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Milí Prostřednobečvané,

jak jsme slibovali v minulém čísle, při-
nášíme Vám přehled projektů, které 
plánujeme realizovat případně připra-
vovat v roce 2020.

Byty pro sociální bydlení – hned na jaře 
bychom chtěli začít s rekonstrukcí domu 
č. p. 267 (nad hasičskou zbrojnicí Kně-
hyně), kde by měly vzniknout dva soci-
ální byty. Doufám, že se vše stihne a již 
na zimu budeme moci ubytovat první 
nájemníky.
Zahrada mateřské školy střed – přes-

tože jsme v loňském roce realizací mul-
tifunkčního hřiště značně zmenšili plo-
chu pro děti v mateřské škole, zůstává 
i nadále dostatečně velká. Pro děti je však 
„placka“ s několika houpačkami neatrak-
tivní. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
vytvořit projekt na kompletní vybudování 
nové zahrady, kde děti naleznou dostatek 
zajímavých prvků. Celá akce je rozdělena 
do dvou etap. V první polovině roku zre-
alizujeme první část, na kterou se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 500 tisíc Kč. 
Jsem přesvědčen, že zahrada bude nako-
nec pro děti i přes zmenšení její plochy 
oblíbenější.

Seniortaxi – od 1. února spustíme služ-
bu službu určenou především seniorům 
a maminkám s dětmi do 3 let, která jim za 
malý poplatek umožní cestovat za lékaři 
 (pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

a službami nejen po území naší obce, ale 
i do Rožnova a Valašského Meziříčí. 
Podrobnosti se dozvíte v příštím čísle 
obecního zpravodaje.
Cyklostezka – na cyklostezku kombino-
vanou s chodníkem od mostu u ZŠ směr 
Hutisko již máme podanou čtvrtou žá-
dost o dotaci. Předešlé tři úspěšné nebyly, 
tak nezbývá než doufat, že uspějeme nyní. 
Pokud by se tak stalo, pravděpodobně by-
chom v letošním roce začali se stavební-
mi pracemi, ale dokončení by přicházelo 
v úvahu až v roce 2021.
Cyklostezka/chodník od Zavadilky ke 
Skokanovi – v dubnu 2021 uplyne 5 let 
od rekonstrukce cesty na Pustevny, díky 
které nemůžeme zasahovat do komu-
nikace a příkopu a museli jsme projekt 
odložit. V mezidobí jsme se dohodli se 
starostou Horní Bečvy, že tento projekt 
budeme realizovat společně a chodník 
nahradíme opět smíšenou cyklostezkou 
pro cyklisty a chodce stejně jako v pří-
padě uvedeném výše. V letošním roce 
bychom tedy rádi připravili projekt, aby-
chom mohli na podzim žádat o dotace.
Veřejné osvětlení – na jaře bychom se 
měli dozvědět, zda jsme byli úspěšní 
s naší druhou žádostí o dotaci na výmě-
nu svítidel veřejného osvětlení v obci za 
úspornější typu LED. Pokud se tak stane, 
dojde k výměně všech zbývajících svíti-
del, které nebyly vyměněny v letošním 
roce.
Parkoviště před MŠ Kněhyně – pláno-
vaným parkovištěm před MŠ bychom 
rádi vyřešili nedostatek parkovacích míst. 
V současnosti se již zpracovává projekt.
Přeložka chodníku u MŠ střed – stejný 
problém jako v případě Kněhyní bychom 
ve středu obce vyřešili přeložením chod-
níku blíže k multifunkčnímu hřišti, aby 
zde vzniklo místo pro podélné parkování.
WC sokolovna – díky mnoha akcím ko-
najícím se v 1. patře sokolovny máme od 
Vás zpětnou vazbu, že zde chybí toalety, 
aby zejména starší občané nemuseli ne-
ustále po schodech. Plánujeme tedy vy-
budovat toalety přístupné z chodby v 1. 
patře.
WC kemp – v kempu vlastními silami 
přes zimu kompletně zrekonstruujeme 
sociální zařízení přístupné z venkovní 

strany, čímž vyřešíme největší problém 
celého areálu.
Návštěvnické centrum Pustevny – na 
horní straně našeho parkoviště, v mís-
tech stávající boudy pro obsluhu v le-
tošním roce vyprojektujeme budovu ná-
vštěvnického centra. Projekt bude z velké 
části hrazen z dotací Zlínského a Morav-
skoslezského kraje.
Veřejná zeleň – letos na nás čekají 2 velké 
akce výsadby zeleně. Obě se odehrají v lo-
kalitě nad kostelem. První z nich spočívá 
v doplnění zeleně podle původních lehce 
upravených plánů na zbývající plochu 
hřbitova. Druhá se odehraje na louce nad 
hřbitovem, kde vyroste obecní sad s pro-
storem pro odpočinek. Drobné sadové 
úpravy nás také čekají kolem dětského 
hřiště u MŠ střed a na prostranství před 
sokolovnou. V roce 2021 potom bude ná-
sledovat výsadba trvalkových záhonů na 
návsi. Také na tyto projekty bychom měli 
získat dotaci prostřednictvím Místní akč-
ní skupiny Rožnovsko.
Hasičárna Kněhyně – po rozsáhlých 
úpravách hasičské zbrojnice ve středu 
obce plánujeme rekonstrukci sálu v Kně-
hyních. Mimo jiné by mělo dojít přede-
vším k opravám omítek, obložení stěn 
a podlahy. Dále k výměně vnitřních dveří 
a také k zakoupení nových židlí a stolů. 
Zde bychom chtěli získat dotační peníze 
opět prostřednictvím Místní akční skupi-
ny Rožnovsko.
Opravy cest – také v letošním roce plá-
nujeme pokračovat v opravách obecních 
cest. V rozpočtu bude navržena částka 
2 miliony korun a o opravovaných úse-
cích rozhodne zastupitelstvo na prvních 
zasedáních v únoru popř. březnu.
Rozšíření vodovodu a kanalizace – ak-
tuálně pracujeme na projektu prodlouže-
ní kanalizace v lokalitě “Kopečky”. Dále 
je v plánu prodloužení vodovodu v Kně-
hyních od Mateřské školy ke Komárové-
mu potoku.

Tolik ve stručnosti k projektům, které nás 
čekají v letošním roce. Závěrem mi, milí 
Prostřednobečvané, dovolte, abych Vám 
popřál do nadcházejícího roku pevné 
zdraví a taky alespoň špetku štěstí.

Váš starosta
Radim Gálik

CO NÁS ČEKÁ
KALENDÁŘ AKCÍ NA 
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

AKCE V OKOLÍ

4. ledna | 16.00 | kostel sv. Zdislavy 
VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí M. M. Kaiser (varhany), M. 
Švandová (soprán), T. Majerová (alt), 
Valašskobystřický chrámový sbor.
...
11. ledna | od 12.00 | celá obec
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční sbírka pro Charitu.
...
17. ledna | 17.00 | Sokolovna
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Promítání animovaného filmu pro 
děti.
...
21. ledna | Zavadilka
HASIČSKÝ PLES
Tradiční hasičský ples Sboru dobro-
volných hasičů Prostř. Bečva střed.

