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Ráda bych vás pozvala na tři akce, které 
pro vás obec ve spolupráci s dobrovolníky 
připravuje. 17. listopadu si připomeneme 
30 let od sametové revoluce a pádu komu-
nismu. Přijďte tento významný den oslavit 
společně s ostatními v neděli 17. listopadu 
na náves Prostřední Bečvy. V 17.00 začne  
tvoření lampiček – světýlek, které pak pře-
dáme našim dětem a v 17.30 vyjde z návsi 
krátký lampiónový průvod. Starší občané 
si pamatují povinné lampiónové průvody, 
které oslavovaly VŘSR (Velkou říjnou re-
voluci). Tato příležitost už pominula, ale 

s lampióny chodíme dál – dnes jsou symbo-
lem uspávání broučků a rozloučení s létem. 
Lampióny ani děti už nejsou zneužívány 
pro propagaci politického názoru. A tak by 
to mělo zůstat. Na závěr průvodu slavnost-
ně otevřeme výstavu v šindelovém domeč-
ku na návsi, která připomene revoluční rok 
1989. Teplý čaj i svařák zajištěn.
Druhým výročím bude 23. listopad, kdy 
uplyne 75 let od popravy Oldřicha Šimurdy 
– jedné z obětí akce Tetřev, která proběhla 
v listopadu 1944 na Bečvách a okolí a při 
které byla zatčena a popravena řada míst-

ních občanů. Vzpomínky na tuto dobu si 
můžete přečíst na str. 6 nebo také přijít ve 
čtvrtek 21. listopadu na besedu do místní 
knihovny (viz. strana 13).

(pokračování na str. 2)
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OZNÁMENÍ

Svoz odpadů
v listopadu 2019
Popelnice – netříděný odpad:
4. 11. a 18. 11.
Plasty (žlutý): 25. 11.
Papír (modrý), sklo (zelený), nápojo-
vé kartony (bílý): 11. 11.

Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, regionální pracoviště Správa CHKO 
Beskydy sděluje, že pro území Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti 
s řešením škod, způsobených velkými šel-
mami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět 
na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  
telefonní číslo 731 568 413. Na toto číslo 
je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen 
v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.

Kompostéry
Oznamujeme občanům, že kompostéry, 
které měly být distribuovány na podzim 
2019 budou k dispozici až na jaře 2020. 
Stále ještě zbývá několik volných rezervací, 
zájemci o kompostér se mohou zapsat na 
Obecním úřadě nebo na emailu: mistosta-
rosta@prostrednibecva.cz. O možnosti vy-
zvednutí budeme informovat na stránkách 
zpravodaje.

-sr-

Nádoba na jedlé oleje 
a sklo
Zbytky kuchyňských olejů nepatří do ka-
nalizace – to asi většina z nás ví. Potrubí 
se zanáší a jeho životnost klesá. Nově tyto 
oleje můžete zdarma a kdykoliv odevzdat 
ve sběrném dvoře. Před branou (po pra-
vé straně) je umístěna popelnice na tento 
druh odpadu. Oleje musí být v plastovém 
obalu, nevhazujte zde sklo! Nejlépe tedy 
uchovávejte zbytky oleje v PET láhvi a pl-
nou pak odevzdejte do nádoby před sběr-
ným dvorem.
V průběhu listopadu bude ve sběrném dvo-
ře instalován kontejner na tabulové sklo, 
které nelze odevzdat v pytlovém sběru z dů-
vodu bezpečnosti.

-sr-

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

(pokračování ze str. 1)
V sobotu 23. listopadu ve 14.00 proběhne 
u pomníku padlým před zahradou mateř-
ské školy pietní akt. Památku obětí uctíme 
položením květin a slavnostní palbou. Dále 
budeme pokračovat do Hášova háje v Cíp-
kovém v Kněhyních (cca 14.20) a pomníku 
Oldřicha Šimurdy v Kněhyních. Akci pořá-
dá Obec Prostřední Bečva ve spolupráci se 
spolkem Vize 70plus. Zájemci mohou uctít 
památku obětí i na Dolní a Horní Bečvě 
(viz. pozvánka na str. 13).

