ZPRAVODAJ
obce Prostřední Bečva

ÚVODNÍ
SLOVO
S jarním kvítím nám rozkvétá také
náš zpravodaj. Od tohoto čísla má
novou graﬁku a tiskne se celobarevně. Věříme, že se vám tato změna
líbí stejně tak, jako nám. Více prostoru proto teď dostanou fotograﬁe,
které zachycují dění v naší obci. Přispět můžete i vy.
Nově se také posouvá datum uzávěrky, a to na 18. den v měsíci, abychom
stihli zpravodaj včas vytisknout a roznést do vašich schránek před začátkem nového měsíce.
Své příspěvky, články, fotografie, odpovědi do ankety, inzerci a další, posílejte na e-mail: zpravodajpb@gmail.
com. Obsah e-mailů, které přijdou po
tomto datu, nebude v dalším čísle uveřejněn.
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Beseda s Vladimírou Klimeckou
Ve čtvrtek 21. března místní knihovna ve spolupráci s obcí uspořádala besedu se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou. Beseda se konala v kavárně a cukrárně Bečva Kafé,
která se celá zaplnila místními, kteří si přišli poslechnout nejen zajímavé zákulisní historky o knize Druhý život Marýny G., ale také názory a postoje autorky této knihy a rodačky z Horní Bečvy.
Celá beseda se nesla v příjemném duchu,
místní společně vzpomínali, jak se tady
kdysi žilo, a vtipkovali o různých detailech
z autorčiny knihy, jejíž příběh se odehrává
na Horní Bečvě a v jejím okolí.

Kniha Druhý život Marýny G. je román,
který vypráví osud čtyř žen – čtyř generací,
které žily na Horní Bečvě. Příběh začíná již
před první světovou válkou a postupně se
v něm sehrávají dějiny až po současnost.
(pokračování na str. 2)

Vybíráme
z tohoto čísla
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Obec oznamuje
Kalendář akcí
Co se děje na
Bečvách
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Beseda s Vladimírou
Klimeckou
(pokračování ze str. 1)

Kniha je psána z pohledu žen a toho, jaký
měly těžký život. Kolik obětovaly pro své
rodiny, aby vůbec přežily. Román je velmi čtivý, jsou v něm nádherné popisy naší
krajiny a prostých a tvrdých životů, které
zde v horách lidé žili. Za sebe rozhodně
knihu doporučuji, určitě jsem ji nečetla
naposledy.
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Právě v tom spatřuje autorka sílu této knihy. Mnozí si v ní totiž představujeme sami
sebe, své předky. Dokážeme se do hrdinů příběhu vcítit, protože žijí na stejném
místě, jako my. Po vydání knihy se autorce
ozvala spousta lidí. Psali jí dopisy, kde jí děkovali, že si díky ní připomněli svůj rodný
kraj a své předky. Paní Klimecká vyjádřila
i své obavy, že už možná nikdy tak dobrou
knihu nenapíše.
Všechny návštěvníky besedy zaujalo, že
paní Klimecká má „v šuplíku“ pár povídek

OBEC
OZNAMUJE
Označení popelnic
Prosíme občany, aby si zkontrolovali
kódy na popelnicích. V případě, že jsou
poškrábané nebo jinak poničené, je důležité je vyměnit za nové na Obecním
úřadě. Nové kódy jsou k dispozici na pokladně u Ing. Moniky Vrbkové nebo na
podatelně u Radomily Kantorové.

Co se starou
pneumatikou a proč
nepatří do sběrného
dvora?
První knihou Vladimíry Klimecké je Poturčenec. Je to historický román pro mládež,
který autorka vydala vlastním nákladem.
Tuto knihu napsala v době, kdy se přestěhovala do Hodonína, který se jí moc nelíbil,
a chtěla se o něm dozvědět něco víc. V knize tak vychází z historických zápisků, díky
kterým pochopila, jak silnou historii za sebou město Hodonín má.
Svou druhou knihu, kterou psala 5 let,
Druhý život Marýny G., poslala do soutěže
Knižního klubu. Především tím chtěla získat zpětnou vazbu. Kniha v soutěži vyhrála
a díky tomu ji mohla vydat. Nyní je kniha
bestsellerem. Dle autorčiných slov je kniha
o ženách a jejich pohledu na svět. Při psaní
čerpala z různých rodinných historek, lidové slovesnosti a historických pramenů. Vše
v knize sice není přesně podle skutečnosti,
ovšem spousta příběhů a vtipných historek
slyšela z několika různých zdrojů, a tak se
jistě zakládají na pravdivých událostech.
Například má oblíbená historka, kdy muzikant usnul v kostele, a když ho chtěli probudit a dloubli do něj loktem, tak vyskočil
a na celý kostel zvolal:„Dámská volenka!“
Někteří lidé se v knize poznali a stalo se,
že se jim nelíbilo, co se tam o nich nebo
o jejich rodině píše. V druhém vydání jsou
proto i nějaké úpravy a korektury. Na besedě místní občané vyprávěli, jak i oni
poznali v knize své známé, a díky tomu se
jim vybavily i další vzpomínky a příběhy.