7. ledna | 19.30 | Sokolovna H. Bečva
KURZ SALSY PRO JEDNOTLIVCE
Více informací v letáčku na str. 12.
...
11. - 26. ledna | 8.30 - 16.30
LEDOVÉ PUSTEVNY
Festival ledových soch. Otevřeno 
denně. Vstupné: o víkendech 50 Kč, 
děti do 10 let a ZTP zdarma, ve 
všední dny všichni zdarma.
...
20. ledna | 17.30 | Koncertní sál ZUŠ 
Rožnov p. R.
3. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudební-
ho a literárně-dramatického oboru 
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.
...
21. ledna | 18.00 | Koncertní sál ZUŠ 
Rožnov p. R.
LOBKOWICZ TRIO
Koncert renomovaného tria. Rezer-
vace a prodej v T klubu a TIC nebo 
online. Více na tka.cz.
...

24. ledna | 19.00 | Sokolovna H. Bečva
SPORTOVNÍ PLES
Pořádá TJ Sokol Horní Bečva. Hraje 
skupina DUO GASPARY.
...
16. února | 17.00 | Kulturní dům 
Horní Bečva
DRCLA LOKTEM O KREDENC
Představení divadelního spolku 
CHAOS Valašská Bystřice. Retro-
komedie z prostředí socialistického 
mlékárenského závodu. Předprodej 
od 20. 1. 2020 v Knihovně Horní 
Bečva. Cena vstupného 80 Kč.
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Domácnosti s minimálním 
množstvím komunálního 
odpadu budou mít nižší 
poplatek za odpad než 
ostatní

Od roku 2020 Obec Prostřední Bečva 
zvyšuje místní poplatek za odpad na 550 
Kč. Zároveň nově zavádí slevy pro osoby, 
které produkují menší množství směsné-
ho komunálního odpadu. Dle počtu svo-
zu popelnic mohou dosáhnout na slevu 
50 Kč resp. 100 Kč. Systém slev za třídě-
ný odpad zůstává stejný.
Náklady na likvidaci komunálního odpadu 
obci neustále rostou. V loňském roce jsme 
dopláceli téměř 0,5 mil. Kč. Ve srovná-
ní s ostatními obcemi máme stále vysoké 
množství směsného komunálního odpadu 
(SKO) na osobu. To je odpad, který jde 
z domácnosti do popelnic, odkud ho odve-
ze svozová firma na skládku, kde obec za-
platí za jeho uložení. Možná jste v posled-
ní době zaznamenali v médiích, že vláda 
schválila novelu zákona o odpadech, která 
počítá s postupným zvyšování poplatků 
za skládkování z dnešních 500 Kč/t až na 
1850 Kč/t v roce 2030 a zákaz skládková-
ní využitelných odpadů v témže roce. Pro 
zajímavost, obec dnes platí za skládkování 
odpadu nejen poplatek ze zákona (500 Kč), 
ale k tomu musíme připočítat také popla-
tek provozovateli skládky (500 Kč). Tuna 
uskladněného odpadu, včetně přepočtené 
dopravy nás přibližně přijde na 2 000 Kč. 
Zároveň novela zavádí tzv. motivační slevu. 
Obce, které z komunálního odpadu vytřídí 
45% (rok 2020) až 75% (rok 2027) budou 
mít poplatek za skládkování nižší.
A jak se to všechno promítá do odpadového 
hospodářství naší obce? V roce 2018 jsme 
zde vyprodukovali přes 500 tun odpadu 
(včetně objemného ze sběrného dvora). 
Pouze necelých 19% byly plasty, papír, sklo, 
nápojový karton, kov nebo biologicky roz-
ložitelný odpad. Z toho plyne, že už v příš-
tím roce náklady za odpad porostou a tedy 
doplatek obce se s největší pravděpodob-
ností ještě zvýší. Z tohoto důvodu se zastu-
pitelé rozhodli navýšit místní poplatek za 
odpad, ale také nastavit motivační systém 
pro občany, kteří produkují méně směsné-
ho komunálního odpadu. Vytvořili jsme tři 
tarifní pásma slev, která jsme odstupňovali: 
0 – 50 – 100 Kč. Občanům, kteří tvoří mini-
mum odpadu, zůstává poplatek stejný, tzn. 

450 Kč. Sleva je vypočítána podle počtu 
svozů popelnic a počtu členů v domácnosti. 
Čím méně svozů, tím vyšší sleva. Nově svo-
zová firma nebude sledovat naplněnost, ale 
pouze svoz celé popelnice. Občané mohou 
žlutým žetonem označit, že popelnici v da-
ném termínu nechtějí vyvést. Žetony bude 
obec distribuovat do schránek na začátku 
roku 2020. Nadále platí, že nádoba určená 
ke svozu musí být umístěna max. 2 metry 
od komunikace.

Přehled poplatků za odpad 
pro různě početné domácnosti

1 osoba v domácnosti

výše
poplatku/os.

450 500 550

počet svozů 
ročně

0-10 10,1
-13

13,1 
a více

   

2 osoby v domácnosti

výše
poplatku/os.

450 500 550

počet svozů 
ročně

0-14 14,1
-20

20,1
a více

   

3 osoby v domácnosti

výše
poplatku/os.

450 500 550

počet svozů 
ročně

0-18 18,1
-27

27,1
a více

   

4 osoby v domácnosti

výše
poplatku/os.

450 500 550

počet svozů 
ročně

0-24 24,1
-36

36,1
a více

   

5 osob v domácnosti

výše
poplatku/os.

450 500 550

počet svozů 
ročně

0-30 30,1
-45

45,1
a více

Vyhláška o místním poplatku za odpad na-
dále zachovává systém slev za tříděný od-
pad. Tzn. 1 evidovaný pytel = sleva 10 Kč. 
Maximální sleva je do výše 200 Kč. Ti nejlep-
ší se s poplatkem za odpad mohou dostat až 
na 250 Kč/rok. Zůstává také následují osvo-
bození od poplatku (nutno doložit):
• Děti do 2 let.
•  Osoby umístěné v domovech pro seniory, 

se zvláštním režimem apod.

• Osoby s trvalým pobytem na Obecním 
úřadě Prostřední Bečva.
• Osoby žijící déle než 3 měsíce v zahraničí.

Občané nad 70 let mají slevu ve výši 200 
Kč. Pokud produkují minimum odpadů 
a zároveň třídí, mohou v současnosti snížit 
svůj poplatek až na 50 Kč/rok. Pro majitelé 
rekreačních nemovitostí, ve kterých není 
nikdo přihlášen k trvalému pobytu, je sta-
noven poplatek za odpad na 550Kč za ne-
movitost.

Alena Srovnalová, místostarostka 

Změny v poplatku
za ubytování

V říjnu schválila Poslanecká sněmovna 
novelu zákona o místních poplatcích, na 
kterou musely reagovat samosprávy změ-
nami ve svých vyhláškách. Tak tomu bylo 
i v naší obci a zastupitelé ve čtvrtek 12. 
prosince schválili novou obecně závaz-
nou vyhlášku o místních poplatcích. Nej-
podstatnější změny se dotkly poplatků 
z ubytování a částečně poplatku za psa.
Novela zákona o místních poplatcích 
v případě poplatku za ubytování celou 
situaci zpřehlednila a zjednodušila. Místo 
dvou poplatků: rekreačního a z ubytova-
cí kapacity zavádí pouze jeden „poplatek 
za pobyt“. Zároveň postihuje i ubytování 
v soukromí typu „airbnb“, protože posky-
tovatelé těchto služeb musí nově poplatek 
obci zaplatit. Subjekty soukromé i firem-
ní, které poskytují ubytování, jsou povinni 
obecnímu úřadu tuto skutečnost oznámit 
do 15 dnů. Výše poplatku je 20 Kč/os/
den. Osvobozeni jsou dle zákona děti do 18 
let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P nebo oso-
by na pracovním pobytu. Vyhláška Obce 
Prostřední Bečva zároveň osvobozuje oso-
by nad 70 let. Splatnost poplatku zůstává 
stejná – pro fyzické osoby je jednou ročně 
a pro právnické čtvrtletně.
V poplatcích za psa z hlediska občanů 
Prostřední Bečvy prakticky nenastaly 
žádné změny. Nadále zůstává výše po-
platku za jednoho psa 100 Kč, za druhého 
a každého dalšího psa 150 Kč. Splatnost 
je do 31. března. Celé znění vyhlášky, 
která pojednává také o poplatku za uží-
vání veřejného prostranství najdete na  
www.prostrednibecva.cz.