Poslední akcí je tradiční rozsvícení vá-
nočního stromu v sobotu 30. listopadu 
od 15.00 na návsi. Z programu se může-
te těšit na vystoupení žáků základní ško-
ly, dechové hudby Záhořané, Ježíškovu 
poštu, tvoření vánočních ozdob připra-
vily Bečvanské maměnky a samozřejmě 
nebude chybět ani ohňostroj. Novinkou 
bude společné zpívání koled – Bečva zpí-
vá koledy. Po programu na návsi můžete 
pokračovat v (Ne)obyčejné hospůdce na 
hřišti na Kateřinské zábavě. -sr-

Ve čtvrtek 26. září proběhlo zasedání zastu-
pitelstva obce Prostřední Bečva. Přítomno 
bylo 10 zastupitelů, 1 byl omluven.

Probrané body:
•  Příjmy a výdaje za prvních osm měsíců to-

hoto roku.
•  Shrnutí hospodaření Kempu pod Pustev-

nami. Obsazenost chatek byla velká, zejmé-
na v měsících červenci a srpnu. Během léta 
bylo v kempu ubytováno celkem 2 837 lidí. 
Kromě chatek bylo ubytováno hodně turis-
tů i ve stanech. Z finančního hlediska byla 
největší jednorázovou investicí renovace 
chatek včetně vnitřního vybavení. Celkové 
příjmy byly ke dni konání zastupitelstva 
1,783 tisíc Kč, náklady pak 1,885 tisíc Kč. 
Výsledný rozdíl je 102 tisíc Kč. Jednorázové 
investice spojené se znovuzprovozněním 
areálu přitom činily více než 900 tisíc Kč. 
Více o fungování kempu na str. 4. 

•  Zastupitelé prodloužili provozování kempu 
o rok a to nejméně do 31. 10. 2020. Záro-
veň schválili plánovanou rekonstrukci ven-
kovních sprch, toalet, kuchyňky a příprav-
ny jídel pro bufet.

•  Zastupitelé schválili žádost o dotaci pro 
místní fotbalový klub na dokončení re-
konstrukce fotbalového hřiště ve výši 
100 tisíc Kč.

•  Zastupitelé schválili dofinancování opra-
vy Tatry S15 SDH Kněhyně - bylo potřeba 
udělat generální opravu motoru. Obec při-
spěje 110 tisíc Kč na opravu v celkové výši 
230 tisíc Kč.

•  Zastupitelé schválili podání žádosti o dota-
ci na hřiště pro děti u sokolovny.

•  Zastupitelé projednávali zřízení vyhláš-
ky regulující zábavní pyrotechniku v obci 
(ohňostroje). Tato vyhláška by zakazovala 
užívání pyrotechniky v zastavěném území 
obce mimo vybraná období (vánoční svát-

ky, Silvestr, obecní slavnosti), popř. by zá-
jemci mohli na úřadě žádat o výjimku. K vy-
hlášce se vyjádřili všichni přítomní. Někteří 
se obávali, aby to nevedlo ke sporům mezi 
občany, kteří by se udávali navzájem. Navíc 
by podle dalších bylo dodržování vyhláš-
ky těžko kontrolovatelné. Regulace by se 
netýkala např. Retasa, které leží na Horní 
Bečvě. Na druhou stranu si další uvědo-
mují negativní dopad pyrotechniky nejen 
na lidi, ale především zvířata, ať už domácí 
nebo volně žijící. Je důležitá osvěta, aby se 
mezi veřejnost dostala informace o škod-
livosti této zábavy. Vyhláška o regulaci py-
rotechniky nakonec nebyla schválena - pro 
byli 3 zastupitelé, proti 6, zdržel se 1.

•  Víceúčelové hřiště vedle mateřské školy má 
být podle plánů dostavěno do konce listo-
padu.

•  Na projekt upravující zahradu mateřské 
školy se bude vypisovat nové výběrové říze-
ní, a to s dostatečným předstihem, aby do-
šlo k maximálnímu snížení nabídkové ceny.

