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tento úvodník píšu ve středu 18. března, 
tedy v předvečer dalších omezení našeho 
běžného života. Od 12. března vyhlásila 
Vláda ČR na 30 dní nouzový stav. Postupně 
se zavíraly školy, kulturní zařízení, obcho-
dy, omezil se volný pohyb osob a od zítřka 
smíme ven jen s ochranou obličeje. Pro se-
niory byl v obchodech vymezen čas k náku-
pům od 10.00 do 12.00 (později posunuto 
na 7.00-9.00). Většina z nás tato opatření 
chápeme a uvědomujeme si hrozbu korona-
virové pandemie. Nicméně doba je natolik 
hektická, že zde nemá cenu zveřejňovat ak-
tuální informace, protože ty budou v době 
tisku zpravodaje pravděpodobně překona-
né. Co však bude platit i na začátku dubna, 
kdy čtete tyto řádky je fakt, že nebezpečí zá-
važného onemocnění zvedlo vlnu dobrovol-
nictví a pomoci potřebným. Ten, kdo může, 
šije roušky, protože zoufale schází. Obec 
shromažďuje od dobrovolnic roušky nebo 

materiál a předává je dál. Někdo stříhá, ně-
kdo šije, někdo navléká šňůrky. Všichni da-
rují svůj čas a energii pro pomoc bližnímu. 
A to mě nesmírně těší a pozitivně naplňuje, 
právě v této nelehké době. Dovolte, abych 
zde poděkovala všem šikovným švadlenám 
i studentkám, které nám zatím pomohly. 
Velmi si jejich práce i darů vážíme.
Podobně jako věřím v naši hluboce zako-
řeněnou sounáležitost s druhými, která se 
v krizových situacích projeví, tak důvěřuji 
našim lékařům, sestřičkám a odborníkům 
ve zdravotnictví, že nám pomohou pande-
mii zdárně překonat. Dodržujme proto je-
jich doporučení – nošení roušek, umývání 
rukou a omezení pobytu na veřejnosti. Pod-
le nejnovějších zjištění koronavirus přežije 
v aerosolech tři hodiny, na plastu a nerezo-
vé oceli dva až tři dny. I z tohoto důvodu je 
důkladné mytí rukou nesmírně důležité. 
Aktuální informace sledujte na našem 

webu: prostrednibecva.cz nebo v celostát-
ních médiích. Odborníci doporučují 15 
min ráno a 15 min večer, aby nám neunikly 
důležité informace, ale zároveň abychom 
nepropadali panice. 
Milí spoluobčané, nevím, jaká situace a ná-
lada ve společnosti bude za týden, ale vím, 
že nám začíná jaro a čekají nás velikonoční 
svátky. Přeji vám, aby vás prodlužující den 
a sluneční svit co nejvíce povzbudil a dodal 
pohodu, protože v koktejlu zdraví je dobrá 
nálada jednou z nejdůležitějších ingrediencí. 

Alena Srovnalová, místostarostka

MILÍ PROSTŘEDNOBEČVANÉ,

Vybíráme
z tohoto čísla
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MILÍ PROSTŘEDNOBEČVANÉ

Píši Vám v této nelehké době, která je pro 
mnohé z nás velkou zatěžkávací zkouškou. 
Pandemie Corona viru zásadně omezila naše 
svobody a přináší nápor na naši psychiku. 
Snažme se nepodléhat pesimismu a nacházet 
to pozitivní, co nám současná situace přináší. 
Faktem je, že celá naše hektická společnost 
zpomalila. Najednou výroba neběží na 100%. 
Zavřeli nám obchody a co se stalo – vůbec nic. 

Pokud máme k dispozici základní potravi-
ny, dokážeme vydržet velmi dlouho. Zkusme 
tedy také zpomalit – zaměřit se na přítom-
nost a opustit to, co se nám snaží vštípit naše 
uspěchaná doba – vydělávej víc a utrácej víc. 
Peníze ještě nikoho šťastnějším neudělaly 
a v situaci, jako je tahle, si to člověk uvědomuje 
ještě víc. Využijme tohoto zpomalení a omeze-
ní, abychom jej trávili se svými nejbližšími. 

Je jasné, že ne vždy jde vše jednoduše. Pro-
to jsme se rozhodli Vám na následujících 
řádcích přinést návod dvou uznávaných 
psychologů, jak přečkat krizové situace. 
Buďme stateční a optimističtí. Snáze tak 
vše zvládneme.

Radim Gálik
Váš starosta

Milí Češi a Moraváci 
na jedné karanténní lodi, víme, že jste ve 
stresu a pod tlakem. Neexistuje sice žád-
ná zázračná rada, jak na dálku zatočit 
s úzkostí, psychickými potížemi či virem 
samotným, ale jako kliničtí psychologové 
a psychoterapeuti jsme pro vás připravi-
li stručný soubor doporučení, který vám 
v tyto dny snad přijde k duhu:
•  Můžete prožívat úzkost, vztek, frustraci, be-

zradnost. Následně můžete prožívat i stud 
a vinu za své projevy. Může vám to být jedno 
a být nad věcí. Můžete se nadměrně pozoro-
vat a všímat si každého zakašlání. Všechny 
tyto projevy jsou normální.

•  Každá krize někdy skončí, každá epidemie 
přejde. V historii přešly horší nákazy. Ko-
ronavirus není mor, nezabije vše živé, na co 
sáhne. Pro většinu populace tak neznamená 
přímé ohrožení života.

•  Dodržování současných opatření je klí-
čovým aktem ohleduplnosti k těm, jejichž 
životy nákaza ohrozit může (především 
senioři a již dříve nemocní). Když se zahltí 
zdravotnický systém, nebude umět pomoci 
těm, kteří to potřebují. Noste roušky.