-sr-
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OZNÁMENÍ

Poplatky 2020
Vodné: 28 Kč
Stočné: 31 Kč
Odpad: 450 Kč / 500 Kč / 
550 Kč dle tarifního pásma.
Sleva za tříděný odpad
až 200 Kč.
Pes: 100 Kč.

Finanční úřad pro 
Zlínský kraj, Územní 
pracoviště v Rožnově 
pod Radhoštěm
upozorňuje
31. ledna 2020 lhůta pro podání daňové-
ho přiznání k dani z nemovitých věcí
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňo-
vacím obdobím ke změně v osobě poplatní-
ka (např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke 
změně okolností rozhodných pro stanovení 
daně (např. změně výměry /včetně změny 
výměry parcely na základě obnovy katas-
trálního operátu/ nebo druhu pozemku, 
užívání zdanitelné stavby /nebo její části/, 
nástavbě o další nadzemní podlaží, zvětšení 
půdorysu zdanitelné stavby přístavbou), je 
poplatník povinen podat daňové přiznání 
a daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího ob-
dobí. 
Daňové přiznání by neměli zapomenout 
podat nejen poplatníci, kteří v roce 2019 
nově nabyli do svého vlastnictví nemovitou 
věc, taktéž poplatníci, kteří nemovitou věc 
darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí 
tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu 
(pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji 
zbyla, podají dílčí daňové přiznání, pokud 
všechny své nemovité věci 
v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí 
na finanční úřad písemné oznámení o této 
skutečnosti).
Došlo-li tedy během roku 2019 ke změně 
poplatníka daně z nemovitých věcí či okol-
ností, rozhodných pro stanovení této daně, 
termín pro podání daňového přiznání je 31. 
ledna 2020.
Tiskopisy daňových přiznání je možno 
vyplnit elektronicky na daňovém portá-
lu (www.daneelektronicky.cz) v nabídce 

„Elektronické podání pro Finanční sprá-
vu“ » „Elektronické formuláře“ » „Daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 
2011 včetně“) jsou k dispozici ke stažení ve 
formátu Adobe PDF (www.financnisprava.
cz) v nabídce „Daňové tiskopisy“ lze získat 
na územních pracovištích finančních úřadů

Možnost zasílání údajů pro placení daně 
z nemovitých věcí e-mailem.
Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
prostřednictvím e-mailu“ správce daně ka-
ždoročně před splatností první splátky daně 
zašle kompletní informace s údaji pro pla-
cení daně na jimi určenou e-mailovou adre-
su, obsahující údaje o výši stanovené daně, 
výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro pla-
cení daně včetně QR kódu, umožňujícího 
platbu daně prostřednictvím internetového 
bankovnictví nebo mobilních platebních 
aplikací.
Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem vč. informací o této službě: htt-
ps://www.financnisprava.cz/assets/tisko-
pisy/IF_5559_1.pdf?201812050828

Hledáme redaktora
Hledáme nového redaktora/ku obecního 
zpravodaje. Pokud se zajímáte o dění v obci 
a baví vás psaní, ozvěte se nám: 
mistostarosta@prostrednibecva.cz.

Ocenění G. Cvernové

Ve středu 11. prosince byla Gabriela Cver-
nová oceněna Zlínským krajem za svou 
péči o zdravotně handicapovaného syna 
Davida. Paní Cvernové gratulujeme a na 
rozhovor s ní se můžete těšit v příštím čísle 
zpravodaje.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
FILIP SOLANSKÝ

VZPOMÍNÁME

Nic z toho dobrého
a krásného,
co jsi pro nás učinil 
se neztratilo.
Vše zůstává v našich 
srdcích
a vzpomínkách.

Dne 18. ledna 2020 vzpomeneme třetí 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, náš tatínek, dědeček, šva-
gr, strýc a kamarád Jiří Válek. S láskou 
a úctou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Dana, syn Jiří, dcera 
Silvie s přítelem, vnuk Jiří s přítelkyní, 
vnuk Tomáš, švagrová Věra s rodinou 
a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych se svým synem vřele podě-
kovat manželům Pavle a Janu Hrstko-
vým a paní Kubíčkové za finanční pod-
poru pro mého syna Davídka. Velmi si 
vážíme empatie občanů v blízkém okolí, 
kterým není lhostejný osud mého těžce 
nemocného syna Davídka. Darovaný fi-
nanční dar použijeme na zakoupení CD 
přehrávače, protože Davídek velmi rád 
poslouchá hudbu.

Děkujeme mnohokrát 
Davídek s maminkou

INZERCE
STUDIO POHODA
oznamuje upravenou otevírací dobu
v kosmetickém salónu.

KOSMETIKA:
Po.+ Út.: Dle objednávky
St.:  9,00 – 17,00 hod.
Čt.:  9,00 – 17,00 hod.
Pá.:  Dle objednávky
So.+ Ne.: Zavřeno 
Provozovna: Prostřední Bečva 402,
tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila
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SVOZ ODPADU PROSTŘEDNÍ BEČVA
1. POLOLETÍ 2020SVOZ	ODPADU	PROSTŘEDNÍ	BEČVA		1.	POLOLETÍ	2020	
 

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

Svozový den PONDĚLÍ  
13. 1. 27. 1. 10. 2. 24. 2. 9. 3. 
23. 3. 6. 4.  20. 4. 4. 5.  18. 5.  
1. 6.  15. 6.  29. 6.   
 

Popelnice musí být řádně označena plastovým kódem a ve svozový den připravena blízko vozovky, 
max. do vzdálenosti dvou metrů. V zimním období je nutno zajistit přístup k popelnicím. Pokud 
popelnici nechcete svézt, označte ji žlutým žetonem (vydává Obecní úřad). 
 

Tříděný odpad - pytle 

PLASTY – žlutý  

Svozový den PONDĚLÍ  
20. 1. 17. 2. 16. 3.  
14. 4. * 11. 5. 8. 6. 
*úterý! termín svozu může být změněn. Sledujte aktuální informace v dubnovém 
zpravodaji. 

PAPÍR (modrý), SKLO (zelený), NÁPOJOVÉ KARTONY (bílý)  

Svozový den PONDĚLÍ  
6. 1. 3. 2.   2. 3.  
30. 3. 27. 4.  25. 5.  22. 6. 
 