•  Byla úspěšná revitalizace osvětlení, která 
stála 2,27 milionu, z toho 50% bylo za-
placeno z dotace. Výměna světel proběh-
la v Bacově, ve středu obce, Adámkách 
i Nové. Pokud budeme úspěšní i s druhou 
žádostí o dotaci, čeká nás příští rok zbýva-
jící část obce - Kněhyně. Poté už bude v celé 
obci LED pouliční osvětlení.

•  Stavba pavilonu u základní školy probíhá 
podle plánu. Hotová by měla být v únoru, 
poté se bude instalovat vybavení a techni-
ka. Otevření pavilonu by mělo proběhnout 
do konce května .

•  Na Pustevnách byl v průběhu září zrekon-
struován povrch parkoviště (v době uzávěr-
ky je již hotové i nové vodorovné dopravní 
značení parkovacích míst).

-hol-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI
11. ročník turnaje
o Pohár svaté Zdislavy
Na letošní turnaj, který se konal 21. září 
přijelo přes 100 dětí a vytvořily pěkné spo-
lečenství. Poděkování obecnímu úřadu 
v čele s panem starostou ing. Radimem 
Gálikem. Hřiště připravil Zbyněk Jurajda, 
stan postavili naši místní hasiči. Poděko-
vání manželům Josefovi a Zdence Matuší-
kovým, panu Františkovi Křenkovi. „Tety“ 
vařily a pomáhaly se vším potřebným, 
týmům, které přijely, jim i jiným dobrodin-
cům, bez kterých by tento turnaj nešel po-
řádat – Velké Pán Bůh požehnej.

Výsledky
1. Dolní Bečva 21-2 15
2. Zašová  9-8 12
3. Zubří 11-11 12
4. Valašská Bystřice 11-6 6
5. Hutisko 7-3 6
6. Hurfa tým 7-4 6
7. Rožnov p.R. 8-8 6
8. Prostřední Bečva 6-12 6
9. Kelč 6-15 4

10. Charita  4-13 0
11. Valašské Meziříčí 3-15 0

Pro děti byla připravena i cukrová vata. 
O jídlo a pití se starali dobrodinci – děti a do-
spělí měli tortily, palačinky, špekáčky, polív-
ku kyselici, malinovku a ovocný birel k pití.

Václav Holčák

Bečvanská drakiáda

V pondělí 7. října jsme vytáhli draky ze 
skříně a nechali je proletět na louce vedle 
kostela sv. Zdislavy, kde je prostor pro pou-
štění draků jako stvořený. Ze začátku nám 
foukalo a draci krásně letěli. A když foukat 
přestalo, vydali jsme se zahřát dětským 
punčem do (Ne)obyčejné hospůdky na hři-
šti. Děkujeme všem za účast a těšíme se na 
druhý ročník. 

Kordulky
foto: Barbora Maléřová

Lampionový průvod 
v areálu Zavadilka
Prostřední Bečva 11. října 2019 za krásné-
ho slunného dne uspala broučky, berušky 
a všechen hmyz. Než se setmělo, tak si děti 
zasoutěžily, zahrály hry. Nás pořadatele 
moc potěšila velká účast z širokého okolí, 
přijely celé rodiny z Valašského Meziříčí, 
Rožnova, z Hutiska, Vigantic a samozřej-
mě i ze všech Bečev.

Na otázku: „Co se vám děti nejvíce líbilo?” 
odpovídaly různě. Někomu výroba housen-
ky, poznávání ovoce a zeleniny, hra Káča, 
malování na obličej, luštění tajenky. Po 
vyluštění tajenky děti dostaly svítící píšťal-
ku, s kterou šly uspat broučky na nejbližší 
kopec. Odměnou pro všechny bylo krásně 
zářící, zapadající sluníčko nad Prostřední 
Bečvou.
Už se těšíme na další ročník.

