kdy Jurkovič dostavěl svůj Libušín, byly jen málo odrostlými sazenicemi a část z nich teď poslouží
jako materiál na stavbu nového Libušína. Hotový bude v roce 2019,
shodou okolností rovných 120 let po originálu, který předloni na jaře
nenávratně zničil požár.
V Kněhyni pro něj lesníci pokácí 360 kubíků dřeva. „Jde hlavně
o smrky a jedle na třech různých místech v této lokalitě,“ ukazuje šéf
Lesů České republiky Daniel Szórád. „Není to plošná těžba, stromy se
vybíraly jeden po druhém, konkrétně podle požadavku stavařů,“ dodává.
Szórád byl při tom, když šly k zemi první z nich. Lesníci je pokáceli,
zapřáhli za koně a sváželi dolů k silnici. „To je ten nejšetrnější způsob těžby vůbec. Není možné vytěžit les beze škod, ale kdybychom sem
pustili traktor, bylo by jich mnohem víc,“ vysvětluje a bezděky přitom
narovnává malé podrosty, přes které se převalil kmen.
Stromy na stavbu skanzenu věnovaly Lesy ČR, o těžbu se starají Vojenské lesy a statky. I to je dar. „Podstatné je přiblížit se co možná nej-

Přes zimu ze dřeva místní tesaři udělají trámy, i oni budou pracovat ručně, mají na to stejné nástroje jako jejich předchůdci. V tom je
podstata takzvané vědecké rekonstrukce. Libušín postaví stejnými postupy jako Jurkovič a jeho lidé. Alespoň převážně. I při kácení je slyšet motorová pila, udělá ale jen část práce. Odlišností bude víc, stavba
třeba nedostane dva roky na sednutí ani se dřevo na ni nebude máčet
v Bečvě jako kdysi. Body, ve kterých se stavebníci tehdy a nyní setkají,
ale mají převažovat. „Tohle je krásný okamžik, ale to nejhezčí nás čeká
na jaře, až začneme stavět,“ těší se majitel projekční kanceláře, která
stavbu připravila a dozoruje, Jakub Masák. Rozhlíží se po označených
stromech a přemýšlí o délkách trámů. „Nejdelší, co potřebujeme, má
přes osm metrů a jsou dva,“ říká. Ponesou věž, kterou tvoří šestiúrovňová konstrukce. Každé patro znamená jinou vazbu trámů. Když rozkreslovali jednotlivé úseky, Jurkoviče obdivovali. „My na to máme
techniku, on to vymyslel a nosil to v hlavě. Musel mít obrovskou představivost,“ mínil Masák.
A jestli to dnes budou řemeslníci umět udělat? „Ale jistě,“ usmívá se.
Libušín vyhořel na začátku března roku 2014, vyšetřovatelé pak
odhalili chyby v konstrukci komína, ze kterých se bude před soudem
zodpovídat padesátiletý technik z Karvinska.
Větší z obou Jurkovičových dominant Pusteven tvořila původní
krčma, k níž přistavěl další prostory. Do provozu ji uvedli v roce
1899 a v průběhu let ji několikrát rekonstruovali, ne vždy citlivě. Nyní
se jí vrátí podoba přibližně z roku 1925, kdy se na opravách naposledy
podílel ještě Jurkovič sám. Stavba má zhruba 80 milionový rozpočet.
Petra Procházková (převzato: zlin.idnes.cz)
Foto: Lesy ČR