•  Epidemie a přijatá opatření omezí náš „pl-
notučný“ život a mohou přivodit finanční 
potíže, ale bude to mít řešení. Každý pro-
blém má totiž své řešení. To ale přijde na 
řadu, až se s nákazou vypořádáme. Zatím 
nic neplánujte.

•  Náš organismus dokáže nést velkou míru 
zátěže a nepohodlí. Pro lidstvo to není nic 
neobvyklého, jen jsme na to trochu zapo-
mněli. Je normální nemít se vždycky jen 
dobře.

•  Zkuste aktivně pracovat na svém klidu 
a dobré náladě. Tak jako vás dokážou strh-
nout negativní emoce a špatné zprávy, do-
kážou to i ty pozitivní a dobré. Pokud máte 
někoho nakazit, zkuste ho nakazit optimi-
smem.

•  Po odeznění naštvání, brblání a strachu si 
lidi nakonec začnou pomáhat. Buďte k sobě 

laskaví a nehledejte viníka (vláda, lyžaři 
atd.), i když je to přirozené. Většina lidí sku-
tečně nechce nikoho vědomě nakazit. Hle-
dejte způsob, jak být platní druhým.

•  Naordinujte si mediální dietu. Není třeba 
neustále sledovat zprávy v TV, a ještě je ak-
tivně vyhledávat na internetu. Můžete si být 
jisti, že nic důležitého vám neuteče. Ignoruj-
te konspirační teorie a věnujte se i něčemu 
jinému, než je koronavirus.

•  Karanténa nejsou prázdniny. Najděte si 
pevné body v každodennosti a stanovte si 
režim. Využijte nucené volno na dodělání 
domácích restů. Dovolte si izolovat se od 
členů rodiny v jiném pokoji. Nesnažte se 
dořešit dřívější rodinné spory právě teď.

•  Karanténa není ani mejdan. Kocovina zhor-
šuje psychickou kondici a náladu, nepřehá-
nějte to.

•  Mluvte o situaci se svými dětmi (i ti nejmen-
ší vnímají váš neklid) a uklidněte je sděle-
ním, že jim vážné nebezpečí nehrozí, ale 
musíme chránit babičky a dědy a nemocné 
lidi.

•  Pohyb, spánek, strava, ohraná píseň stále 
dokola, samozřejmě v rámci možností.

•  Pokud to umíte a troufnete si, skutečně se 
zastavte. Každá krize je příležitost a může-
me si z ní něco odnést. Třeba zjištění, že lze 
přežít i bez víkendu stráveného v nákupáku. 
Že spoustu našich potřeb přichází s nabíd-
kou zvenčí, ale ve skutečnosti toho zase 
tolik nepotřebujeme. Atd. atp., každý podle 
svého filozofického rozpoložení.

•  Nechovejte se jako nemocní, pokud skuteč-
ně nemocní nejste.

•  Pokud nemáte žádné příznaky, nebo jen 
lehké, nechoďte se testovat na koronavirus 
a zůstaňte doma. Jestli máte z viru strach, 
nedává žádný smysl chodit tam, kde je ho 
nejvíc.

•  Nelžete lékařům o svých symptomech a po-
bytu v zahraničí.

•  Chovejte se ke zdravotníkům slušně, i když 
jste sami ve stresu. Oni jsou ve větším.

•  Vyjádřete podporu zdravotníkům, prodava-
čům, policii a dalším skupinám, které jsou 
nejohroženější a fungují na hraně svých sil, 
potřebují to.

•  Pokud vás přepadne silnější úzkost, zkuste 
tzv. trojúhelníkové dýchání: Začněte vol-
ným výdechem. Poté pomalý nádech nosem 
(při kterém v duchu počítáte od 1 do 4), 
zadržení dechu (stejné počítání), pomalý 
výdech ústy (stejné počítání). Několikrát 
opakujte.

•  Hlavním zdrojem úzkosti jsou naše myš-
lenky. Ty je třeba zastavit. Použijte k tomu 
svých pět smyslů, zastavte se a jednoduše 
si zkuste říct nahlas nebo v duchu, co právě 
teď vidíte, slyšíte, hmatáte kolem sebe, cítíte 
a jakou chuť vnímáte v ústech. (Jde o kon-
krétní jednoduché věci, např. vidím stůl, 
slyším tikat hodiny atd.). Dostanete se tak 
do přítomnosti, dál od myšlenek a úzkosti. 
Zkuste použít kdykoli, když se vaše myšlen-
ky na buducnost začnou vymykat kontrole.

•  Jiný způsob používá US armáda: zastavte 
se, třikrát se pomalu nadechněte a vydech-
něte (aktivujete tzv. parasympatikus) a uvě-
domte si, co právě teď prožíváte a kde jste. 
V duchu pojmenujte tři věci, které vidíte 
kolem sebe. Opět je to způsob, jak se zakot-
vit v přítomnosti a jak předcházet neuvědo-
movanému stresu. Klidně střídejte všechny 
postupy.

•  Jestliže jsou vaše obavy a psychické potíže 
větší, než sami zvládáte, kontaktujte telefo-
nicky nebo elektronicky psychology, které 
najdete na internetu. Mnozí kolegové jsou 
připraveni na poskytování krizové interven-
ce na dálku.

Opatrujte se a držte se. Tohle zvládneme.

PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog 
a psychoterapeut, Olomouc

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD., 
přednosta Ústavu psychologie

 a psychosomatiky, Brno
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DONÁŠKA KNIH
Vzhledem k současné nelehké situa-
ci nabízí Místní knihovna Prostřední 
Bečva novou službu - donášku ob-
jednaných knih přímo do domu.
Tato služba je bezplatná. Podmínkou 
je platný čtenářský průkaz a bydliště 
na Prostřední Bečvě. Donáška bude 
probíhat vždy 1x měsíčně na vámi uve-
denou adresu. Množství knih v jedné 
výpůjčce je omezeno na 5 kusů.
Pokud chcete službu využít, nevá-
hejte nás kontaktovat: tel.: 603 92 
33 83,
e-mail: marcela@knir.cz

E-KNIHY PRO DĚTI A JEJICH RO-
DIČE
Pokud můžeme udělat radost rodičům 
i dětem, tak aplikace Booko je nyní 
mimořádně na měsíc zdarma - obsa-
huje více než 100 dětských knížek.
https://booko.cz/
booko-je-mimoradne-na-mesic
-zdarma

Jak na to?
Kód: DETY-LNKM-USJS-XLPB
1. Registrujte a přihlaste se na
https://booko.cz/muj-ucet.

2. Pak zadejte kód do políčka „Akti-
vační kód:“ a klikněte na „POUŽÍT 
KÓD“.
3. Stáhněte aplikaci Booko na Google 
Play (pro zařízení s Androidem) nebo 
v AppStoru (pro zařízení Apple).
4. V aplikaci v tabletu nebo mobilu se 
přihlaste stejným účtem jako na webu.
Více informací případně na https://
booko.cz/booko-je-mimoradne-na-
-mesic-zdarma

ČETBA K MATURITĚ DOSTUPNÁ
Milí studenti, překvapila vás zpráva 
o uzavření knihovny? Nestihnete do 
maturity všechnu povinnou četbu? 
Nezoufejte! Můžete si ji přečíst online 
a zdarma.
https://www.databazeknih.cz/
eknihy-zdarma-ke-stazeni

Sledujte webové stránky knihovny, 
nabídky možností stahování knih bu-
dou aktuálně zveřejňovány na
https://prostrednibecva.knihovna.
cz. 

Marcela Slížková, knihovnice

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

VZPOMÍNÁME
Kdo miloval a byl 
milován, není nikdy 
zapomenut.

Dne 28. dubna 2020 
vzpomínáme 20. vý-
ročí úmrtí, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček pan Zdeněk 
Mikulenka. Nikdy nezapomenou man-
želka Marie, děti Zdeňka, Jiří a Karla, 
vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Roky plynou jako 
voda,
zapomenout se však 
nedá. 

Dne 30. 4. 2020 
bude to již 20 let, 

kdy nás opustil náš tatínek a dědeček 
pan Jaroslav Orel. 
S láskou vzpomínají děti s rodinami.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Odešel jsi, jak si to 
osud přál.
V našich srdcích 
a vzpomínkách 
zůstáváš dál. 

Dne 7.4 si připomí-
náme 3. smutné výročí, kdy nás opustil 
pan Josef Šíra, manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Oldřiška, dcery, 
vnoučata a pravnoučata.

Odešel jsi, jak si to 
osud přál.
V našich srdcích 
a vzpomínkách 
zůstáváš dál. 

20. 4. 2020 uply-
ne 20 let kdy nás opustil náš milovaný 
dědeček, tatínek a manžel Stanislav 
Ondryáš. Vzpomínají vnučky, dcery 
a manželka.

KNIHOVNA JE TU STÁLE PRO VÁS

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky je Místní 
knihovna Prostřední Bečva UZAVŘENA do odvolání. Ale číst můžete, teď 
máme všichni spoustu času. Nabízíme vám hned několik služeb:
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OZNÁMENÍ OBCE

KORONAVIROVÁ PANDEMIE
Dodržujte tato preventivní opatření:
•  noste roušku - na veřejnosti, v práci apod. O roušku je potřeba 

se starat - jednorázovou v případě zvlhčení vyhodit do koše, 
textilní pravidelně dezinfikovat - vyvařením a vyžehlením.

•  myjte si často ruce - cca 20 sekund, abyste se dostali do všech 
míst.

•  nedotýkejte se obličeje - během hodiny se člověk dotkne 
obličeje až 23x! Jedná se o  častý způsob jak se do těla 
koronavirus dostane. Mějte proto vždy po ruce papírové 
kapesníky.

•  dodržujte odstup 2 metry od ostatních - ve frontě, při 
rozhovoru s ostatními.

•  omezte dobu na veřejnosti jen na nejnutnější případy
•  čtěte si, povídejte si, spěte - a nezapomínejte - zdravá mysl 

půl zdraví!

Obec Prostřední Bečva nabízí textilní roušky zdarma. 
K vyzvednutí jsou na Obecním úřadě. Pokud šijete a chcete nám 
pomoci, ozvěte se na tel. 603 226 170. Materiál můžeme dodat. 
Vítáme každou roušku.

Seniorům nad 65 let, kteří nemají jinou možnost, nabízíme 
zajištění nákupu základních potravin, léků nebo drogistického 
zboží. V případě zájmu o nákup volejte na tel. 571 643 229 nebo 
603 226 170. Pracovník obce zboží nakoupí, přiveze domů, kde 
si jej senior převezme a zaplatí.