Za SVČ Jarmila Křenková a Valašský šenk 
Ivana Malinová

foto: Romana Němcová

foto účastníků turnaje
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Ohlédnutí za besedou 
v knihovně
Ve čtvrtek 10. října se v Bečva Kafé na po-
pud místní knihovny sešli zájemci o his-
torii Prostřední Bečvy a zejména o osobu 
pana Jaroslava Bártka. Manželka Oldřiška 
Mikundová-Bártková zavzpomínala na 
jeho přístup k životu a psaní velkého díla 
„Kronika našeho rodu“. Své vzpomínky 
přidaly také přítomné dcery pana Bártka. 
Průvodkyní večera byla Jarmila Mikuláš-
ková, která se v pozici ředitelky Městské 
knihovny v Rožnově pod Radhoštěm za-
sadila o tištěné vydání. Přítomní se ne-
mohli vyhnout důležitému období v životě 
Jaroslava Bártka a to druhé světové válce 
a odboji. Pan Bártek se jako osmnáctiletý 
aktivně účastnil oboje, tehdy žil v domě 
své sestry Alžběty a jejího manžela Čeňka 
Divína, který se později ukrýval se svou 
manželkou, učitelem Hášou a Bedřichem 
Kubišem v Hášově háji v Kněhyních. Proto-
že v listopadu uplyne od těchto událostí 75 
let, rozhodli jsme se jim věnovat samostat-
ný podvečer. Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni ve čtvrtek 21. listopadu v 17.00 na 
besedu s Alicí Uhlářovou (potomkem rodu 
Kubáňů z Martiňáku), Jaroslavem Vaškem 
(pamětníkem akce Tetřev) a Oldřiškou Mi-
kundovou-Bártkovou (dcerou popravené-
ho Oldřicha Šimurdy).

-sr-

CO SE DĚJE 
KOLEM NÁS
Příběh Kempu
Vysvětlovat nám Bečvanům, že máme to 
štěstí, že žijeme na tak nádherném místě, 
kam ostatní jezdí na dovolenou, je asi zby-
tečné. Myslím, že to, že žijeme v CHKO Be-
skydy je dar. Sice to občas někdo považuje 
za zbytečné, že nám správa CHKO Beskydy 
zasahuje do výstavby a tak dále, ale zase se 
rozhlédněme. Nebýt jich, určitě by místo, 
na kterém žijeme nebylo tak krásné. Ně-
kdy není snadné si toto uvědomit. Až když 
člověk více cestuje po republice nebo dál, 
tak mu často dojde, proč se domů tak rád 
vrací a proč se u nás všem tak líbí. Přesně 
proto! Je třeba si toho vážit a uvědomit si, 
že to není samozřejmé. Právě Beskydy jsou 
typické svými roztroušenými obydlími. To 
je dělá tak malebnými, všude hory, louky, 

paseky, a sem tam domeček. Návštěvníci 
z měst si zde jezdí odpočinout a načerpat 
síly, ale nejen ti. Všichni jsou uneseni zdejší 
krajinou, přírodou, ale i nespočtem láka-
vých turistických cílů, ze kterých jsou nej-
navštěvovanější Pustevny a Radhošť. 
Je to šest měsíců, co obec provozuje kemp 
a návštěvníky jsme zde měli i z těch nej-
vzdálenějších koutů republiky a ani zahra-
ničních hostů nebylo málo. Byli jsme do-
konce počtem návštěvníků mile zaskočeni. 
Většina hostů zde již někdy byla a hosté ve-
lice rádi navázali na tradici a budou jezdit 
i nadále. To, že byl kemp uzavřen někteří 
nesli velmi těžce. Proto radost v očích lidí, 
kteří zde jezdívali i více než 35 let byla kou-
zelná. Velice rychle si všichni zvykli také na 
nový název. Z původního Autocampingu 
Kněhyně se nyní stal Kemp pod Pustevna-
mi. V nově zrekonstruovaných chatkách 
někde navázali na staré vzpomínky a někde 
započal vztah k tomuto kouzelnému místu 
až letos. Některým se dokonce šumění řeky 
Kněhyně při usínání zalíbilo natolik, že se 
jen letos do kempu vrátili zatím pět krát.
Celé prázdniny byl v provozu také bufet, 
kde bylo na výběr ze čtyř točených piv 
a nejen to. Také se zde vybudovalo několik 
prvků pro děti, domeček se skluzavkou, 
pískovištěm a houpačkami a také trampolí-
na. Znovu jsme také navázali na tradici po-
řádání oslav, svateb a dalších přátelských 
setkání. V zimě zahájíme první etapu re-
konstrukce. Zcela novou podobu dostanou 
z venku přístupné toalety s umývárnami, 
sprchy a kuchyňka. Až v létě půjdete kolem, 
tak se určitě stavte na něco dobrého a podí-
vat, co je nového. 