Pytle budou v uvedený svozový den připraveny na místech, ze kterých jsou běžně vyprazdňovány 
popelnice. Musí být řádně zavázány nebo jinak zajištěny, aby při manipulaci nedošlo k vysypání 
obsahu. Každý pytel řádně označte kódem pro daný druh! Pro snadnější evidenci doporučuje 
svozová firma otočit pytle štítkem nahoru. 

Pytle i kódy na tříděný odpad si vyzvedněte v úřední hodiny v pokladně Obecního úřadu u Moniky 
Vrbkové nebo na podatelně u Radomily Kantorové. 
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Středa 1.1. 10,30h. – Slavnost – 
Matky Boží, Panny Marie – závazný 
zasvěcený svátek.
Sbírka na opravu střechy pastoračního 
střediska.
Varhaník – pan profesor Jan Bernátek 
801, 205, 201.
Za společenství modliteb Matek a Otců, 
s prosbou o Boží požehnání do Nového 
roku pro ně i jejich živé rodiny.

Neděle 5.1. 10,30h. – 
2.neděle po Narození Páně.
Varhaník –  Aleš Stavinoha, Jana 
Chudějová  225, 201
Za zemřelé rodiče Anežku a Pavla Kubá-
ňovy, živou a zemřelou rodinu Babinco-
vu, Kubáňovu a duše v očistci.

Středa 8.1. 17,30h. – 
středa po Zjevení Páně.
Varhaník –  pan Poruba  222,201
Za zemřelé Václava a Margitu Holčá-
kovy, rodiče z obou stran, živou rodinu 
a duše v očistci.

Sobota 11.1. po 12h.  - „Tříkrálové“  
žehnání příbytků na Prostřední Bečvě.
Požehnání koledníkům v kostele 
11,45h. 
Varhaník – Eva Pařenicová

Neděle 12.1. 10,30h. – svátek Křtu Páně.
Konec doby vánoční.
Varhaník –  Eva Pařenicová + schola 
217, 201
Za živou a zemřelou rodinu Růčkovu, 
Pařenicovu, Fojtáškovu a duše v očistci.

Středa 15.1. 17,30h. –
středa 1.týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 711, 890
Za živé a zemřelé členy živého růžence.

18.1. – 25.1.  - týden modliteb 
za jednotu křesťanů.

Neděle 19.1. 10,30h. – 2.neděle v me-
zidobí.
Sbírka na kostel.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha

+ schola 828, 712, 910
Za děti, které zemřely před narozením 
nebo při porodu a za jejich rodiny.

Středa 22.1. 17,30h. – 
středa 2.týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 523, 910
Za zemřelého Jaroslava Chrbjáta, man-
želku, živou a zemřelou rodinu Chrbjá-
tovu a duše v očistci.

Neděle 26.1. 10,30h. 3.neděle v mezi-
dobí.
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola 728, 
802
Za rodiče Holčákovy, 3 bratry, sestru 
Marii a duše v očistci.

Středa 29.1. 17,30h. –
 středa 3.týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová  522, 804
Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, 
bratra Františka, živou rodinu a duše 
v očistci.

Mše svaté v lednu

TŘÍKRÁLOVÉ ŽEHNÁNÍ PŘÍBYTKŮ

Jak krásné je bydlet na místě požehnaném, zahrnutém Boží přízní 
a zvlášť jako připomínku svátku, jako je Zjevení Páně! 

Tři králové „koledníci“ navštíví vaše příbytky po 12h. v sobotu 11. 1. 2020.

(Koledníci mají sraz v 11,00h. u kostela v pastoráku, kde se připraví a převléknou a v 11,45h. jim otec Petr 
v kostele požehná a vyšle  je koledovat, během pobožnosti požehnáme slavnostně kadidlo, křídu a vodu).

Všem, kteří se budete jakkoliv podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2020 v naší vesnici, na Prostřední 
Bečvě patří velký dík. 

Velice si vážíme jak pracovního nasazení organizátorů, tak ochoty, vytrvalosti a odvahy koledníků. 
Děkujeme i za štědrost dárců.  Pán Bůh požehnej a odplať.
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI
Připomínka 75 let od akce Tetřev

V sobotu 23. 11. 2019 uběhlo 75 let od 
popravy Oldřicha Šimurdy nacistickými 
okupanty na Prostřední Bečvě. Zůstal 
před svým obchodem v Kněhyních pro 
výstrahu viset dva dny s cedulkou na 
prsou „Pomáhal jsem banditům.“ Dnes 
je na tomto místě památník. Obec Pro-
střední Bečva společně se spolkem vojen-
ské historie Vize 70plus uspořádala piet-
ní akci, kterou jsme si připomněli oběti 2. 
světové války a zejména akce Tetřev.

V den výročí popravy Oldřicha Šimurdy 
jsme se sešli před památníkem obětem 2.SV 
u Základní školy. Zástupci obce a zastupi-
telé zde položili pamětní věnec, památku 
přijeli uctít zástupci Českého svazu bojov-

níků za svobodu, poklonit se přišli také po-
tomci a příbuzní obětí – Oldřicha Šimurdy, 
Čeňka Divína, rodiny Kubáňů z Martináku 
nebo oběti stanného práva Jindřicha Frňky. 
Místostarostka Alena Srovnalová krátce 
připomněla celou akci Tetřev, která pro-
běhla od 17. do 22. 11. 1944 a jejím cílem 
bylo rozprášení partyzánské jednotky. To 
se Němcům nepodařilo, protože partyzáni 
se 16.11. přesunuli do Hostýnských vrchů. 
Velké oběti ale byly z řad místních obyvatel, 

kteří partyzánům pomáhali nebo byli jinak 
aktivní v odboji. Vzpomínku u památní-
ku ukončila melodie „Večerka“, na kterou 
vypálili čestnou salvu členové spolku Vize 
70plus v dobových kostýmech.

Dále pieta pokračovala v Kněhyních 
v Hašově háji, kde stojí památník při-
pomínající ozbrojený střet mezi Němci 
a zbytkem odbojové skupiny kolem učite-
le Františka Háši. Ten se zde 20. 11. 1944 
zastřelil, aby se vyhnul zatčení. Neunikli 
mu Čeněk Divín a Bedřich Kubiš, kteří 
byli 13. 3. 1945 popraveni na Pankráci. 
Ukázalo se, že pro některé Prostředno-
bečvany je místo památníku neznámé 
a také některým členům spolku Vize 
70plus dalo práci jej v lese najít. Nakonec 
jsme jej všichni našli a při čestné salvě 
z karabin a samopalů v šeřícím se lese šel 
mráz po zádech.
Akci jsme zakončili u již zmíněného 
pomníku Oldřicha Šimurdy, který je 
v Kněhyních u zastávky Bártek, kde jsme 
položili květiny. Ačkoliv se už stmívalo 
a teplota rychle klesala, přítomní naslou-
chali a živě diskutovali o událostech, kte-
ré se v těchto místech odehrály před 75 
lety.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem pří-
tomným, zejména členům SDH střed za 
čestnou stráž u památníku před ZŠ. Vel-
mi mile mě překvapila účast a vážím si 
toho, že se zde objevili i mladší lidé a ro-
diny s dětmi. Je důležité si naši historii 
připomínat, stejně jako hrdinství a oběti 

lidí, kteří zde žili. Připomínka jejich sta-
tečnosti posiluje i naši odvahu.