Hasiči mají zrenovovanou stříkačku: rekonstrukce CAS 32 T-148 6x6
Cisternovou automobilovou stříkačku na
podvozku Tatra 148 zakoupila pro jednotku
obec Prostřední Bečva v roce 2009. Jednalo
se o starší vozidlo a cena odpovídala technickému stavu. Na vozidle bylo následně
odpracováno mnoho brigádnických hodin
a členové jednotky spolu s příznivci z řad
šikovných řemeslníků postupně cisternu
zrenovovali. Cisterna spolehlivě sloužila
místní jednotce až do loňského roku, kdy začaly problémy především s těsností původní
ocelové nádrže na hasební vodu. Postupem
času vyvstávaly i další drobné technické
problémy. Po vzájemné konzultaci členů
jednotky s vedením obce bylo rozhodnuto
ponechat současné vozidlo Tatra 148, které
se svými jízdními vlastnostmi ideálně hodí
do místních terénních podmínek, a podrobit

ho kompletní rekonstrukci. Toto rozhodnutí
bylo podmíněno úspěšnou žádostí o dotaci
ze Zlínského kraje. Výběrové řízení na tuto
rekonstrukci vyhrála ﬁrma THT Polička,
s.r.o., která má s tvorbou nástaveb na hasičská vozidla a s rekonstrukcemi cisteren
na podvozcích Tatra bohaté zkušenosti.
Cisterna byla převzata zástupci ﬁrmy letos
v červenci a koncem října ji členové jednotky spolu se zástupci obce převzali přímo ve
ﬁrmě THT v Poličce. Celková rekonstrukce
vozidla obsahovala kompletní opravu motoru, podvozku, kabiny a čerpacího agregátu,
což spočívalo v demontáži, seřízení, kompletaci a nových povrchových úpravách.
Po úpravě podvozkové části, která proběhla
ve slovenské pobočce ﬁrmy, byl podvozek
v Poličce opatřen zcela novou nástavbou.

V nástavbě vozidla je umístěna nová nádrž
na hasební vodu o objemu 6600 l. V zadní
části je nově vybudovaná skříň, ve které se
nachází buben s tvarově stálou hadicí délky
60 metrů. V přední části je na obou stranách
vozidla nové ovládání čerpacího agregátu
o výkonu 3200 l/min. Všechny skříně jsou
opatřeny výsuvnými hliníkovými roletami.
Konečná cena celkové rekonstrukce byla
2 290 000 Kč. Částkou 400 000 Kč přispěl
v rámci dotace Zlínský kraj a zbylou částku
hradila Obec Prostřední Bečva. Pevně věřím, že nově rekonstruovaná cisterna bude
ku prospěchu zejména občanům naší obce
sloužit několik dalších let. Poděkování patří
všem členům jednotky a zástupcům obce,
kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu
rekonstrukce cisterny.
Jan Mikulenka
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První prostřednobečvanští fojtové
V minulém čísle jsme se dozvěděli, jak fungovalo fojtství
na Valašsku. Dnes nás Karel J. Malina seznámí s prvními
fojty na Prostřední Bečvě – Janem Tomkem, Jiřím Závorkou
a Jiřím Mikulenkou. V lednovém čísle dokončíme přehled
posledními fojty – Michalem a Janem Mikulenkou.