Zdejších 14 chat, zatím 16 pokojů, místa 
pro stany i karavany a obytná auta přiláka-
ly do kempu téměř tři tisíce hostů. Jezdili 
mladí, rodiny s dětmi, které se nejraději ca-
chtaly v Kněhyňce i starší páry užít si klid. 
Svůj prostor zde nacházejí všichni, kteří 
přijedou. Odjíždí se jim odsud většinou ne-
lehko. To asi známe všichni, když se nám 
někde líbí. A to nás těší. Úsměvy na tvářích 
hostů, kteří jsou spokojeni.
Těšíme se, co přijde, jaké nové zkušenosti 
i zážitky přinese zima i léto. Jaké nové pří-
běhy náš Kemp pod Pustevnami napíše. 
Třeba v něm bude hrát roli i ten váš. Dveře 
jsou u nás otevřeny všem. Těšíme se na vás.

Za tým Kempu pod Pustevnami
 Martina Gáliková  

V kempu nabízíme možnost konání 
soukromých oslav, svateb a dalších přá-
telských setkání. Sál až pro 100 osob. 
Možnost ubytování ve 2 lůžkových 
pokojích až 52 osob, nebo chatkách až 
57 osob.
Bližší informace a rezervace na telefon-
ním čísle 602 184 824 nebo na e-mailu 
recepce@podpustevnami.cz.
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

AKCE V ŘÍJNU V ZŠ 
V rámci výukového programu Můj den na 
farmě v projektu ,,Pomozte nám zachrá-
nit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí 
II“za finanční podpory Ministerstva země-
dělství a Zlínského kraje, jehož nositelem 
je Agrární komora Zlín, se žáci 2. ročníku 
hravou formou se zapojením všech smys-
lů a metodou obrázků seznámili s chodem 
farmy od rána do večera v jednotlivých roč-
ních obdobích. Vyzkoušeli si, jaké činnosti 
farmář vykonává i s jeho nepostradatelný-
mi pomocníky – zemědělskými stroji, kte-
ré jim pomáhaly dříve a pomáhají i dnes. 
Připomněli si chov zvířat, pěstování ovoce 
a zeleniny i jejich význam pro člověka. Dě-
tem se akce velice líbila, doplňovali činnos-
ti vlastními zkušenostmi a příběhy z oblasti 
chovu a pěstování.
Žáci  2.třídy besedovali v Místní knihovně 
na téma Etiketa pro každého. Seznámili 

se prostřednictvím pohádek a příběhů ze 
života knižních hrdinů s hodnotami, které 
jsou pro současný svět podstatné, přispí-
vají k rozvíjení dobrých vlastností dětí, vy-
tvářejí správné návyky chování mezi lidmi, 
s kterými se mohou setkat v různých situ-
acích.
Žáci 5. ročníku se v Místní knihovně po-
nořili do Bublinkového světa. Seznámili se 
s historií současného světového i českého 
komiksu pro děti. Poznávali nejvýraznější 
představitele tohoto žánru. Zjišťovali, kde 
všude se mohou s tímto žánrem setkat a jak 
vůbec komiks číst. Na závěr si vyzkoušeli 
vytvořit vlastní krátký komiksový příběh. 

Mgr. Zdeňka Kypetová

Ve dnech 2. 10. – 4. 10. proběhla v MŠ i ZŠ 
periodická inspekční činnost o 6 letech. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodno-
cení, průběhu a výsledků vzdělávání v naší 
ZŠ i MŠ. Kontrolováno bylo dodržování 
školského zákona, zajištění bezpečnosti, 
ochrany a zdraví dětí a žáků. Předmětem 
kontroly bylo také čerpání státních finanč-
ních prostředků a stravování. Dosud nám 
nebyla doručena inspekční zpráva. In-

spekční zprávu obdrží zřizovatel, školská 
rada a bude vyvěšena na nástěnce u ředi-
telny. Velmi nás potěšilo ústní hodnocení 
inspekční komise, která konstatovala, že 
naše ZŠ i MŠ splnila očekávané výstupy 
ve všech oblastech. Inspekce zaznamenala 
velký posun především v materiálním vyba-
vení a kladně se vyjádřila i ke kvalitě vzdě-
lávání. Ocenila plnění spotřebního koše 
při skladbě jídelníčku. Inspekce poukázala 
na chybějící prostory pro školní družinu, 
malou tělocvičnu, chybějící sklad na spor-
tovní nářadí a nevybavenou zahradu u MŠ 
střed. Jedná se o skutečnosti,  o kterých 
víme a jsou předmětem řešení. Stále je co 
zlepšovat.

Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka

Družina se zapojila do projektu 72 hodin. 
Jedná se o dobrovolnické aktivity, kte-
ré pomáhají druhým, přírodě a našemu 
okolí. My jsme se rozhodli pro vyčištění 
lesa od odpadků. Rozdělili jsme na dvě 
poloviny, přičemž jedna skupina šla do 
bacovského lesa a druhá skupina do lesa 
Sližčáku. Výsledkem byl obrovský pytel 
odpadků, mnoho úsměvů a dobrý pocit 
z vykonané práce.

Pavla Dostálková

MŠ střed - třída Skřítků MŠ střed - třída Pirátů MŠ Kněhyně

5listopad 2019  



Na 23. listopad 2019 připadá 75. výročí 
popravy pomocníků partyzánů v obcích 
Prostřední Bečva a Dolní Bečva. 
V současnosti dorůstá třetí generace lidí, 
kteří nezažili válku, kteří žijí celý život 
v míru. Nejsou si vědomi, mnohdy ani je-
jich rodiče, že tento způsob života by nebyl 
možný bez odvahy a hrdinství jejich před-
ků, díky jejich obětem. O hrdinství jsme 
zvyklí mluvit v souvislosti s lidmi, které 
často ani neznáme, jejichž činy jsou media-
lizovány a oslavovány. Je to škoda, protože 
mezi námi, tady na Prostřední Bečvě, žili 
a žijí (už jen několik) lidé, kteří byli oprav-
doví hrdinové. Byli to lidé, kteří neváhali 
nasadit své životy a mnohdy ohrozit i živo-
ty svých blízkých, aby přispěli k vytoužené 
svobodě ke konci nacistické okupace.
V této době je na místě si připomenout, že 
právě Beskydy a zvláště údolí Rožnovské 
Bečvy se staly díky své poloze významným 
partyzánským centrem na území východní 
Moravy. Pronikali sem partyzáni ze Slo-
venska, také zde byly vysazovány výsad-
ky s cílem vytvářet partyzánské jednotky.  
K největším, z hlediska Němců nejnebez-
pečnějším, patřil partyzánský oddíl Jana 
Žižky ve spojení s výsadkem, jehož velite-
lem byl slovenský poručík Ján Ušiak a ná-
čelník štábu kapitán Rudé armády Dajan 
Bajanovič Murzin. Jejich činnost pokrývala 
rozsáhlé území Beskydských hor a Bílých 
Karpat. V údolí Bečvy a v okolních horách 
vznikla celá síť míst, jejichž obyvatelé byli 
partyzánům nápomocni a díky nimž jejich 
činnost byla vůbec možná. 
Vzhledem k tomu, že partyzánská činnost 
na moravsko-slovenském pomezí nabývala 
na intenzitě, bylo 15. října 1944 v oblasti 
vyhlášeno stanné právo se zákazem vychá-
zení (mezi 16.00 až 6.30) a chůzí mimo vy-
značené trasy. Za porušení těchto zákazů 
mohlo následovat zastřelení. V této době 
se do odbojové činnosti dostali i lidé – uda-
vači. Díky nim se podařilo gestapu rozbít 
a zlikvidovat velení skupiny, která operova-
la v oblasti rožnovských Beskyd.
5. listopadu 1944, ještě před započetím 
akce Tetřev, fašisté neprodyšně uzavře-
li přístupové cesty v obcích Horní Bečva 
a Hutisko a skupiny gestapa s vojenskou 
asistencí přepadaly obydlí hledaných osob. 
Při této akci padla do rukou gestapa větši-
na odbojové skupiny Háša:  Edvard Roska, 
Oldřich Šimurda, Hynek Tošenovský, Jan 