Alena Srovnalová, místostarostka
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – fotoreport
V sobotu 30. listopadu byl slavnostně roz-
svícen vánoční strom na návsi. Na pódiu 
vystoupily děti ze základní školy, Záhořané 
a poprvé jsme si, v rámci vystoupení Zá-
hořanů a pěveckého sboru z Horní Bečvy 
„Bečva zpívá koledy“, mohli všichni spo-
lečně zazpívat koledy a navodit tak tu pra-
vou vánoční atmosféru. V šindelovém do-
mečku proběhlo tvoření, které si připravilo 
Komunitní centrum Bečvanské Maměnky. 
Na závěr nechyběl projev pana starosty 
a pana faráře, po kterém následoval velko-
lepý ohňostroj.

-hol-
foto: L. Srovnalová, J. Čáp Dívky ze sboru Skřivan z Horní Bečvy společně se Záhořany zazpívaly koledy

Proslov starosty Radima Gálika a faráře Petra Dujky

Vystoupení Záhořanů Vánoční tvoření s Bečvanskými maměnkami

Sešla se celá vesnice

Návštěvníkům byly k dispozici pečené
brambory v ohni
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CO SE DĚJE KOLEM NÁS
Rekonstrukce zbrojnice 
střed se povedla
Několik let se dobrovolní hasiči ze středu 
potýkali s neuspokojivými podmínkami 
pro vlastní činnost sboru, zejména však 
s nedostatečným zázemím zásahového 
družstva ve zbrojnici. O řešení situace se 
dlouho diskutovalo a nalézt řešení se po-
dařilo až po uvolnění prostor sloužících 
původně domovníkovi. K rekonstrukci 
přikročili hasiči v roce 2018 díky finanční 

podpoře obce ve výši 500 tis.Kč. Největší 
objem prací se realizoval v loňském roce, 
kdy byly provedeny rozsáhlé stavební opra-
vy a úpravy, výměna elektroinstalace, vo-
doinstalace a odpadů, oprava izolace pod 
střešní krytinou, renovace podlah a dveří 
a další drobné úpravy. I navzdory poměr-
ně malým prostorám v přízemí se podařilo 
vybudovat WC, novou umývárnu a sprchu 
pro zásahové družstvo a vylepšit šatnu. V 2. 
podlaží vznikla menší kuchyňka, klubovna 
pro mladé hasiče a byla upravena zasedací 

místnost. Nový nábytek a ostatní vybavení 
pořídili hasiči z vlastních zdrojů zhruba za 
140 tis.Kč. Byla to po sedmdesáti letech od 
postavení zbrojnice první rozsáhlá rekon-
strukce a nutno říct, že výsledek v mnohém 
předčil očekávání. Letos v říjnu se doladily 
poslední aspekty a tak se po zásluze všich-
ni členové výboru sešli s pozvanými hosty 
v rozzářené zasedací místnosti u přátelské-
ho posezení.

Jaroslava Mikulenková, starostka sboru

Změny v dopravě od
15. 12. 2019 
Od 15. prosince letošního roku začne ve 
Zlínském kraji pro cestování veřejnou 
dopravou platit nový tarif Zlínského kra-
je. Výši jízdného již nebudou určovat do-
pravci, ale nově kraj, ten slibuje levnější 
tarify pro většinu cestujících. Od stejného 
data navíc ke stávajícím dopravcům při-
bude také společnost Arriva, která bude 
zajišťovat část vlakových i autobusových 
spojů v kraji, včetně vlakového spojení 
Rožnov p. R. - Valašské Meziříčí. Přehled 
nejčastějších dotazů týkajících se změn 
v dopravě Zlínského kraje od 15. prosince 
2020 a více inforamcí najdete na https://
www.kr-zlinsky.cz.

Kde najdu nové jízdní řády a informace 
k novému tarifu?
Nové jízdní řády jsou na webových strán-
skách www.id-zk.cz/jizdni-rady, případně 
na www.idos.cz. Dále zde najdete informace 
ohledně tarifu a smluvních a přepravních 
podmínkách, včetně ceníku jízdného a do-
vozného.
Kde si můžu koupit jízdenku na vlak, když 
na nádraží není pokladna?
V případě, že na nádraží není možné zakou-
pit si jízdenku, můžete tak učinit přímo ve 
vlaku u průvodčího, a to bez přirážky.
Je možné zakoupit jízdenky na cestu vla-
kem v  tarifu Zlín. kraje přes internet?
I když jsme se v  tomto snažili vyjít cestujícím 
maximálně vstříc, systém dopravců nám to 
bohužel technicky neumožňuje. Nicméně 
na řešení neustále pracujeme. Po spuštění 
integrované dopravy ve Zlínském kraji bude 
umožněn i  prodej jízdních dokladů pro-
střednictvím e-shopu a mobilní aplikace.

Jsem z Brna, ale jezdím vlakem i do Zlín-
ského kraje. Cesta Brno – Vyškov – Ko-
jetín – Přerov – Hranice na Moravě bude 
pokrytá dopravcem RegioJet, ale úsek 
Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí 
budu muset jet na váš tarif. Jak si zde za-
koupím lístek, abych nemusel chodit na 
pokladnu?
Jízdní doklad zakoupíte přímo ve vlaku, a to 
bez přirážky, pouze se prokážete jízdním 
dokladem z předchozího spoje (nevyhazujte 
proto jízdní doklad). Ve vlacích Arriva bude-
te moci platit i platební kartou.
Budou platit slevové IN karty po zavedení 
nového tarifu? Jak to bude fungovat při 
cestě osobním nebo spěšným vlakem, kdy 
počátek cesty je ve Zlínském kraji a konec 
cesty v  Olomouckém kraji?
Po 15. prosinci 2019 nebudou na vnitrokraj-
ských linkách platit karty IN 25 a IN 50, tyto 
karty budou platit jen na mezikrajských lin-
kách, tedy když pojedete ze Zlínského kraje 
třeba do Olomouckého či dalších krajů. Me-
zikrajskou jízdenku si u Českých drah může-
te koupit i online.
Na vnitrokrajských linkách nebudete kar-
tu IN 25 potřebovat, neboť základní jízdné 
v tarifu Zlínského kraje bude o 25 % levněj-
ší oproti současnému tarifu Českých drah. 
Dosáhnete tedy na stejnou cenu jako nyní. 
Pokud karty IN 25 a IN 50 nevyužijete na 
mezikrajských linkách, můžete je od 16. 
prosince 2019 vrátit na přepážce Českých 
drah, kde vám bude vrácena poměrná část 
ceny.
Bude krajský tarif platit také při cestě 
rychlíkem uvnitř Zlínského kraje?
Ano, bude, a dále také ve Valašském expresu 
Praha – Vsetín – Žilina.
Jak to bude s  platností tzv. elektronických 
peněženek v  autobusech?

U  všech dopravců kromě Arrivy zůstanou 
v platnosti stávající čipové karty – elektro-
nické peněženky. Společnost Arriva, která 
bude obsluhovat oblast Valašskoklobouc-
ka, bude mít své vlastní čipové karty, které 
budou akceptovány pouze u  tohoto do-
pravce. Výdejní místa těchto čipových ka-
ret budou nejpozději od 15. 12. 2019 zří-
zena v Městském informačním centru ve 
Slavičíně a na vlakovém nádraží v Luha-
čovicích (na pokladně dopravce Arriva). 
Aktuálně se také projednává možnost vý-
dejního místa ve Valašských Kloboukách. 
Čipové karty dopravce Arriva bude možné 
dobíjet na kontaktních místech, v každém 
autobusu Arrivy, případně přes e-shop.
Stačí na slevu pro důchodce občanský 
průkaz, nebo si musím vyřídit nějakou 
průkazku – případně kde?
Seniorům nad 65 let postačí, tak jako do-
posud, pro uznání slevy občanský průkaz.
Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?
Ano, tak jako doposud bude sleva pro držite-
le karty ZTP platit i v tarifu Zlínského kraje.