o rodném kraji a shodli se, že by se jim líbilo autorské čtení těchto kratších příběhů.
Paní Klimecká tedy přislíbila, že je pohledá
a příště je vezme s sebou.
Autorčin další román bude o ženě, která radikálně změní svůj život. V šuplíku má také
knihu pro předškolní děti, kde se příběh
protkává s dětskou fantazií. Tu se jí zatím
nepodařilo vydat.
Paní Klimecká také vyjádřila svou obavu,
že dnešní doba je nemocná. Ten, kdo ji
může uzdravit, jsou podle ní ženy, matky,
které mají svým dětem předávat to nejlepší a nejsilnější. Úloha „obyčejných“ žen je
podle ní nezastupitelná. Navzdory tomu se
ženám běžně hold nevzdává, přestože své
rodině a okolí obětují všechno.
Zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu,
aby poslouchali svou potřebu tvořit. Je jedno, jestli vás to uvnitř nutí malovat, psát,
sportovat, zpívat nebo dělat cokoliv jiného.
Když máme potřebu tvořit, tvořme. Hledáme tím cestu sami k sobě a lépe se poznáváme. Sama vtipkovala, že doufá, že než
zemře, tak snad stihne poznat a pochopit
samu sebe.
Na konec besedy si mohli příchozí nechat
podepsat vlastní výtisky knih a obě autorčiny knihy si mohli na místě i zakoupit. Z besedy jsem odcházela s nutkáním přečíst si
knihu znova a hledat v ní ty skryté příběhy
našich krásných hor.
-hol-

Pneumatika není komunální odpad
a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Všichni prodejci
jsou povinni pneumatiky zpět převzít.
Ty by neměly končit jako odpad na
sběrném dvoře nebo dokonce jako černá skládka v lese.

Pneuservisy a autoservisy, které prodávají pneumatiky, jsou zároveň jejich přirozeným místem zpětného odběru – nikoliv sběrné dvory! Bez ohledu na značku
či místo jejich nákupu je zde možnost je
bezplatně odevzdat. Kromě toho existují
místa zpětného odběru, ve kterých občané mohou odevzdat pneumatiky bez ohledu na to, jestli si tam právě nějakou pneumatiku zakoupili. Seznam míst zpětného
odběru najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný
odběr výrobků, odkaz Pneumatiky a oleje
(www.mzp.cz/cz/odber_pneu)
nebo
na webu kolektivního systému ELTMA:
www.eltma.cz/sberna-mista.
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Bohužel část pneumatik končí před branami sběrného dvora. Likvidace takto
odložených pneumatik zatěžuje obecní rozpočet a následně se tedy projeví
i v ceně poplatků. Jen v minulém roce
nás stála likvidace téměř 20 tis. Kč. Obce
bohužel nemohou využít míst zpětného
odběru, protože takto odložené pneumatiky se stávají odpadem a za jeho uložení
musíme platit. Využívejte proto možnosti
bezplatně odevzdat pneumatiky v blízkém okolí.
-sr-

Plánovaná odstávka
elektrické energie
ČEZ distribuce oznamuje plánovanou
odstávku el. energie:
9. 4. 2019 (7.30 h – 17.30 h)
Kněhyně-Suchá
351/27 , 438/69 , 523/316
Prostřední Bečva
115, 116, 351, 438, 523, 583, 676, parc.
č. 1755
10. 4. 2019 (7.30 h – 17.30 h)
Kněhyně-Suchá
114/24, 114/16, 123/45, 340//047,
340/23, 523/261, 523/292, 578/89,
578/105, 640/238, 640/24, 9002/103
Prostřední Bečva
102, 114, 123, 329, 523, 640, E101,
parc. č. 3212
15. 4. 2019 (07.30 – 17.30)
Prostřední Bečva - Prostřední Bečva
Kněhyně-Suchá
155//52, 155//56, 324//0125, 324/343,
324/62, 324/91, 324/92, 324/121,
324/122, 324/124, 324/79, 326/25,
442/37, 70
Prostřední Bečva
102, 113, 155, 192, 324, 329, 340, 355,
363 , parc. č. 2207/4

Parkování na návsi

Připomínáme občanům, že správné parkování v centru obce je pouze podélné parkování vyznačené
u krajnice před domem služeb
a kolmé parkování u obchodu Coop. Vyznačený pruh na opačné straně altánu je chodník pro pěší. Děkujeme za respektování.