Svoz odpadů
v dubnu 2020
Popelnice – netříděný odpad: pondělí 
6. 4. a 20. 4 .  Pokud popelnici nechcete 
svézt, označte ji žlutým žetonem (vydá-
vá Obecní úřad).
Plasty (žlutý): 14. 4. Pozor! Úterý po 
velikonocích.
Papír (modrý), sklo (zelený), nápojo-
vé kartony (bílý): 27. 4. (pondělí)

Sběrný dvůr je z důvodu omezení pohy-
bu na veřejnosti dočasně uzavřen. Dě-
kujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané - 
jubilanti,
všem Vám oslavencům se omlouváme, že 
vzhledem k vzniklé situaci až do odvolání 
nepřijdeme popřát k Vašim narozeninám. 
Jak se situace změní, ihned tak učiníme.

Děkuji za pochopení
Alice Uhlářová, předsedkyně komise SPOZ

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Zpráva fotbalového klubu

Na základě rozhodnutí Vlády ČR zrušila 
Fotbalová asociace ČR všechny fotbalové 
soutěže jarní sezony, a to až do odvolání. 
Znamená to, že zatím žádný fotbal nebude. 
Nadále sledujte televizi, rozhlas a v nepo-
slední řadě vývěsní skříňku FK Prostřední 
Bečva u Domu služeb.

Lubomír Kysučan, 
sekretář fotbalového klubu.

Svoz odpadů - upozornění

Termín pro svoz popelnice – směsného ko-
munálního odpadu je co 14 dnů v pondělí 
a úterý. Většina popelnic je vyvezena v pon-
dělí, menší část druhý den.
Prosíme občany, aby tříděný odpad označo-
vali kódem tak, aby zůstal dobře čitelný i po 
svázání pytle. Pokud nebude nalepený kód 
rovný nebo bude jinak nečitelný, nedojde 
k jeho zaevidování a nebude uplatněna sleva.

-sr-
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FOTOREPORTÁŽ Z MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

Karneval MŠ Kněhyně 

Karneval MŠ střed - třída Skřítků

Karneval MŠ střed - třída Pirátů

MŠ Kněhyně - divadlo Bublanina

Lyžařský výcvik předškoláků na Razule
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TJ SOKOL KNĚHYNĚ INFORMUJE

STEZKA VALAŠKA CHYSTÁ 1. 5. 2020 REKORD!

Dobré sněhové podmínky umožnily mla-
dým běžkařům TJ Sokol Kněhyně pod 
vedením Reného Mirana celosezónní tré-
ninky na Pustevnách. Bohužel vyhlášení 
nouzového stavu v celé zemi ukončilo i je-
jich trénování a účast na závodech. Naši 
mladí sportovci se v hojném počtu zúčast-

nili závodu Mini karlovská. Nikol Pavlico-
vá zde získala zlatou medaili a Vítek Hrstka 
bronz. Sokolové se rovněž zúčastnili mezi-
národního závodu Biela stopa ve slovenské 
Kremnici, kde načerpali cenné zkušenosti. 
Velkou radost nám všem udělal i Vojta Ber-
nát, který se v přeboru Moravskoslezského 

kraje na Pradědu umístil na prvním místě. 
Doufáme, že situace, která nyní setkávání 
u sportu nepřeje, brzy pomine a děti se bu-
dou moci opět společně radovat z pohybu 
na čerstvém vzduchu.  

Magdalena Hrstková

První máj je lásky čas a proto se mnohé 
páry často líbají podle starých tradic pod 
rozkvetlou třešní. Tradice praví, že tento 
polibek pod rozkvetlým stromem zaručí 
dívce nebo ženě to, že v průběhu roku ne-
uschne. Přijďte se políbit i Vy a můžete se 
stát  součástí rekordu zapsaného do České 
knihy rekordů. Navštivte dne 1. 5. 2020 ve 
12 hodin  Stezku Valašku na Pustevnách 
a staňte se tak součástí rekordu Největší 
počet líbajících se párů ve výšce 1099 m. 
n. m. Tento rekord není nikterak omezen, 
a to ani demograficky, ani genderově. Proto 

se ho může zúčastnit prakticky kdokoliv, 
kdo vytvoří s někým dvojici, tedy pár. To, 
že neuschnete Vám slíbit nemůžeme, ale 
určitě Vám zaručíme perfektní atmosféru 
z ustanovení rekordu, dále nádherné foto-
grafie a to i z dronu, a po celou dobu skvě-
lou zábavu. Fotografie z akce si můžete 
vyžádat na emailu: stezkavalaska@email.
cz. Stezka Valaška je naučná stezka a na-
bízí svým návštěvníkům nádherné výhle-
dy do tří zemí: Slovenska, Polska a Česka. 
Naleznete zde nejdelší prosklenou vyhlíd-
ku – skywalk v délce 7 m a závěsný lanový 

himalajský chodník dlouhý 150 m. Celková 
délka stezky je 660 m a je umístěna doslova 
v korunách stromů, kde se můžete projít 
a vychutnat si tak nádhernou vyhlídku do 
okolí. Zveme Vás tedy nejen k vytvoření re-
kordu, ale také jsme zde pro Vás a to v prů-
běhu celého roku. 
Stezka Valaška nabízí občanům Pro-
střední Bečvy zlevněné vstupné ve výši 
100 Kč / osoba.

text: Mgr. Simona Cimmer, MBA,
PR manager Stezka Valaška

INZERCE

6 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva



ŽEHNÁNÍ POŽÁRNÍ TECHNICE - FOTOREPORTÁŽ
V sobotu 7. března proběhlo slavnostní 
předání dopravního automobilu a žeh-
nání požární technice před hasičárnou 
v Kněhyních. Hasiči připravili výstavku 
fotografií s exkurzem do jejich historie, 
nechybělo bohaté pohoštění pro všechny. 
Technice žehnal farář Petr Dujka, starosta 
obce Radim Gálik pak předal veliteli jed-
notky Petrovi Křenkovi klíče od nového 
dopravního automobilu MAN.