Autobusoví dopravci v závazku Zlínského 
kraje:
ČSAD Vsetín a.s. https://www.csadvs.cz/
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s 
https://www.csaduh.cz/
KRODOS BUS a.s.
https://www.krodosbus.cz/
ARRIVA MORAVA a.s. 
https://www.arriva.cz/

Vlakoví dopravci v závazku Zlínského 
kraje:
České dráhy a.s. https://www.cd.cz/
ARRIVA vlaky s.r.o. https://www.arriva.cz/

zdroj: id-zk.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dění ve škole – prosinec 2019
Žáci 2. třídy pod vedením paní učitelky 
Mgr. Zdeňky Kypetové navštívili své ka-
marády v MŠ střed. Představili dětem své 
vystoupení „Mravenčí ukolébavku“ a pře-
dali dětem papírové čertíky vlastní výroby. 
Dětské výrobky a přání rozjasnily tváře uči-
telek MŠ a zaměstnanců školní jídelny.
Rozsvícení vánočního stromu v obci je ka-
ždoročně spojeno s překrásným ohňostro-
jem a doprovodným zábavným progra-
mem. Letos se představili z naší školy žáci 
2., 4. a 5. ročníku, kteří svým vystoupením 
přispěli k příjemné vánoční atmosféře.

Velmi nás těší, že i přes vánoční shon si vět-
šina rodičů našla chvíli pro neformální ná-
vštěvu školy. V prosinci proběhlo společné 
vánoční tvoření rodičů a žáků 3. třídy. Děti 
si domů odnášely přírodní vánoční svícny. 
Rodiče žáků 2. třídy si se svými dětmi vyro-
bili krásné věnečky na dveře. Žáci 4. třídy 
si pro své rodiče připravili vánoční besíd-
ku, kterou zakončili vánočním tvořením. 
Účast, nálada i výsledné výtvory předčily 
očekávání. 
6. 12. se na děti ve škole přišel podívat Mi-
kuláš s andělem. Přesto, že tento rok byl bez 
účasti čertů, žáci si návštěvu náramně užili 
a zamysleli se nad svými neřestmi a slíbili, 
že se příští rok polepší. Radost žákům udě-
laly balíčky plné sladkostí. 
17. 12 Školní družina připravila pro děti 
Korálkování spojené s výrobou vánočních 
ozdob.
19. 12. oživil vánoční atmosféru ve škole 

koncert Ziggyho Horvátha na téma Od ko-
ledy po muzikál – vánoční speciál o vlivu 
adventu na hudbu a mezilidských vztazích.
20. prosince si žáci ve třídách rozdali vá-
noční dárečky a poté se všechny třídy přesu-
nuly do místního kostela, kde jsme zhlédli 
dětmi nacvičenou divadelní hru o narození 
Ježíška a zazpívali si vánoční koledy za do-
provodu varhan. Vánoční setkání v koste-
le je příležitostí, kdy se setkávají všechny 
děti z mateřské školy a žáci základní školy. 
Všichni si zde navzájem popřejeme krásné 
vánoce. Za vánoční naladění děkujeme ka-
techetovi Václavu Holčákovi.
Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří 
nás podporují v naší práci.

Příjemné prožití vánočních svátků a správ-
né vykročení do roku 2019 přejí zaměst-
nanci ZŠ a MŠ Prostřední Bečva. 

Mgr. Jitka Lušovská

Modernizujeme vyučovací metody
Z fondu Zlínského kraje z programu na 
podporu ekologických aktivit získala naše 
ZŠ i MŠ 66 000 korun na realizaci projektu 
„Zkoumej, bádej, objevuj“. Projekt podpo-
řil také zřizovatel 29 000 korun. Cílem pro-
jektu je využívat moderní metody ve výuce 
přírodních předmětů, kterými je badatel-
sky orientovaná výuka. Učitel žákům ne-
předkládá hotové učivo, ale žáci docházejí 
k poznatkům vlastním bádáním.
Pedagogové absolvovali kurz pro koordi-
nátory environmentální výchovy a vzdělá-
ní, kde se s metodou podrobně seznámili. 
Z prostředků projektu byly zakoupeny po-
můcky. 

V loni absolvovali žáci 3. a 5. ročníku dvou-
denní terénní výukový program na Hájence 
v Semetíně. V listopadu proběhl ve škole 
výukový program“ Listí není odpad“ a ba-
datelské vyučování zaměřené na neživou 
přírodu. 
V prosinci jsme se zapojili do kampaně 
„Ptáci tady žijí s námi“. Vyčistili jsme pta-
čí budky, vyvěsili krmítka a začali ptáky při-
krmovat. Dovolte nám, abychom upozor-
nili na nebezpečí lojových koulí v síťkách. 
Stává se, že se menší ptáci v síťce zachytí. 
Než umístíte koule do krmítka, tak síťku 
odstraňte. 

Mgr. Pavlína Přikrylová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

„ Přišel k nám čert s Mikulášem,
přišel nikým neohlášen,
zazvonil a povídal, 
že by se rád podíval.
Všichni jsme se radovali,
taky jsme mu zazpívali,
ať přinese zimní čas,
a příští rok přijde zas.“

5. prosince jsme měli ve školce (střed) 
vzácnou návštěvu. Za dětmi přišel Miku-
láš v doprovodu dvou andělů a čerta. Děti 
si pro něj připravily několik písní, ani ta-
neček nesměl chybět. Na závěr byly děti 
obdarovány balíčky, které dětem věno-
vala Místní organizace Červeného kříže. 
Moc děkujeme.

Děkujeme za podporu a sponzorské dary 
- obci Prostřední Bečva za příspěvek na 
vybavení všech tří tříd mateřské školy, 
OS Sedmikvítky za příspěvek na didak-
tické pomůcky pro děti. Děkujeme vedení 
školy a všem příznivcům.
Děti z MŠ Kněhyně děkují za Mikulášské 
balíčky a dárečky maminkám Vojtíška B., 
Damianka V., Miušky D., ČČK Prostřední 
Bečva a paní Solánské (fa Dřevokup).
Přejeme všem příjemně prožité vánoční 
svátky s nejbližšími a pohodový vstup do 
nového roku. 

učitelky mateřské školy

Pozvánka

MŠ Kněhyně

MŠ střed - třída Skřítků MŠ střed - třída Pirátů
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Sharratt Mary: Extáze
Životopisný román 
o  Almě Mahler-Schindle-
rové. Oduševnělá múza, 
zdrženlivá dáma, a  nebo 
poživačná nymfomanka? 
Alma, kontroverzní posta-
va přelomu 19. a  20. sto-
letí, osudová žena, přítel-

kyně i milenka mnoha secesních umělců 
a  manželka velikánů Gustava Mahlera, 
Waltera Gropia a Franze Werfela. 

Smith Wilbur: Kobaltové 
nebe
Krátce po skončení války 
se Saffron Courtneyo-
vá angažuje v pátrání po 
spojeneckých vojácích, 
které během války zaja-
li nacisté. V  opuštěných 
koncentračních táborech 

objevuje horor holokaustu, ale nemá 
času nazbyt - studená válka mezi dvě-
ma světy nastupuje rychle a Saffron ví, 
že musí najít milovaného Gerharda, než 
se hranice uzavřou navždy.