P
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Inzerce v Obecním zpravodaji Prostřední Bečva
Inzerci přĳímáme ve formátu jpg nebo
pdf a v rozměrech dle uvedeného
nákresu. Obec si vyhrazuje právo inzeráty odmítnout. Zařazení inzerce je
v kompetenci redaktora zpravodaje
(zpravodajpb@prostrednibecva.cz).
Sleva: 10% opakující se inzerce
(6x a více).
Zdarma: inzeráty na kulturní či sportovní akce.
Zdarma: nabídky práce podnikatelů
a živnostníků se sídlem na P. Bečvě.
Zdarma: řádková inzerce v rozsahu
200 znaků.

Ceník inzerce
(ceny jsou uvedeny s DPH):
1/4 str.
750 Kč
s DPH
strana A4
3 000 Kč s DPH

1/8 str.
375 Kč
s DPH
1/16
190
Kč

1/2 strany
1 500 Kč s DPH

pruh 21 x 6 cm
500 Kč s DPH

ZÁMĚR OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA
(pořadové č. 5/2019)

Obec Prostřední Bečva zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

záměr PRONAJMOUT
nebytové prostory za účelem provozování hospody
v budově Sokolovny Prostřední Bečva č. p. 427, 756 56
Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2024.
Minimální nájemné činí 5 000 Kč/měsíčně, přičemž za část roku 2019 bude
poměrnou částí sníženo. Nájemce bude povinen:
- zajišťovat pořádek a čistotu nejen v pronajaté hospodě, ale i na toaletách
v přízemí budovy, v okolí Sokolovny a na prostranství mezi fotbalovým hřištěm a Sokolovnou
- zajistit dodržování nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin
Zájemci o pronájem výše uvedené nemovité věci se mohou k tomuto záměru
vyjádřit či podat své nabídky, které musí být doručeny obecnímu úřadu do
19. dubna 2019 do 12.00 hodin. Nabídky musí být podány v zalepených obálkách označených „Pronájem Sokolovny – neotvírat“

UPOZORŇUJEME OBČANY,
že 31. března skončila splatnost poplatku za odvoz odpadů a za psa.
Pokud ještě nemáte tyto poplatky zaplaceny, prosíme o jejich úhradu
v co nejkratší době převodem, nebo hotově v úřední dny v pokladně
obecního úřadu.
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BŘEZEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Měsíc březen začal odpočinkově jarními
prázdninami. 7. 3. žáci druhého ročníku navštívili místní knihovnu, kde paní
knihovnice připravila povídání a podnětné aktivity na téma poezie, verš, recitace,
v rámci rozboru básně Čtyři kočky.
13. 3. proběhla soutěž talentů a překvapení zvaná Talentmánie, kde žáci předváděli
svým spolužákům své schopnosti a dovednosti ze všech možných oborů. Celkem vystoupilo 39 žáků ve dvou kategoriích. Porotu tvořili všichni žáci školy a neměli snadné
rozhodování. Výkony spolužáků byly velmi
vyrovnané.

I. kategorie (1. a 2. ročník):
1. místo – R
 ozálie Urbanová – gymnastika
2. místo – kapela KocHur – píseň
(zpěv a flétna Š. Hurta, flétna
E. Hurtová, buben P. Kocián,
kytara O. Kocián)
3. místo – N. Stavinohová - zpěv
II. kategorie (3. – 5. ročník):
1. místo – 5. třída – tanec
2. místo – J. Brňovják – prezentace
O zvířecích kosmonautech
3. místo – A . Ondrušková, V. Fiurášková
– tanec

MATEŘSKÁ ŠKOLA
NABÍZÍ:

logopedickou péči dětem s vadou řeči, práce
s keramickou hlínou (předškolní děti), různá
divadelní představení, mikulášskou nadílku,
vánoční besídku, dětský maškarní karneval,
oslavy Dne matek a Dne dětí, školní výlet na
atraktivní místo, slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky, … a plno
jiných akcí pro radost dětí.