První prostřednobečvanský fojt Jan Tomek (*27. 4. 1672,
†13. 12. 1742) získal fojtství ještě jako hornobečvanské po svém
otci Tomku Fojtovi. Ovšem ač měl hodně sourozenců a sám také
hodně potomků, fojtství se v jeho rodině neudrželo. Jan Tomek,
jak můžeme usuzovat podle výskytu zdvojeného příjmení Minář
u něho i v jeho příbuzenstvu, byl potom zřejmě mlynářem.
Zřejmě již někdy v rozmezí let 1725-1726 se v pořadí druhým
prostřednobečvanským fojtem stal Jiří Závorka (*cca 1688,
†7. 3. 1773) z Dolní Bečvy. Tuto skutečnost odvozujeme z matričních zápisů jeho dětí, do r. 1725 narozených na Dolní Bečvě a od
r. 1726 již na Prostřední Bečvě. Jiří Závorka byl dlouholetým fojtem až do svého vysokého věku. Téměř padesát let (!). U vrchnosti
dosáhl nejen toho, že mu bylo fojtství zřejmě vystaveno za dědičné, ale byl snad dokonce i osvobozen z poddanství, neboť když
v r. 1744 nabyl od majitelů panství do dědičného nájmu javořinu
Rybjanky, byl v udělovací listině uváděn jako Freirichter = svobodný rychtář. Z dětí Jiřího Závorky se dospělého věku dožila jen
dcera Anna (*24. 8. 1725, †4. 3. 1783), která se v r. 1744 provdala
za hornobečvanského fojta Jana Malinu.
Dne 10. července 1772, necelý rok před svou smrtí, Jiří Závorka
své dceři Anně Malinové odkázal a respektive Jurovi Mikulenkovi, od r. 1765 manželovi své nejstarší vnučky Rozíny Malinové,
prodal prostřednobečvanské fojtství i s moučným mlýnem za sumu
250 rýnských. Nabyvatelé fojtství byli povinni celou částku vyplatit hornobečvanské fojtce Anně Malinové. Pro sebe a svoji manželku si Jiří Závorka do smrti vyhradil výminku. Do své výminky zahrnul kromě vymezených rolí také „včelín, zahrazený za maštalú“,
a „trní za chlévy v horní zahradě“… K fojtství patřily také dvě
javořiny Jezerné a Rybjanky privilegované vrchností do dědičného nájmu na hřebenu Vsetínských vrchů. Jiří Závorka své vnučce
Rozíně a jejímu manželovi Jurovi Mikulenkovi k fojtství odevzdal
dva koně, dva vozy, jeden pluh s ojemi železy, dvě brány, ale co se
týkalo hovězího a ovčího statku, ten si ponechal k dalšímu řízení
a rozdělení.
Jiří Mikulenka (*5. 2. 1743, †4. 5. 1807) se tak stal v pořadí
třetím prostřednobečvanským fojtem. Jako nejstarší syn pocházel
z jedenácti dětí videčského fojta Martina Mikulenky. Dokladem
jeho fyzické zdatnosti a charakterové bezúhonnosti je skutečnost,
že v letech 1761-1792 byl současně portášem. Sloužil na portášské
stanici v Karlovicích. Portáši byli často vybíráni z jedněch rodin,
což dokazuje i případ Mikulenků. Členy portášského sboru se stali
i jeho dva mladší bratři: Jan Mikulenka (*27. 5. 1745), videčský fojt
a Martin Mikulenka (*10. 4. 1748), kteří rovněž jako prostí portáši
sloužili na stanici ve Velké [Valašské] Bystřici. Tři bratři Mikulenkovi tak zřejmě v kolektivní paměti svých starších současníků
odčiňovali hanbu svého děda Michala Mikulenky (*29. 8. 1684),
bývalého videčského fojta, který byl 14. dubna 1739 v Holešově
popraven oběšením pro zbojnictví. Účastnil se výprav zbojnického tovaryšstva, ve kterém prosluli Jan Javorovský a jeho syn Martin Javorovský ze Stříteže. S nimi byl fojt Michal z Vidče patrně
spřízněn, protože jeho manželka Zuzana byla rozená Javorovská.
Na zboj zacházeli až daleko do Slezska, kde nejčastěji přepadávali
fary. Prostřednobečvanský fojt Jiří Mikulenka fojtoval do r. 1797.

Jiří Mikulenka je z genealogického hlediska předkem rodu Mikulenků na Prostřední Bečvě, v Bynině a na Solanci. Z jeho dvanácti
dětí se dospělého věku dožili jen čtyři synové: nejstarší syn Josef
Mikulenka (*27. 7. 1768, †9. 1. 1833), který po sňatku s dcerou
hrachoveckého fojta Josefa Dobiáše získal fojtství v Bynině. Dále
pak Michal (budoucí prostřednobečvanský fojt), Jan (*8. 2. 1781,
†1. 1. 1810) a Jiří (*22. 3. 1786, †2. 4. 1859). Smutnou zajímavostí
je, že Jiřímu Mikulenkovi v roce 1794 v jeden den zemřela jeho
21-letá dcera Barbora (příčina jejího úmrtí je označena nejasným
německým výrazem, snad zvracení) a manželka Rozína (zemřela
na mrtvici). Za fojta Jury Mikulenky v r. 1778 byla původní hlavní
obytná dřevěná budova fojtství přestavěna v nové zděné stavení,
které se ve své podstatě dochovalo až dodnes.