foto: Ondřej Bartošek
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Po okupaci našeho území německým voj-
skem a po zřízení Protektorátu Čechy a Mo-
rava v roce 1939 se stal náš kraj pohraničním 
územím Slovenska, přiblížily se i hranice 
s Polskem. Tato geografická poloha, veliké 
souvislé plochy lesů a hlavně lidé tohoto kra-
je předurčil Rožnovsko k odbojovému hnutí 
proti Němcům. 
Již v roku 1939 spolupracovalo několik obča-
nů obce Prostřední Bečva v převádění osob 
do zahraničí. Za hranice odešli z naší obce 2 
muži: učitel Jaromír Daněk (rodák ze Zašové) 
a Křenek. Odešli do Ruska, pak přes Turecko 
do Anglie a Kanady, kde se Daněk vycvičil na 
leteckého důstojníka a bojoval proti Luftwafe. 
Statečnost prokázala i většina občanů posle-
chem zahraničního rozhlasu (Londýn), který 
poslouchali i ve větších skupinách a někdy i ve 

veřejné místnosti. Nikdy to nebylo nikým pro-
zrazeno. Zprávy byly rozšiřovány mezi těmi, 
kteří přijímače neměli. 
Na podzim 1939 se utvořila tajná organizace, 
která připravovala ozbrojený odboj, starala se 
o opatření zbraní a jejich uschování a byla ve 
spojení s ústředním vedením celonárodní or-
ganizace „Obrana národa“. Pro tuto činnost 
byli zatčeni Robert Malina, řídící učitel školy 
„U mostu“, ruský legionář a odborný učitel, 
bydlící v Kněhyních, Ludvík Buš, který se již 
nevrátil. Robert Malina byl odsouzen pro pří-
pravu velezrady na více let žaláře. V roce 1943 
byl propuštěn, v roce 1944 byl opět zatčen 
a při útěku před gestapem poraněn do nohy. 
Jen o vlas unikl smrti v Kounicových kolejích 
v Brně. Tam byl osvobozen Rudou armádou. 
Začátkem roku 1944 se začali občané organi-
zovat k ozbrojenému odboji ve větším měřít-
ku za vedení Františka Haše, učitele v Kněhy-
ních, který byl ve spojení s ústředním vedením 
organizace „Obrana národa“. Na obecním úřa-
dě byla vedena evidence všech vojáků v obci. 
Pro části obce byly ustanoveny osoby pověřené 

další organizací odboje. Bylo navázáno spoje-
ní s odbojovým hnutím v Horní a Dolní Bečvě, 
obstarány výbušniny a vyráběny ruční granáty. 
Za slovenského národního povstání se vytvo-
řila z ruských výsadkářů, uprchlých ruských 
zajatců a českých i slovenských lidí I. party-
zánská brigáda Jana Žižky z Trocnova. Ta 
přešla Javorníky, bojovala s Němci u Velkých 
Karlovic a byla převedena Františkem Hašou 
a Františkem Bílem čp.1 na Moravu na kótu 
1257 Kněhyně, kde byl vybudován bunkr pro 
štáb. Velitelem brigády byl slovenský poru-
čík Ján Ušiak a později ruský major Murzin 
(23letý). Po příchodu této brigády se zapojila 
naše obec aktivně do partyzánského hnutí.
I do příchodu těchto partyzánů občané přecho-
vávali a podporovali osoby stíhané a opatřovali 
jim zbraně. Jedna taková skupina za vedení rus-

kého důstojníka zdržovala se střídavě u Jana 
Bíla čp. 58 a Čeňka Divína čp. 133. Partyzán-
ské brigádě byla poskytnuta všestranná pod-
pora potravinami, oděvem, obuví, léky a bylo 
jim dodáno i několik kusů dobytka, partyzáni 
byli přechováváni v chalupách a podporováni. 
Partyzánů bylo kolem šedesáti. Raněným bylo 
obstaráno lékařské ošetření (MUDr. Kamenář, 
MUDr. Kolář). Pro jejich úderné části byla vy-
konávána spojovací služba. Štáb brigády měl 
vlastní vysílací stanici a udržoval spojení s Ru-
dou armádou, která jí dodávala letadly zbraně 
a jiné potřeby. Bylo stanoveno, že ozbrojené 
povstání bude provedeno v součinnosti s par-
tyzány. Bylo navázáno spojení se Zbrojovkou 
ve Vsetíně, odkud měly být dodány do obce 
Prostřední Bečva zbraně ve větším množství za 
pomoci osob, které tam byly zaměstnány.
Bohužel zrada vše, co bylo připraveno, zmaři-
la. Mezi partyzány se vloudil zrádce Dvořák. 
Nadlesní Řezníček z Horní Bečvy a jiní vyslo-
vili na Martinaku ve štábu své podezření. Na 
podzim roku 1944, chtěl Dvořák zamaskovat 
své pravé poslání. V noci se vypravil do Kněhyň 

na Viktora Janíčka z trafiky, přisluhovače Něm-
ců, kterého pobodal a oběsil. Janíček přišel 
k sobě, doplazil se ze Zoly do blízkého chléva, 
byl odvezen do nemocnice, kde svému zraně-
ní podlehl. Dvořák však zmizel se získanými 
materiály a tak na Dušičky 4. listopadu 1944 
nastalo veliké zatýkání ve všech třech obcích. 
Část zatčených byla vzata dopoledne (byla ne-
děle) u kostela v Horní Bečvě. Zatčení byli : Bíl 
Jan čp.58, Bíl Jan a František čp.1, Kubáň Vla-
dimír čp.17, Ladovský Arnošt čp.17, Bernátek 
Michal čp.194, Kubáň Josef čp.17, Kubáňová 
Božena čp.17, Šimurdová Ludmila čp.301, 
Drozd čp.4. Tito byli společně se zatčenými 
z Horní Bečvy a jiných obcí odvezeni na Bílou, 
kde byli vyslýcháni a později odvezeni do jiných 
míst. Z těchto osob se vrátili pouze Drozd čp.4, 
Bernátek Michal čp.194 a Jan Bíl čp. 58.