15. 3. se uskutečnily lyžařské přebory ZŠ
Horní Bečvy a ZŠ Prostřední Bečvy U Sachovy studánky. Z naší školy závodilo 16 žáků.
V kategorii 1. – 3. třída se umístila na 1. místě
E. Hurtová a 2. místo obsadil Š. Hurta. Všichni účastníci si pěkně zalyžovali a strávili dopoledne na čerstvém vzduchu. Děkujeme organizátorům ZŠ T. G. Masaryka za spolupráci.
Radost nám udělalo 2. místo žáka 4. ročníku J.
Brňovjáka ve výtvarné soutěži pořádané SVČ
Rožnov na téma poštovní známky.
20. 3. vštěpoval základy dopravní výchovy žákům 4. ročníku náš dlouholetý spolupracovník, dopravní komisař, pan Hronek.

dobrodružství. Znáte důvody proč číst? Čtení zlepšuje paměť, zvyšuje slovní zásobu a IQ,
uklidňuje a zažene nudu a stereotyp.
Ve 21. 00 hodin zavítalo do naší školy ochotnické divadlo z Lešné, které zahrálo představení pro děti i dospělé na motivy J. CH. Andersena Slavík a růže. Před usnutím jsme využili
tmy a zahráli si stínové divadlo.
Žáci 3. třídy se zapojili do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí. V pracovních činnostech vytvářeli zvířata z plastových odpadů.
Na přání žáků probíhá ve škole v odpoledních hodinách kurz bubnování. Africké
rytmy žáky nadchly.

21. 3. se konal Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do výuky, do činností školní družiny a prohlédnout
si celou školu.
22. 3. jsme si připomenuli Světový den vody.
Do vyučování byla zařazena aktuální témata
související s vodou.
29. 3. připravila škola ve spolupráci s paní
Marcelou Slížkovou z místní knihovny tradiční Noc s Andersenem. Žáci 3. ročníku
navštívili místní knihovnu a přespali ve škole. Hlavním tématem bylo seznámení se spisovatel J. CH. Andersenem a jeho pohádkami. Představili jsme si oblíbené knihy našich
žáků. V současné době svádí knihy těžký boj
s počítačovými hrami. Noc s Andersenem
je příležitostí ukázat dětem, že číst je velké

Ve středu 3. 4. od 12 hodin se koná v budově základní školy zápis do 1. třídy pro
školní rok 2019/2020.

Mgr. Jitka Lušovská

Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské školy od
1. 9. 2019, aby přišli do mateřské školy
odevzdat ve dnech vyhlášení zápisu žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
S sebou si vezměte i rodný list dítěte pro ověření údajů. Součástí žádosti je i potvrzení
registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování – podmínka
pro přijetí dítěte (netýká se dětí, pro které je

předškolní vzdělávání povinné). Žádost je
možno vyzvednout si osobně v mateřské škole nebo je k dispozici na internetových stránkách školy: www.zsmsbecva.webnode.cz.
V období od 2. do 16. května 2019 lze ve výjimečném případě (nemoc, nepřítomnost…)
odevzdat v MŠ – střed žádost o přijetí, a to
pouze po telefonické domluvě.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

MŠ OZNAMUJE
Základní škola a Mateřská škola,
Prostřední Bečva, okres Vsetín vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy
v Prostřední Bečvě pro školní rok
2019/2020, který proběhne v pondělí 6. května v budově MŠ – střed od
8.00 do 10.00 h a odpoledne od 14.45
do 16.00 h a v úterý 7. května v budově MŠ – Kněhyně od 8.00 do 10.00 h
a odpoledne od 14.45 do 15.15 h.

Jana Janíčková, vedoucí uč.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Blahopřání
Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích, ať pokrývá Tvůj ret
a do nejmíň do sta let.
Dne 7. 4. 2019 se dožívá
naše milá maminka, babička a prababička, paní
Oldřiška Šírová krásných 90 let. K tomuto
krásnému výročí přejeme
především hodně zdraví,
štěstí, pohody a lásky v rodinném kruhu.
Ze srdce přejí dcery, vnučka, vnuk, pravnuci
a všichni známí.

Opustili nás
Štekbauer Emil

Vzpomínáme
Dne 1. 4. 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie Růčková.
S láskou na ni vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manžel Karel, syn Karel
s rodinou a dcera Marie s rodinou.

Odešel jsi, jak osud si to přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 7. 4. 2019 vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Josefa Šíry.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery, vnuk, vnučka a pravnuci.