Vročení na štítě budovy bývalého prostřednobečvanského fojtství.
V roce 1797 popustil Jiří Mikulenka fojtství svému synovi
Michalu Mikulenkovi (8. 10. 1771, †30. 9. 1833) ve stejné ceně
250 rýnských, za jakou fojtství sám před čtvrtstoletím získal. Celou
sumu měl Michal vyplatit mladšímu bratrovi Janovi podle toho,
kdy ji bude potřebovat. K fojtství otec Michalovi zanechal tři kuté
vozy, jeden pluh, čtyři brány a čtyři okšírované koně s veškerým
nářadím, patřícím k hospodářství. Do své výminky zahrnul javořinu Jezerné a jednu roli „za příkopú s úvratěmi“, kterou mu bude syn
povinen zdarma obdělávat. Dále si vymínil, že svůj hovězí a ovčí
statek může pást, „kde se mu podle libosti bude zdát“. Mladším
bratrům Janovi a Jiřímu až dospějí a budou mít potřebu, byl nastupující fojt Michal povinen každému vydat pět krav a deset ovec.
Jan Mikulenka však svůj podíl neuplatnil. Vyučil se řemeslu, žil
a pracoval na fojtství jako tkadlec plátna a ve svých 28 letech zemřel na zánět plic. Odstupující fojt Jiří Mikulenka své dvě javořiny
rozdělil tímto způsobem: zatímco javořina Rybjanky zůstala při
fojtství ve vlastnictví syna Michala, tři čtvrtiny javořiny Jezerné
rozdělil na půlky jednu pro Michala a druhou nejmladšímu Jiřímu.