Zajímavá je epizoda se záchranou Michala 
Bernátka. Gestapo zapomnělo od pout klíče na 
Starých Hamrech, a proto byl předveden k vý-
slechu s jiným vězněm. Jelikož nebyl vyslýchán, 
postřehl, že seznam začínal: tajemník, Pavelka 
atd. Uvedl v omyl gestapo, že tajemník patří 
ke slovu Pavelka (učitel). Gestapáci celý týden 
navštěvovali obecní úřad, ale nikoho tam neza-
stihli. Jednou však tam přece měli zastihnout 
starostu, ten však v poslední chvíli vyběhl na 
půdu, což nikdo z přítomných občanů nezradil. 
Tak byl Bernátek propuštěn a gestapo hledalo 
tajemníka Pavelku. Po osvobození se jeden 
z těchto gestapáků sešel s Bernátkem a sdělil 
mu, že byl agentem americké špionážní služby 
a prý Bernátkovi k záchraně napomohl.
Osudy ostatních zatčených: Vladimír Kubáň se 
ohnal po gestapákovi, ten jej zastřelil a několik 
ran pustil i mezi vězně. Zasažen byl do lýtka La-
dovský (švagr Kubáně), který měl pak s nohou 
potíže. František Bíl byl zastřelen v Brně a Jan 
Bíl, jeho bratr, zahynul v plynové komoře v Ra-
kousku. 
V době od 19. listopadu do 23. listopadu 1944 

KRAJEM ŠLA VÁLKA  Valaši to nevzdali - odboj za války v naší obci

Murzin se svými partyzányI. partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova
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přitáhli Němci s vojskem v počtu asi 13 000 
mužů a obklíčili hory linií vojáků, 10 kroků od 
sebe vzdálených, po silnicích od Rožnova na 
Horní Bečvu, Bílou, Čeladnou, Frenštát a zase 
Rožnov. Tito se na noc v silničních příkopech 
zakopávali. Účelem akce pod názvem Tetřev 
bylo vyčistit hory od partyzánů. Frontálním 
postupem od Frenštátu prohledávali lesy. Akci 
řídil sám K. H. Frank, který se ubytoval se štá-
bem v hotelu Bečva. Učitel Václav Pavelka včas 
přešel na druhou stranu k rolníku Jurečkovi 
čp.29 a tím se zachránil. Skrýval se tam ve skle-
pě až do konce války, též se skrýval u p. faráře 
Říčného. Německé vojsko také obsadilo dřevě-
né rozhledny na trigonometrech a výškových 
bodech a střílelo na osoby, které se pohybova-
ly v terénu. Tak byl zastřelen Jindřich Frnka, 
čp.261, který šel k sousedovi. V noci zápalnými 
střelami byla zapálena usedlost Josefa Fárka 
čp.218 nad Zavadilkou, která vyhořela do zá-
kladů s veškerým inventářem a dobytkem. 

František Haša, Čeněk Divín a jeho manželka 
Alžběta, její bratr Bedřich Kubiš si vybudovali 
úkryt v Kněhyních v oddílu Cípková, revír Pro-
střední Bečva. 
V listopadových dnech byli vypátráni, pod-
le všeobecné verze byli prozrazeni, němečtí 
vojáci tam šli se zakresleným plánkem. Dva 
hlavní vůdcové odboje, František Háša a Če-
něk Divín první úder gestapa přečkali. Domů 
se tak už nevrátili a ukryli se spolu s Bedřichem 
Kubišem v hustém lesním podrostu. Měli dvě 
pistole, granát a tři pušky, z toho dvě karabiny 
se šesti náboji. Střídali se na hlídkách a ani ne-
rozdělávali oheň. Byla zima, napadl sníh. Dva-
cátého listopadu se na horizontu objevila rojni-
ce esesmanů. Čtyřčlenná skupinka se snažila 
uniknout, ale zjistila, že je obklíčena. Stáhla se 
do houští a připravila na boj. Háša sice začal 
pálit, ale přestřelka byla velice krátká. Podle 
partyzánské přísahy se měli všichni zastřelit, 
aby nepadli živí do rukou nepřítele a nemohli 
nic vyzradit. Bylo domluveno, že Háša zastře-
lí první Alžbětu a pak sebe. Při ústupu do nit-
ra houštiny Bětka upadla a schoulila se pod 

přeražený smrček. František viděl, že se snaží 
přežít, a pochopil, že je slibu zproštěn. Pozdvihl 
k hlavě pistoli a o pár kroků dál se zastřelil. To 
už tady ale byli vojáci se psy a vrhli se na jeho 
mrtvolu a zbývající dva přeživší odbojáře, kteří 
se zastřelit nedokázali. Bětky ležící pod strom-
kem, z nějž na ni milosrdně spadla velká závěj 
sněhu, si Němci ani jejich psi nevšimli. Zázra-
ky se dějí. Oběma svázaným zajatcům zuli boty 
a bosky je sněhem hnali údolím do Kněhyň. 
Vincenc Divín a Bedřich Kubiš byli popraveni 
gilotinou 13. března 1945 v Praze na Pankráci. 
Alžbětě Divínové se podařilo uniknout a skrý-
vala se do konce války. 
Dle svědectví osob přítomných v hotelu Bečva 
měl v úmyslu K. H. Frank vypálit všecky domy 
v Prostřední Bečvě a muže postřílet. Po likvida-
ci Hašovy skupiny od tohoto úmyslu upustil. 
Příchod K. H. Franka do hotelu Bečva pozoro-
val také Oldřich Divín čp.45. V Bacově v těchto 
dnech padli 2 partyzáni z Brušperku: Wasser-