Dne 19. 4. 2019 vzpomeneme 10. smutné výročí,
co nás navždy opustil náš
drahý syn, bratr a švagr
Daniel Kantor.
S láskou vzpomínají maminka a sestra s rodinou.
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KRONIKA 1986
Volby
Volby proběhly ve dnech 23. – 24. května v sále
hotelu Zavadilka. O velice hezkou květinovou
výzdobu se zasloužil s. B. Juřík, k sváteční náladě vyhrávala v parčíku u Zavadilky dechová
hudba Bacovjanka. Do voličských seznamů
bylo zapsáno 1 126 voličů mimo těch, kteří
hlasovali na voličský průkaz. Velká část občanů volila v zahajovací den bez použití zástěn
připravených ve volební místnosti. Volebních
lístků bylo odevzdáno 1 161. Na sčítání volebních kandidátek se podílela volební komise,
jejím předsedou byl s. Richard Blanař. Další
členové komise: s. Bohuslav Juřík, s. Zdeňka
Zrníková, s. Jaroslav Kantor, s. František Stavinoha, s. Josef Šíra, s. Zdeněk Děcký.
Národní výbor
Předsedou MNV byl zvolen s. Miroslav Vaněk, funkci místopředsedy vykonává s. František Vala, funkci tajemnice MNV vykonává
s. Růžena Sýkorová.
Hospodaření národního výboru
Rozpočet MNV na rok 1986 činil
1 272 000 Kčs, příjmy MNV v tomto roce činily 1 805 085 Kčs, výdaje 1 731 822 Kčs.
Úsek investiční akce Z
Pokračovala výstavba II. etapy vodovodu
v obci s hodnotou díla 800 000 Kčs. Při této
akci bylo odpracováno 15 100 brigádnických
hodin.
Úsek neinvestiční akce Z
Kolem památníku padlých za II. světové války ve středu obce byly vybetonovány chodníky v hodnotě 65 000 Kčs, přičemž finanční

INZERCE
• PLAVČÍK NA BIOTOPU
Podmínky: věk min. 18 let, dobrý zdravotní stav,
časová flexibilita.
Nabízíme: zajištění a zaplacení potřebného kurzu pro plavčíky, dobré platové podmínky.
Zájemci pište do 20. dubna 2019 na
starosta@prostrednibecva.cz
nebo volejte 571 643 230.
• OBSLUHA V KEMPU
Náplň práce: práce v bufetu – obsluha hostů,
pomoc při úklidu.
Podmínky: ochota a příjemné vystupování, chuť
pracovat s lidmi, časová flexibilita.
Nabízíme: plat 90-110 Kč/hod.
Termín: červen-září, možno i kratší období.
Zájemci pište do 20. dubna 2019 na

náklady činily 45 000 Kčs. Brigádnických
hodin bylo odpracováno 1 770.
Úsek místního hospodářství
V areálu Pusteven byl zmodernizován objekt,
který slouží pro výběrčího na parkovišti.
Obyvatelstvo
Populace obce zůstává stejná, v letošním roce
se narodilo 18 dětí, zemřelo 25 osob.
Zemědělství
Ke dni 1. 7. 1986 bylo na MNV nahlášeno:
1 230 slepic, 211 ks ovcí, 25 ks jalovic do
1 roku, 18 ks jalovic nad 1 rok, celkem skotu
161 ks. V porovnání s minulým rokem vzrostl
značně počet ovcí, také krav. Velká pozornost
se také věnuje péči o životní prostředí, propaguje se co nejmenší používání ochranných
chemických látek a umělých hnojiv. K udržení našeho dosud čistého vzduchu přispívají
i občané výsadbou stromů, dokončuje se parčík u pomníku. Jako každoročně, i letos se na
Pustevnách konala „Valašská motyka“. Tady
k udržení krásy Beskyd přispěli svou prací na
výsadbě stromků zejména mladí lidé.
ZŠ U mostu
Letošní školní rok byl zahájen 2. září 1986
u památníku. V naší trojtřídní škole se letos
učí 67 žáků. Třídní učitelkou prvňáčků je s.
Marie Děcká, 2. třídu bude vyučovat s. učitelka Milada Balašová a 3. třída patří s. ředitelce
Husičkové.
Na škole byl 2x zorganizován sběr. Nasbíráno bylo 3 853 kg papíru, 450 kg železa, 20 kg
léčivých bylin.
Z obecní kroniky vybral Michal Hurta
starosta@prostrednibecva.cz
nebo volejte 571 643 230.
• Obec Prostřední Bečva přijme pracovníka jako
obsluhu Sběrného dvora.
Pracovní doba: 13 hodin týdně. Kontakt:
starosta@prostrednibecva.cz, tel. 571 643 230.
• Přijmu řidiče popelářského vozu na hlavní pracovní poměr. Info na tel.: 603 226 192.
• Doučím matematiku pro 6. až 9. třídu základní
školy. Více informací na telefonu: 774 104 801
Juřík František, Prostřední Bečva 83
• Manželský pár koupí stavební pozemek nebo
rodinný dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Nabídky na tel.: 606 690 324.
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Kostel sv. Zdislavy – Mše svaté v dubnu 2019
Za zemřelého Miroslava Chuděje, rodiče
Chudějovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci.
Čtvrtek 18. 4. 16.30 h – Zelený čtvrtek
Varhaník - Eva Pařenicová + schola 710,
681, 712, 781 -1,2 - 5,6
Za zemřelou Anežku Holčákovou, syny
Karla a Jana, Karla Holčáka, vnuka
Petra a sestru Marii.