Vlastnoruční podpisy fojta Jury Mikulenky a purkmistra Jana
Malého z 2. října 1798. Bylo tomu jen v tomto ojedinělém případě,
kdy se fojt s purkmistrem jako účastníci gruntoknihovních zápisů
osobně podepsali přímo do gruntovní knihy.
Karel Jan Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu
„Prostřední Bečva 1703-1850“.
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Úryvky z obecní kroniky – rok 1958
POTÍŽE KULTURNÍ PRÁCE
Při nejlepší vůli však výsledky jsou omezené, neboť Bečvané žijí dvojí život:
větší část dne je v Rožnově a na cestách tam i zpět, zbytek dne má na práci
v rodině, obdělávání svého políčka, a na odpočinek. A tak se setkáváme s tím,
že účast na schůzích a akcích je nepatrná, činí jen nepatrný zlomek počtu našich
občanů a při tom jsou to vždy titíž lidé a starší lidé. Převážný počet obyvatel obce zvláště ze vzdálenějších míst se kolektivního života obce nezúčastňuje
vůbec po celá léta. Jen taneční zábavy působí neodolatelnou přitažlivostí a tu
vidíme zvláště mladé lidi i z nejvzdálenějších částí obce. Mnoho vykonaly úzké
ﬁlmy v Kněhyních, U mostu a v Bacově; největší návštěva tohoto zařízení je
v Kněhyních. Dnes se již tvoří kroužky okolo televisorů, kterých je v obci 23,
na úkor návštěvy kina. Velký vliv je vliv rozhlasu: rozhlasové přijímače jsou dne
již ve všech domácnostech, velkým vlivem působí obecní knihovna a nakonec
vliv dělnického zaměstnání nezůstává též bez výchovného účinku a tak vidíme,
že se obyvatelstvo kvalitativně mění. Směnnost zaměstnání je největší metlou
pro ochotnickou činnost, tělovýchovu schůzování a masovou práci ve složkách
vůbec. A jsou-li u nás přece výsledky, tak zasluhují iniciátoři i účastníci uznání
a obdiv.
DODÁVKOVÉ ÚKOLY PRO ROK 1958
Povinné dodávky tvořily vepřové maso, hovězí maso, vejce, mléko, brambory, seno. Nesplní-li zemědělec dodávku a nezaplatí-li povinné poplatky, je jeho
hospodářství prohlášeno za úpadkové a samočinně při zakládání JZD zařazeno
do tohoto. Rada MNV se pravidelně zabývala zajišťováním dodávek a na její
návrh byli okresní trestní komisí občané potrestáni. Byly jim vyměřeny peněžité pokuty. Opatření ke zvýšení zemědělské produkce. Naši zemědělci jsou
na vysoké úrovni doby, přece však bude MNV s Osvětovou besedou působit
všemi propagačními prostředky, jako ﬁlm, přednášky, kursy, OŠP, k zlepšení
způsobu zemědělské práce: hnojení, zakládání kompost, správné uskladňování
chlévské mrvy atd. Domácích porážek vepřů bylo 150. Úroda byla normální.
Ceny zemědělských produktů:
V povinné dodávce
na státní nákup
Maso vepřové: 1kg : 5,80 – 6,40 Kčs
příplatek 6 Kčs na 1kg
Maso hovězí: 1kg : 5,30 – 6,40 Kčs
příplatek 2,50 – 3 – 4 Kčs na 1kg
Vejce: 1kg : 14,40 Kčs
1kg : 25 Kčs
Mléko: 1l : 0,70 Kčs
Brambory: 36 Kčs
BUDOVÁNÍ OBCE
Národní škola v Kněhyních obdržela na generální opravu 50 000 Kčs. Občané byli ochotni uzavřít závazky a v režii MNV za tyto peníze postaviti třetí učebnu z půdy i v 1. poschodí. Poněvadž dodávka materiálu je účetnicky
vázána na limit 600 Kčs, provedl generální opravu okresní stavební podnik.
Škola nyní nabyla estetického vzhledu. Komise pro postavení kulturního domu
zakoupila stroj na výrobu cihel a dělá přípravy k opatření materiálu na stavbu.
Do provozu byla dána čekárna při autobusové zastávce na Zavadilce. Přes
všecko snažení MNV nepodařilo se prosaditi vnější opravu hotelu Bečva. Dokončeno bylo očíslování domů. Obec čítá 406 čísel s rekreačními chatami (veekendy). Nové rodinné domky si postavili : František Stavinoha 151, Josef Janíček, Juřík Jaroslav, Jan Blinka, Rudolf Jurajda, Jan Jurajda, František Jurajda
400, Jan Juroška 388, Josef Pastorek. Chaty : Boh. Kožušák, Emil Kutá a TOS,
2 chaty na Křenovém Grúni.
POČASÍ
Počasí bylo v tomto roce špatné. Pro deštivé jaro se oralo až koncem dubna.
V létě byla jedna z největších povodní, která nadělala mnoho škody. Bystřiny si
začaly rýt nová koryta. Stržen byl most U Šmýrů, lávka u Sobka. Poškozena cesta na Adámky v délce 600 m, cesta k Ondryášům, cesta k zdravotnímu středisku.