Večeřová Barbora: Můj 
rok s inženýrem
Prožijte rok v  jedné „ty-
pické“ české domácnosti, 
která se jistě neliší od mi-
lionů dalších. Prožijte jej 
pohledem ženy, manželky 
a  matky, která se s  las-
kavým humorem sobě 

vlastním zamýšlí nad nenadálými i „na-
dálými“ rodinnými situacemi. Situacemi, 
které jsou tak důvěrně povědomé, že 
máte chuť vykřiknout: „Ano! To znám!“

NAUČNÁ LITERATURA

Urbiš Alois Andrew: Žít 
feng šuej v  našich pod-
mínkách
Feng-šuej čerpá z  tisíci-
letých tradic a zkušeností 
čínských učenců. Klade 
důraz na prostředí, uspo-
řádání interiéru, napomá-

há odstraňovat škodlivé jevy, nepříznivě 
působící na zdraví a  harmonii života. 
Všem, kdo se o feng-šuej zajímají, nabízí 
autor snadno využitelné rady a postupy, 
jak pozitivního cíle dosáhnout.

Vašíček Arnošt: České ta-
jemno
Česko je zemí záhadám 
zaslíbenou. Přímo na do-
sah ruky se skrývají četná 
tajemství, nejen s ryze do-
mácím původem. Některá 
z  nich se dotýkají největ-

ších mystérií naší planety.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Hagerup Klaus: 
Dívka, která chtěla za-
chránit knížky
Anna má skoro deset let 
a  ze všeho nejvíc ráda 
čte. Miluje čtení tolik, že 
jedním z  jejích nejlepších 

přátel je knihovnice paní Monsenová, 
i když jí je už skoro padesát let! Jednoho 
dne paní Monsenová řekne Anně, co se 
stane s  knihami, které si nechce nikdo 
půjčit.

Hlavinková Lucie:
Sesterstvo a  kouzelná 
kočka Fabiola
Spolužačky Báru, Míšu 
a  Elu, která se do města 
zrovna přistěhovala, dá 
jednoho dne dohromady 
Fabiola, kočka jejich osa-

mělé sousedky, paní Ládvíkové. A  to 
z jednoho prostého důvodu: chce, aby jí 
holky pomohly vyřešit dávnou záhadu, 
která paní Ládvíkovou už dlouho trápí. 

Mourlevat Jean-Claude: 
Řeka, která teče
pozpátku
Románový příběh dvou 
osamělých dětí. 

Pearce Philippa: 
Tomova půlnoční 
zahrada
Tom má trávit léto u tety 
a strýčka, a tak se smiřuje 
s  tím, že ho čekají týdny 
plné nudy. V noci pak ne-
může spát a  poslouchá, 

jak dole v hale odbíjejí staré pendlovky. 
Jedenáct… Dvanáct… Třináct… Třináct! 
Tom vyrazí po schodech dolů, otevře 
dveře od zadního vchodu a objeví nád-
hernou zahradu…

Sands Kevin: 
Alchymistova šifra 
– Volání přízraku
Čtvrtý díl série plné ma-
gie, záhad a šifer.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Rollins James: Zkouška 
ohněm
Sigma Force a  horečné 
pátrání po odpovědích, 
které souvisejí s  tajem-
stvími, jež sahají do mi-
nulosti ke španělské in-
kvizici.

Obyvatelstvo
V roce 1995 měla naše obec 1 659 obyvatel. Na-
rodilo se: 12 dětí. Zemřelo: 18 občanů.
Sbor dobrovolných hasičů – střed
Počet členů sboru k 31. 12. 1995 činí 125 členů. 
Z toho činných a přispívajících je 115, žen 29, 
mužů 86. V průběhu roku požádalo o zrušení 
členství 6 členů. Nově přijatých bylo rovněž 6 – 4 
muži a 2 ženy. V tomto roce nezemřel žádný člen.
Sbor dobrovolných hasičů – Kněhyně
Výroční členská schůze tohoto sboru se konala 
16. prosince 1995. Sbor má 52 členů, z toho 17 
žen a 35 mužů. Věkový průměr u žen je 34 let, 
u mužů 51 let. Při údržbě požárního zařízení bylo 
odpracováno 310 brigádnických hodin. Na úse-
ku údržby výstroje a výzbroje odpracovali členové 
1 450 brigádnických hodin.
Základní škola
Pracovníci školy:  Milada Findeisová - ředitelka + 
4. třída, Milada Balašová  - 1. třída, Marie Děcká 
- 3. třída, Lenka Kubová - 2. třída, Věra Zeťová- 
vychovatelka, Ludmila Lenomarová – školnice, 
Jaroslav Sobek – topič
Mateřská škola – střed
Školní rok 1994/95 byl zahájen 3. září se stavem 
48 dětí. 1. třída - 23 dětí - učitelky Gáliková, Ze-
manová, 2. třída - 25 dětí  -  učitelky Janíčková, 
Minarčíková + ředitelka. Provoz školy: 7.00 - 
15.30  hod. - byl projednán na schůzce s rodiči 5. 
9.1994 – je vyhovující.
Sbor pro občanské záležitosti
V této komisi pracují: Jan Blinka – předseda, Ali-
ce Uhlářová – členka, Růžena Sýkorová – členka.
Knihovna
V průběhu roku došlo ke změně ve vedení knihov-
ny. Odešla paní  Blanařová, nastoupila paní Kra-
jčová. Knihovna má cca 4 000 svazků, 73 čtenářů 
z toho polovinu dětí.
Český svaz zahrádkářů
Zpracování ovoce v jejich účelovém zařízení je 
hlavní náplní práce této organizace.  Bylo namoš-
továno 235 l moštu, což bylo nejmenší množství 
za trvání organizace. Úroda ovoce byla nízká.
Myslivecké sdružení „Radegast“
Myslivecké sdružení čítá 31 členů. Rozloha ho-
nební plochy je 1 453 ha. Honitba se rozkládá na 
větší části katastru obce Prostřední Bečva, 200 
ha na katastru obce Horní Bečva, 180 ha mají 
pronajatých od Lesů ČR. Výše nájemného činí 2 
Kč/1 ha.
ATC Kněhyně
Kempink v Kněhyních byl postavený v 60. letech 
a měl statut autotábořiště. První správce byla 
paní Božena Rudolfová. Nyní je vedoucím pan 
Jaroslav Kantor. ATC má 6 stálých zaměstnanců. 
Hlavní budova má 100 lůžek s celoročním pro-
vozem, hlavní kuchyň, 2 kuchyně samoobsluž-
né, WC, sprchy, hospodářské zázemí a obchod. 
V areálu je 23 chat a 50 přípojek na karavany. Le-
tos bylo dobudováno hřiště pro tenis a volejbal. 
Výhledově se připravuje vybudování restaurace 
pro zvýšenou kapacitu ubytovaných. ATC je ma-
jetkem TJ Sokol Prostřední Bečva.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1992
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Konec se blíží

Začal nový rok 2020, který je rokem 
v němž uplyne 75 let od konce 2. světové 
války.
Druhá světová válka byla globálním vo-
jenským konfliktem, jehož se zúčastnila 
většina států světa. Tento konflikt se stal 
s více než 60 miliony obětí dosud největším 
a nejvíc zničujícím válečným střetnutím 
v dějinách lidstva. Válka v Evropě začala 
1. září 1939, když nacistické Německo na-
padlo Polsko. Krátce poté vyhlásily Francie 
a Velká Británie válku Německu. Později 
se válka rozšířila do Sovětského svazu i do 
různých zemí Asie a Afriky.