Středa 3. 4. 17.30 h – středa po 4.
neděli postní, Udělování svátosti –
pomazání nemocných
Varhaník – Eva Pařenicová 525
Křížová cesta 16.55 h - farníci
Za zemřelé rodiče Holčákovy a duše
v očistci.
Neděle 7. 4. 10.00 h – 5. neděle postní
Varhaník – Aleš Stavinoha + pan Pícha
303, 727, 315
Křížová cesta 9.25 h – ministranti
Za zemřelou Miladu Jurajdovou, rodiče
Ondryášovy, rodinu Jurajdovu a duše
v očistci.
Středa 10. 4. 17.30 h – po 5. neděli
postní
Varhaník – pan Poruba 309, 315
Křížová cesta – ministranti
Za zemřelé rodiče Františka a Jindřišku,
syna Františka, živou a zemřelou rodinu
Fiuráškovu a Matušíkovu.
Neděle 14. 4. 10.00 h – Květná neděle,
žehnají se „kočičky“, čtou se pašíje
a odevzdávají se postní pokladničky
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola 318,
305, 315
Bolestný růženec
Za zemřelé rodiče Miroslava a Annu
Juříčkovy, živou a zemřelou rodinu Bortlovu, Juříčkovu a Ondryášovu.
Úterý 16. 4. 17.30 h – úterý svatého
týdne
Od 16.45 h - Velikonoční zpověď – více
zpovědníků.
Varhaník – Eva Pařenicová 301, 712,
315

Pátek 19. 4. 15.30 h - obřady - Velký
Pátek
15.00 h – křížová cesta
Varhaník – Eva Pařenicová, schola
sv. Zdislavy
Den přísného postu.
Sobota 19. 4. 8.30 h – 15.30 h – stráž
u Božího hrobu
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.
Neděle 21. 4. 5.30 h - Slavnost –
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Sbírka na kostel. Žehnání pokrmů,
po mši svaté agape v pastoráku.
Varhaník – Eva Pařenicová 401, 407
schola sv. Zdislavy, dechová hudba
Záhořané
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let, živou
a zemřelou rodinu Binarovu, Raškovu
a duše v očistci.
Pondělí 22. 4. 10.00 h – pondělí v oktávu velikonočním
Varhaník – pan Bernátek, paní Bernátková 404, 407
K 10. výročí úmrtí Jiřího Orsága, bratry,
rodiče z obou stran, živou a zemřelou
rodinu.
Středa 24. 4. 17.30 h - středa v oktávu
velikonočním
Varhaník – pan Poruba 484, 407
Za Zdeňka Mikulenku, sestru Ludmilu,
bratra Stanislava a duše v očistci.
Neděle 28. 4. 10.00 h – 2. neděle velikonoční, Neděle Božího milosrdenství
Varhaník – Eva Pařenicová 413, 407, 922
Za živé a zemřelé členy lidové strany na
Prostřední Bečvě, zemřelé kněze Juliuse
Křištofa, Cyrila Jurošku, Jaroslava Studeného a dobrodince tohoto kostela.

KALENDÁŘ AKCÍ NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ
13. dubna | 9.00 | Prostřední Bečva
BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ
Společný bečvanský úklid ke Dni Země.
Sraz u Jindry na kurtech. Po úklidu
odměna v podobě občerstvení na hřišti TJ
Horní Bečva.
...
13. dubna | 9.00 | náves
KRASLICOVÁ ALEJ
Malování kraslic a perníčků, pletení tatarů
a společné zdobení návsi. Srdečně zve
SAKUMPIKUM ve spolupráci se ZŠ a obcí.
...
25. dubna | 17.00 | altán na návsi
VÝCHOVA, DRŽENÍ A VÝCVIK PEJSKA
Přednáška Miloše Kašpara, majitele
chovatelské stanice Rosmery, včetně
praktických ukázek a poradny.
...
30. dubna | 17.00 | Výletiště Kněhyně
SLET ČARODĚJNIC
Soutěže, střelnice, věštkyně a velká vatra
a diskotéka po setmění.