Škoda byla odhadnuta na 120 000 Kčs a obec obdržela na povodňové škody
80 000 Kčs, za které se komunikace opravily.
PORODNÍ ASISTENTKA ANNA ONDRYÁŠOVÁ
Porodní asistentka Anna Ondryášová se v dubnu dožila 70 let. Je rodačka
z Prostřední Bečvy. Velmi těžce se v mládí probíjela. Za dobu svého působení
přivedla na svět na 5 000 občanů. Je laskavá, všude šíří dobrou náladu a optimismus. Je velmi oblíbena. Za 1. republiky od chudých rodiček nejen že nebrala
odměnu, ale v nouzi sama ještě jí penězi vypomohla. Spisovatelka Jarmila Glazarová snažila se ji vykreslit v knize „Chudá přadlena“. MNV ve svém zasedání
jí gratulovala jako své člence a člence více složek NF.
Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová
Celou kroniku najdete na webu: http://www.prostrednibecva.cz/o-obci/kronika/
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KOSTEL SV. ZDISLAVY
Úmysly na mše svaté v prosinci 2016
● Neděle 4. prosince v 10.00h. – 2. neděle adventní
Možná příjde i sv. Mikuláš.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 123, 115, 117.
Za živé a zemřelé farníky.
● Středa 7. prosince v 17.30h.
čtvrteční slavnost – Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu.
Varhaník – Eva Pařenicová 801, 106, 117.
Za rodiče Vladimíra a Anastázii Křištofovy, dceru Alenu
Jeníčkovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
● Neděle 11. prosince v 10.00h. – 3. neděle adventní.
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv.Zdislavy 101, 125, 117.
Za zemřelé rodiče Ondřeje a Josefu Kozákovy a duše v očistci.
● Středa 14. prosince v 17.30h.
památka – sv. Jan od Kříže, učitel církve.
Varhaník – pan Poruba 101, 123, 115, 117.
Za zemřelého Jana Jurajdu, Vlastu Tomancovou,
živoua zemřelou rodinu Bolckovu a Jurajdovu.
● Neděle 18. prosince v 10.00h. – 4. neděle adventní.
Varhaník – Monika Švandová 101, 130, 106, 117.
Za zemřelého Květoslava Ondryáše, bratra Ladislava, švagra
Jaroslava, zemřelou Alenu Vránovou, živou a zemřelou rodinu.
● Úterý 20. prosince v 17.30h. – úterý po 4. neděli adventní.
Vánoční svátost smíření od 16,30h., zpovídá více kněží.
Betlémské světlo v kostele.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 121, 108, 117.
Za zemřelého Karla Děckého, manželku, 2 syny, dceru,
živou rodinu a duše v očistci.
● Sobota 24. prosince v 20.00h. – Štědrý den.
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy 224, 228, 201.
Za Františka Bila, bratra Ludvíka, živou a zemřelou
rodinu Bilovu.
● Neděle 25. prosince v 10.00h.
slavnost – Narození Pána Ježíše – zasvěcený svátek.
Sbírka na kostel.
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy,
dechová hudba Záhořané, 225, 212, 201.
Za zemřelou Zdeňku Pařenicovu, manžela Bohumíra, živou
a zemřelou rodinu Kretkovu, Pařenicovu a duše v očistci.
● Pondělí 26. prosince v 10.00h. – svátek – sv. Štěpána
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová 220, 222, 201.
Za zemřelou Annu Krhútkovu, rodiče, sestru, 3 bratry,
2 synovce, švagra Ludvíka, Martina Kalinu a duše v očistci.
● Sobota 31. Prosince v 15.00h. – Poděkování a prosba
o Boží pomoc do Nového roku. Památka sv. Silvestra, papeže.
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová 219, 982.
Za zemřelého ThDr. Jaroslava Studeného, otce Cyrila Jurošku,
JUDr. Gottfrieda a dobrodince kostela.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavenci v prosinci
ONDRYÁŠ Zdeněk .............................................
PALACKÁ Marie ................................................
ŽÍLA Jan ............................................................
GLADIŠOVÁ Olga .............................................
SKOKANOVÁ Božena .......................................
BLINKOVÁ Ludmila .........................................
ONDRYÁŠOVÁ Marie .......................................
CACARDA Jaroslav ...........................................
TRLICOVÁ Jana ...............................................
JURAJDOVÁ Ludmila ......................................
PŠENICA Jan ....................................................