bauer Ludvík a Bujnoch. Byli ukryti u Jana Bíla 
čp.58. Když viděli rojnice postupující od silni-
ce, odešli do lesa za chalupami Valentina Juříka 
čp.62 a Mládenkou čp.63, kde pak byli zastřele-
ní nalezeni pod smrkem. Partyzánská brigáda 
již dříve rozšířila boje na radu Františka Haše 
dvěma směry: podél trati na Vsetín a k Vizovi-
cím, druhý k Holešovu do Hostýnských hor. 
Partyzáni měli spojence i mezi Němci, včas se 
o zásahu vojska dozvěděli a těsně před obklíče-
ním z kraje odešli, takže akce Němců nedosáh-
la výsledku, jaký očekávali. 
Partyzánská brigáda Jana Žižky změnila 
své působiště a začátkem roku 1945 přišla do 
obce Prostřední Bečva skupina majora Popova, 
která patřila k II. partyzánské skupině Milana 
Rastislava Štefánika. S touto skupinou oby-
vatelstvo opět navázalo styky a podporovalo ji 
jako partyzány v roce 1944. Tato skupina byla 
až do osvobození ubytována ponejvíce v chalu-
pách na Kršleném (u Mikulenců) takže v každé 
chalupě bylo ubytováno až 24 partyzánů. Ně-
kteří místní občané odešli k těmto partyzánům 
a v dobách válečných operací na území naší 

obce se zúčastnili boje se zbraní v ruce. Pús-
tevny byly ke konci války obsazeny německým 
a maďarským vojskem a došlo tu k mnoha po-
tyčkám s partyzány. Zde padl Martinák Josef 
čp.45. 
V Kněhyních více občanů přivedl do německé-
ho vězení zrádce Muroň. Občané byli vězněni 
v hotelu Bernkop na Horní Bečvě, kde bylo 
ubytováno gestapo a kde také byla ubytována 
německá mládež (Hitlerjungend), vzhledem 
k tomu, že Německo bylo silně bombardováno 
letecky. Tyto téměř děti pak pochodovaly přes 
Horní Bečvu v útvarech a děvčata byla nápadná 
svými dlouhými copy. 
Na co se však zapomíná a o čem se v souvislos-
ti s partyzány příliš nemluví je to, že by jejich 
existence nebyla možná bez vydatné pomoci 
místních obyvatel. Ti jim často poskytovali pří-
střeší a úkryt, zásobovali je jídlem, oblečením, 
informacemi a někdy i zbraněmi a střelivem. 
Jakákoliv pomoc partyzánům byla samozřejmě 

německým režimem přísně zakázaná a tres-
tána v převážné většině smrtí, často celých 
rodin. Místní obyvatelé tak nejen že nesmírně 
riskovali, ale zároveň neměli moc možností, 
jak se v případě odhalení bránit. Partyzáni 
mohli utéct či se přesunout jinam, ale místní 
obyvatelstvo bylo vydáno na milost četníkům 
a gestapu. Situace byla o to složitější, že pa-
sekáři a chalupáři na odlehlých místech ne-
měli mnohdy na vybranou, když k nim vpadla 
ozbrojená skupina partyzánů a vynucovala si 
pomoc silou. Především uprchlí sovětští zajatci 
si nebrali servítky.
Další temnou kapitolou protektorátních let je 
skutečnost, že mezi místním obyvatelstvem 
byla spousta kolaborantů a konfidentů, mnoh-
dy byli nasazeni mezi samotnými partyzány 
a čile oznamovali, kdo partyzánům pomáhá. 
Navíc i samotní partyzáni, dopadení gestapem, 
které je podrobovalo krutému mučení, prozra-
zovali své podporovatele a kontakty ve snaze 
zachránit si vlastní kůži.
Bečvané to však nevzdali a dožili se 
osvobození se ctí.

František Haša Ján Ušiak Oldřich Šimurda

9duben 2020  



Mše svaté v dubnu

Do odvolání je účast na mších veřejnosti zakázána. V kostele ja nainstalovaná 
kamera a mše můžete sledovat každou neděli od 10,30 online: https://www.
hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/

...