AKCE V OKOLÍ
5. dubna | 17.00 | kinosál Horní Bečva
BEČVANSKÝ SKŘIVAN
Tradiční pěvecká soutěž žáků 2. stupně ZŠ.
...
5. dubna | 17.00 | Městská knihovna R.p.R.
ÚSKALÍ KOMUNIKACE A KONFLIKTŮ
MEZI LIDMI
Přednáška nejen pro rodiče.
Rezervace na:
petra.satankova@maproznovsko.cz
...
20. – 22. dubna | Valašské muzeum
v přírodě
VELIKONOCE NA VALAŠSKU
Tradiční jarmark, velikonoční a jarní zvyky
a pondělní šmigrust s programem.
...
24. dubna | 14.00 | Valašské muzeum
v přírodě
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
VALAŠSKÝCH SOUBORŮ
...
25. dubna | 19.00 | Rožnov pod Radhoštěm – klub Vrátnice
JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ
Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o hudbě, politice,
zajímavých lidech, odpovídá na dotazy
a hraje skladby na přání.
...
26. dubna | 17.00 | kinosál Horní Bečva
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Divadelní komedie v podání divadla
CHAOS z Valašské Bystřice. Vstupné
80,-. Předprodej vstupenek od 3. dubna
v knihovně Horní Bečva.
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PTALI JSME SE VÁS
Ohlédnutí za anketní otázkou minulého měsíce – názor starosty obce na stezku Valaška:
Nerad se vracím do minulosti, takže řešit, zda tady stezka měla či
neměla být povolena, v době, kdy je již v provozu, je mrhání časem. Stezka tady stojí a je na nás, abychom se s celou situací poprali. Máme naštěstí tu výhodu, že Pustevny jsou poměrně daleko
od nejobydlenějších částí naší obce. Tímto ale nezakrývám problémy, které se v souvislosti s dopravním zatížením cesty na Pustevny
(především tedy v období ledových soch, poutě a víkendů) objevují.
A je velice pravděpodobné, že se budou objevovat mnohem častěji.
Záchytné parkoviště, které používáme pří výše zmíněných akcích,
nic neřeší, protože kolony aut čekající na zaparkování blokují dopravu do Kněhyň. Nejrozumněji se tak jeví umístění případného
záchytného parkoviště do bezprostřední blízkosti silnice I/35, která
je dostatečně široká. V případě vybudování záchytného parkoviště je však potřebná i dostatečně dimenzovaná kyvadlová doprava.
Tato varianta vyveze na Pustevny obrovské množství lidí a je otázkou, zda jsou Pustevny schopny takový nával v delším časovém horizontu zvládnout.
Řešením, nad kterým také přemýšlíme, je zavedení rezervačního
systému na parkoviště na Pustevnách. Jednoduše by nahoře zaparkovali jen ti, kteří si v předstihu rezervují parkovací místo. Kopci
samotnému by to určitě prospělo, ale stejně jako jiné varianty má
i tato svá úskalí. Lidé se budou snažit dostat nahoru linkovými autobusy, které budou přetížené.
Jednoduché řešení v tomto případě asi opravdu neexistuje, ale
mohu Vám slíbit, že budeme hledat řešení, které každodenní život
nás všech ovlivní co nejméně.
Radim Gálik
Váš starosta

OTÁZKA PŘÍŠTÍHO MĚSÍCE:
„Jaké tradice dodržujete na Velikonoce?“
Odpovědi na otázku posílejte na e-mail: zpravodajpb@gmail.
com nebo napište do komentářů na facebookové stránce Obec
Prostřední Bečva.

CO SE DĚJE NA BEČVÁCH
Další hon na medvěda

Podle serveru novinky.cz začal koncem
března další hon na medvěda, který se potuluje Beskydami. S přibývajícím pozorováním této šelmy byli přizváni polští specialisté z Tatranského národního parku. Byly
rozmístěny dvě speciální odchytné klece.
Pokud se podaří medvěda odchytit, dosta-

ne telemetrický obojek, aby mohla být sledována jeho přibližná poloha, a jaké jsou
jeho zvyky. Zároveň se odeberou vzorky
pro genetickou analýzu, která odhalí, zda
se jedná o stejného medvěda, který řádil
na Vsetínsku. Aby byl odchyt úspěšný, je
potřeba, aby byl v oblasti, kde se medvěd
pohybuje, klid. Tuto potřebu by měly respektovat média, turisté i místní občané.
V současnosti se ví o dvou medvědech, kteří se v Beskydech pohybují.
...