č.p. 389
č.p. 88
č.p. 206
č.p. 257
č.p. 127
č.p. 208
č.p. 354
č.p. 598
č.p. 222
č.p. 397
č.p. 246e

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

Nově narození
C JUREČKOVÁ Ema C
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VZPOMÍNKA
Běží rok za rokem, den za dnem a chybíš nám všem.
Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
nikdy však nezacelí tu ránu bolestivou.
Byl jsi plný života Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se to změní.
Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.
Těžký je bez tebe každičký den,
vzpomínky a cestičky k hřbitovu nám zůstaly jen.
Dne 10. prosince 2016 vzpomeneme třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek, syn, švagr a strýc

pan Stanislav MIKEŠ
S bolestí v srdci a s láskou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marcela, syn Michal,
syn Stanislav a snacha Barča,
rodiče Mikešovi a Štekbauerovi,
švagr Milan s rodinou,
švagrová Šárka s rodinou,
ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Opustili nás
VOJKŮVKOVÁ Zdeňka
PETŘEK Josef

POZVÁNKA

VZPOMÍNKY
A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten, kdo zažil, porozumí.
Dne 12. prosince vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a bratr

pan Jiří KŘENEK
Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka Jana, dcery Kateřina,
Marcela a Lenka s rodinami
a ostatní příbuzenstvo.

VÁNOČNÍ
KONCERT
Čtvrtek 29. prosince od 14.30
v kostele sv. Zdislavy
Vánoční koncert
plný koled v podání skupiny Rosénka.
Jako host vystoupí
i dechová hudba Záhořané.
Dobrovolný příspěvek bude použit
na nové píšťalové varhany u sv. Zdislavy.

Dne 30. prosince 2016 uplyne
10 let od úmrtí

pana Květoslava KŘENKA
Vzpomíná rodina.
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SPORT
Fotbalový klub Prostřední Bečva

Uzávěrka
lednového zpravodaje
Upozorňujeme, že lednové číslo zpravodaje
bude mít uzávěrku již 19. 12. 2016.
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

Skončila podzimní část soutěžního ročníku 2016/17 a nastal čas
bilancování. U mužstva došlo ke změně na postu hlavního trenéra,
kdy tuto roli převzal Marin Nerad z Vigantic a jako jeho asistent zůstal Zbyněk Jurajda. Došlo i ke změnám v kádru mužstva: přestoupili k nám z Vigantic Pavel Gálik, z Frýdlantu n. O. Štěpán Rybenský
a z Rožnova p. Radh. Radim Malina.
Celkově se dá podzimní sezona hodnotit jako úspěšná, získali jsme
celkem 24 bodů, skóre 27:20 a celkově jsme obsadili páté místo v konečné tabulce.

INZERCE

JAK JSME HRÁLI
5x vítězství

15 bodů

2x prohra
6x remíza, z toho 3 vítězství na PK

6 bodů

3x prohra na PK

3 body

TABULKA STŘELCŮ
Martin Fiurášek

9x

Lukáš Křenek st.

5x

Lukáš Křenek ml.

4x

Ondra Kuba

3x

Pavel Kysučan

2x

Štěpán Rybenský

2x

Jakub Ondryáš

1x

Vlaďa Fiurášek

1x

Bohužel se nám nevyhýbala zranění, dlouhodobě nehrál Patrik Kubáň,dále byli zraněni Ondra Kuba, Lukáš Křenek st. a Marek Polášek.
Dále znatelně v sestavě scházel vykartovaný Jakub Ondryáš.
To byl přehled uplynulé sezony. Začátek jarní části je naplánován
na 26. března, kdy budeme hrát doma s mužstvem Hovězí.
Závěrem mé zprávy mi dovolte jménem vedení FK a všech hráčů poděkovat všem sponzorům a sympatizantům (OÚ, ﬁrmy ROBE,
ROLF, NERO TRADE) za nemalou pomoc a v neposlední řadě všem
příznivcům, kteří mužstvo ve velkém počtu povzbuzovali.
Jménem výboru FK i jménem svým přeji všem krásné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti
do nadcházejícího Nového roku 2017.

Rekreační středisko RETASO
nabízí pronájem sálu
pro konání společenských akci (cena dohodou).
Dále nabízíme dlouhodobý pronájem domku
v areálu Retasa 2 + 1. (retaso.estranky.cz)

Lubomír Kysučan, sekretář FK, foto Tomáš Františák

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 PROSINEC do 19. 12. 2016.
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.