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místo-
předsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výji-
mečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba 
ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost 
jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás 
by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v ma-
lém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat in-
dividuální duchovní péči a službu. 
To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven 
takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to oprav-
du nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost 
pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané 
například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, 
bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají 
svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.
Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na vaši rozumnost. Snažme se všichni 
být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika 
nákazy. 
Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální 
sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům 
dobrý příklad.
Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za 
sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a dal-
ší, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými roz-
hodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme 
tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, 
kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro 
každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli 
vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020
Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Statistika obce
K 31. 12. 1998 měla naše obec celkem 1.675 
obyvatel, z toho 686 mužů, 686 žen a 303 dětí 
do věku 15 let. V průběhu roku se narodilo 16 
dětí, zemřelo 16 občanů. Bylo uzavřeno 13 sňat-
ků, z obce se odhlásilo celkem 36 a přihlásilo se 
celkem 22 občanů.
Obecní úřad
Starosta obce Ing. František Juřík byl společně 
s 25 starosty vsetínského okresu pozván před-
sedou Senátu Petrem Pithartem do Prahy, který 
jim osobně poděkoval za práci při katastrofál-
ních povodních v loňském roce, a všem udělil 
uznání.
Plynofikace obce
Jsou navrženy dvě varianty výstavby:
1. varianta počítá s připojením středotlaké sítě 
obcí Dolní a Prostřední Bečva na plynovodní 
potrubí Hutiska-Solance. Nevýhodou první va-
rianty je to, že by tento plynovod nezasahoval až 
do obce Horní Bečva.
2. varianta bude obecní pokladnu stát sice o ně-
kolik miliónů více, ale k plynovodu, který pove-
de z Rožnova přes Dolní a Prostřední Bečvu se 
připojí i obec Horní Bečva.
Objekt bývalého zdravotního střediska
Začátkem roku 1998 byla sepsána předběžná 
kupní smlouva mezi obecním úřadem a paní 
Miroslavou Valovou (textilní výroba) na odkou-
pení budovy bývalého zdravotního střediska, 
avšak v dubnu paní Valová odstupuje od smlou-
vy. Od dubna 1997 objekt chátrá, je prázdný, 
prodejní cena 1,200.000 Kč byla obecním za-
stupitelstvem snížena na 900.000 Kč. Do kon-
ce roku 1998 se ale závazně nepřihlásil žádný 
zájemce.
Volby
Volby do zastupitelstva obce Prostřední Bečva 
se konaly ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v bu-
dově obecního úřadu. Z celkového počtu 1.288 
voličů přišlo k urnám 780 voličů, odvolilo tedy 
60,5 % voličů. Výsledky voleb – pořadí stran:
1. Sdružení nezávislých kandidátů – získalo 6 
mandátů
2. Křesťanská a demokratická unie-Českoslo-
venská strana lidová – 3 mandáty
3. Komunistická strana Čech a Moravy – 2 man-
dáty
Sbor dobrovolných hasičů
Členská základna má k 31. 12. 1998 125 členů, 
z toho 84 mužů, 29 žen a 12 žáků. V průběhu 
roku řady hasičů navždy opustili 2 členové.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Rok 1998 se zapsal v historii TJ a oddílu kopa-
né k velmi významným. To především proto, že 
tímto rokem skončila doba „škvárová“ a vybu-
dovalo se nové travnaté hřiště.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

ROK 1998 V NAŠÍ OBCI
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OBEC PROSTŘEDNÍ  BEČVA SE ZAPOJILA DO HODINY ZEMĚ

Beseda s Vandou Vrlovou

Hodina Země je celosvětová kampaň na 
ochranu klimatu, kterou v České repub-
lice koordinuje Ekologický institut Ve-
ronica. Připadá vždy na poslední sobotu 
v březnu, letos na 28. března 2020. 
Klimatický systém Země se razantně mění 
a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. 
Abychom odvrátili největší problémy, 
musíme výrazně proměnit naše chování 
a fungování celé společnosti. Potřebujeme 
skutečně začít šetřit s energiemi, větší po-
díl energie získávat z obnovitelných zdrojů 
a skončit s pálením fosilních paliv, které 
ke změně klimatu přispívají nejvíc. Pro-
tože část času na zlepšení jsme už ztratili, 
musíme naše domovy připravit na častější 
povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které 
změna klimatu přináší. I v době celosvětové 
krize nepřestávejme na klima myslet.
Zatímco v jiných letech po celém světě 
v rámci Hodiny Země zhasínaly obce, měs-
ta a jejich dominanty, lidé vesele vycházeli 
do ulic a pořádali společné akce, letos se 
koná jen z bezpečí domovů. Zhasnutím 
světel (případně i ostatních elektrických 
spotřebičů) vysíláme jasný signál: člově-
kem způsobené klimatické změny jsou 
problém, o kterém nejen víme, ale také se 
chceme aktivně podílet na jeho řešení.
V sobotu 28. března zhasnou světla ve-
řejného osvětlení Prostřední Bečvy, včet-
ně kostela Svaté Zdislavy od 20.30 do 
21.30. Dáváme najevo, že se změna kli-
matu týká nás všech, i v této těžké době.

Na konci února se v Místní knihovně 
Prostřední Bečva uskutečnila beseda 
s bylinkářkou a dlouholetou pracovni-
cí Valašského muzea v přírodě Vandou 
Vrlovou pod názvem Končin, končiny, 
Velká noc bude. 
Vanda Vrlová vyprávěla o jarních zvycích, 
půstu, léčivých bylinách a jídlech. V květ-
nu měla proběhnout další jarní vycházka 
za bylinami, ale vzhledem k současné 
pandemii se pravděpodobně neuskuteční. 
Budeme Vás, informovat v příštím čísle 
zpravodaje.

Foto Hanka Majerová

PŘIDEJTE SE K MILIÓNŮM

DEJTE SVŮJ HLAS
PRO KLIMA
hodinazeme.cz

© Day's Edge Productions / WWF-US

Připojte se k Hodině Země. Zhasněte v sobotu 
28. března ve 20.30 a ukažte, že chcete zdravou 
přírodu, na kterou se všichni můžeme spolehnout. 
Naléhavě potřebujeme stabilní klima. Spojme se 
a zastavme hrozivý úbytek přírodní rozmanitosti.
Chraňme přírodu. Je našim největším spojencem
v boji proti globálnímu oteplování a je nezbytná 
pro naše přežití a dobrý život všech.

28.. .. BŘEZNA 20.30 HODINAZEME.CZ
HODINA ZEMĚ
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COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.