Akce pro nejmenší

ilustrační fotografie

Všechny maminky s dětmi zveme na naše
pravidelné Hravé dopoledne pro nejmenší,
které se koná každý lichý čtvrtek v sokolovně na Prostřední Bečvě. S dětmi si společně
zpíváme, cvičíme a hrajeme si. V případě

pěkného počasí zůstáváme s dětmi venku
před sokolovnou nebo jdeme společně na
hřiště u mateřské školy.
Pokud máte zájem o další informace nebo
vás zajímá, jaké další akce pořádáme, přidejte se k nám do facebookové skupiny
Maminky – Bečvy nebo pište na e-mail:
LenkaHollainova@email.cz.
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Pozvánky

Když jsem nedávno hledala informace o tom, jak se vlastně na Valašsku
slavily a slaví Velikonoce, narazila jsem na krásný pořad České televize –
Folklorika. V roce 2015 byl natočen díl s názvem Velikonoce po Valašsku
(pokud se na něj chcete podívat, zadejte do internetového vyhledávače:
Folklorika Velikonoce).
Dozvěděla jsem se v něm mimo jiné to, že poslední Masopustní den se
o půlnoci pochovala basa a všichni Valaši hned běželi domů. To proto, že
zde byla pověra, že kdo bude po půlnoci trdlovat, tomu ten rok opadají
všechny švestky. A to by přece správný Valach nedopustil. Už taky vím,
jak správně vynést Mařenu, aby s sebou odnesla všechny nemoci a vše
zlé z vesnice – tuhle tradici bych chtěla příští rok v naší obci obnovit. Zjistila jsem také to, že posvěcené kočičky se na Květnou neděli roznášely do
domů a dobytku pro zdraví i na pole, aby rodilo. Na Velký pátek se zase
časně z rána máme jít omýt do potoka. Zbavíme se tím nemocí a očistíme své tělo i duši.
Na Velikonoce se v domech, kde jsou mladé cérky, dávali jako znamení
pro šmigrustníky za okno pečení beránci. A dříve chodily na šmigrust
i cérky. To aby sílu z životodárné mízy předaly i ogarům. Na šmigrust se
vyráželo už časně z rána – někde chodili ogaři dokonce hned po půlnoci.
U nás doma, když jsem byla malá, jsme chodili na Velikonoce na túry,
abychom koledníkům utekli. Poslední dobou mě ovšem tradice našeho
kraje zajímají čím dál, tím více. Líbí se mi naše krásná kultura a zvyky.
A tak letos u mě na okně možná uvidíte beránka a potkáte mé syny s tatary, jak si jdou vykoledovat vajíčko. Které tradice dodržujete vy?
Napište nám to do rubriky Ptali jsme se Vás.
-hol-

INZERCE

KDO MÁ RÁD PSY, MÁ RÁD LIDI
pro milovníky psů je připravena
přednáška s praktickými ukázkami na téma:

VÝCHOVA, DRŽENÍ A VÝCVIK PEJSKA
Přednáška Miloše Kašpara,

světově úspěšného majitele chovatelské
stanice Rosmery, založené v roce 1972.
Co nás čeká? Úvod do kynologie
Péče a výživa psa
s lidmi

Začíná to štěnětem

Výchova a výcvik

Zdraví a soužití

Praktická ukázka výchovy a výcviku

Poradna

Čtvrtek 25. dubna 2019 / 17.00
Altán na návsi

březen 2019
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KURZ VITRÁŽE
TECHNIKOU TIFFANYY

Přijďte se naučit vyrábět vitráže
technikou TIFFANY.
Kurz se bude konat 4.5.2019
od 9.00 do 14.00 hod.

v prostorách ZŠ Prostřední Bečva.

Cena kurzu je 600 Kč
Rezervujte si své místo v kurzu včas,
počet účastníků je omezen.

Rezervace na tel. 731 148 879
Základní škola , Prostřední Bečva
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Fotografické téma příštího měsíce: Jaro a velikonoce v naší obci. Děkujeme všem, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu KVĚTEN 2019 je 18. 4. 2019. Vychází 1x měsíčně,
neprodejné. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com, sekretarka@prostrednibecva.cz. Zpravodaj naleznete také na www.prostrednibecva.cz.
Odpovědná redaktorka tohoto čísla: Lenka Hollainová. Reklamní inzerce je placená (viz. informační článek v tomto čísle). Zasílejte ve formátu WORD,
JPG nebo PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