Tak tomu bylo ve světě, ale pro naši repub-
liku začaly historické zvraty mnohem dříve 
a to již v roce 1938, kdy byla 29. září v Mni-
chově  podepsána tzv. Mnichovská dohoda  
mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou 
Británií o odstoupení pohraničních území 
Československa Německu. Českosloven-
sko muselo do 10. října postoupit pohranič-
ní území z velké části obývané němci (Su-
dety). Ovšem toto období netrvalo dlouho, 
protože již 15. března 1939 byla zbývající 
část československého území okupována 
nacistickým Německem. Okupované úze-
mí bylo anektováno a byl zřízen autonomní 
Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. 
března 1939. Okupací a anexí okupované-
ho území Německo porušilo Mnichovskou 
dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavře-
lo. Ve stejnou dobu slovenský sněm vydal 
zákon, jímž vyhlásil samostatný slovenský 
stát, jehož prezidentem a ministerským 
předsedou byl jmenován Jozef Tiso.
Následovalo šest let života v šeru, ve stra-

chu, bez naděje a bez šancí na změnu. Byli 
lidé, kteří se nehodlali se situací smířit 
a zapojili se do odboje, řízeného z Londý-
na, z Moskvy nebo jen jako organizované 
skupiny vlastenců snažících se bojovat pro-
ti okupantům. Mezi nejznámější protifaši-
stické akce patří atentát na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Hendricha. 
Následovalo vyhlášení stanného práva, vy-
pálení obcí Lidice a Ležáky a také popravy 
stovek českých občanů. Odpor proti oku-
pantům trval po celou dobu protektorátu 
a vyvrcholil v závěru okupace Slovenským 
národním povstáním (v němž bojovalo 
kromě Slováků také přibližně 2000 Čechů)  
a Pražským květnovým povstáním. Kro-

mě toho po celou dobu okupace probíhala 
zejména na území Moravy partyzánská 
činnost a stovky našich občanů bojovaly 
v britském válečném letectvu a v 1. čes-
koslovenském armádním sboru po boku 
Rudé armády. Pak přišla v květnu 1945 vy-
toužená svoboda. 
Tyto události jsou všeobecně známy, najde-
me je v učebnicích dějepisu a byly připomí-

nány i v televizi a tisku. Jak se ale odrazily 
na životě lidí žijících v naší zemi a konkrét-
ně na Bečvách, to již upadá v zapomnění 
s tím, že lidí, kteří zažili toto válečné období 
v produktivním věku, nebo jako děti, které  
byly schopny si něco zapamatovat, neu-
stále ubývá. Toto období více než šesti let 
poznamenalo život, osudy i vztahy lidí tady 
v Beskydách na dlouhá léta. Lidé bojovali 
nejen s chudobou, s fašistickým zřízením, 
ale často o holý život. Těch, kteří válku ne-
přežili, díky tomu, že byli odbojáři, židé, 
partyzáni nebo jinak se znelíbili okupan-
tům, bylo hodně. 
To je důvod, proč budeme na stránkách 
Zpravodaje v průběhu celého roku 2020 

připomínat, jak to vypadalo u nás během 
válečných let a během osvobozování toho-
to kraje, abychom si zároveň uvědomili, jak 
odlišný je náš současný život. 
Konkrétní historická data tak přestanou 
být jen údaji a my dostaneme alespoň tro-
chu představu, jak to vlastně tenkrát bylo…

Zina Langrová

KRAJEM ŠLA VÁLKA
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Pozvánky

Výbor Sboru dobrovolných hasičů
Prostřední Bečva střed děkuje všem svým 

příznivcům, dárcům a přátelům
za veškerou podporu a pomoc v uplynulém 

roce, do nového roku 2020 přeje všem
hodně zdraví, úspěchů, pohody a radosti.

Zároveň zveme všechny spoluobčany 
na tradiční hasičský ples,

který se uskuteční na šenku Zavadilka 
dne 25.ledna 2020.

17. ledna | 17.00
Sokolovna Prostřední Bečva
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zleva: Jiří Velička, Jan Fojtů, Dominika Hluší, Magda Žitníková, Štěpán Šenkeřík, Sára Mikešová

Barbora Kulišťáková, Viktor Holec, Eliška Fiurášková, Leontýna Jurajdová, Pavel Procházka
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eNeschopenka
DESATERO PRO 
POJIŠTĚNCE

Více informací: www.cssz.cz/eneschopenka
ZELENÁ LINKA: 800 050 248
Kontakty na OSSZ: http://www.cssz.cz/cz/kontakty

dušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu 
způsobu výplaty při dočasné pracovní ne-
schopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který 
lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je 
i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně 
poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměst-
navatel. 

7. Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocen-
ského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vaše-
ho zaměstnavatele (u OSVČ má OSSZ potřebné 
údaje ve své evidenci). Informace o vyměřova-
cím základu, ze kterého se počítá výše dávky, 
bude jako dosud uvedena formou zprávy pro 
příjemce (při výplatě bankovním převodem) 
nebo na složence. 

8. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ 
(dobrovolně účastná nemocenského pojištění), 
bude vám nemocenské zasláno na účet, ze kte-
rého hradíte pojistné na nemocenské pojiště-
ní, nebo na adresu, kterou eviduje vaše OSSZ  
v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete 
nemocenské poslat jiným způsobem nebo na 
jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stej-
ný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stej-
ný tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty 
při dočasné pracovní neschopnosti“. 

9. Pokud vás během pracovní neschopnosti pře-
bírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu 
průkaz dočasně práce neschopného pojištěn-
ce (je na něm uvedeno číslo pracovní neschop-
nosti).

10. Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o tr- 
vání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, 
všechny tyto informace se dozví elektronicky  
z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informo-
vat zaměstnavatele o vaší návštěvě u lékaře  
a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou 
povinnost i u jejího trvání a ukončení.

1. Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná 
dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám 
dá pouze průkaz dočasně práce neschopného 
pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky). 

2. Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože 
už není třeba předávat, posílat či jinak doručo-
vat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani 
žádné jiné formuláře. Nemění se vaše povinnost 
dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost 
umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 
dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z toho-
to důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašuje-
te případnou změnu místa pobytu a vycházek. 

3. Nadále také máte povinnost nahlásit neprodle-
ně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, 
e-mailem), že jste onemocněli a lékař vás uznal 
dočasně práce neschopným. 

4. Průkaz práce neschopného, který vám lékař vy-
tiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm 
zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas 
povolených vycházek, záznam o nástupu/pro-
puštění z lůžkové péče, záznam o předání do 
péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také 
případné kontrole z OSSZ. 

5. Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o ne-
mocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, 
jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stej-
ný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte 
mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poš-
tovní licence na adresu do ciziny nebo do cizi-
ny na účet jiného peněžního ústavu než banky, 
postupujete jako v následujícím bodě. Pořád 
přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 
30 dnů od doručení řádně vyplněných podkla-
dů pro výplatu dávky. 

6. Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem 
nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, 
musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjedno-