Bil, Rudolf Kubáň, Josef Kubáň, Božena 
Kubáňová, Jaroslav Macura a Josef Macu-
ra. Vedoucí skupiny František Háša a Če-
něk Divín přežili první úder, ovšem krátce 
na to byli dostiženi společně s Františkem 
Kubišem v Cípkovém v Kněhyních. Dnes 
se tomuto místu říká Hašův háj. Tresty byly 
kruté, znamenaly smrt. Pro zastrašení oby-
vatelstva byli Oldřich Šimurda a Hynek To-
šenovský veřejně oběšeni před zraky svých 
blízkých a sousedů u svých vlastních domů 
dne 23. listopadu 1944.
V rámci akce naplánované německým vele-
ním pod názvem Tetřev, která proběhla 16. 
– 22. listopadu 1944 a jejímž hlavním cí-
lem byla likvidace partyzánských skupin na 
území východní Moravy, zejména Valašska, 
se zúčastnilo 1200 vojáků wehrmachtu a 3 
komanda SS z velkých Karlovic, Rožnova 
a Horní Bečvy. Této síle museli čelit prostí 
lidé z bečvanských strání a údolí. Výsledek 
operace byl z hlediska Němců rozporuplný 
až negativní. Bylo jisté, že ke zničení party-
zánských jednotek nedošlo a partyzánský 
oddíl Jana Žižky se po přeformování roz-
rostl na 1. čs. partyzánskou brigádu Jana 
Žižky rozdělenou do několika oddílů. A to 
vše díky odvaze a statečnosti lidí, kteří žili 
mezi námi a byli ochotni obětovat vše pro 
naši svobodu.
Tolik z historie, která již byla popsána. Na 
Bečvách nebylo neznámých hrdinů, všich-
ni žili tady, měli své osudy, rodiny, plány 
a sny. Ráda bych vám zprostředkovala 
vzpomínky paní Alice Uhlářové, která po-
chází z rodiny, kterou výše uvedené událos-
ti zlikvidovaly téměř úplně. Paní Alice píše:

Jsem třetí generací z rodiny Kubáňovy, ale 
po tátovi jménem Uhlářová.
Moje babička Amálie Kubáňová byla s dě-
dečkem Rudolfem Kubáněm nájemkyní cha-
ty na Martináku od roku 1935. Martinák 
byl v té době chatou pro lidové vrstvy obyva-
tel. V době partyzánského hnutí byl svoji po-
lohou ideálním místem pro přechody na Slo-
vensko, ale i do Polska a probíhaly tam také 
porady partyzánů. Děda Ruda pomáhal 
lidem, kteří přecházeli hranice a to stravou, 
oblečením, ale byl i spojkou mezi partyzány 
a brigádou Jana Žižky. 

V lednu 1944 dědu zatkli a vyslýchali v Ho-
telu Bernkop, potom na  Bílé, poté v Ostravě 
a nakonec ho převezli do Brna, kde byl v led-
nu 1945 popraven zastřelením v Kaunico-
vých kolejích.

BUĎME HRDI NA NAŠE HRDINY

Amálie a Rudolf Kubáňovi

prababička Rozina - maminka všech zabitých 
a tchýně Rudy Kubáně
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Babička Amálie se sama starala o vzorný 
chod chaty, stravu pro hosty i partyzány, 
hosty a dělala hostům taky průvodkyni po 
horách, takže dobře poznala okolí. Moje 
maminka Drahomíra byla spolu s matkou 
a bratrem (tehdy čtyřletým) za okupace 
uvězněna na Martináku gestapem z Bílé, 
pod dohledem vojáků z akce Tetřev, kteří 
obsadili celý areál Martináku a je měli jako 
rukojmí.
Další z rodiny se odboje účastnila teta Bo-
ženka Kubáňová, byla vyučená kuchařka 
a pracovala u své maminky Rozálie v hostin-
ci Na Nové a též chodila vypomáhat sestře 
Amálii a švagrovi na Martinák. Chodila do 
Sokola, cvičila jógu a jako členka Klubu čes-
kých turistů ráda chodila po horách a velmi 
dobře znala celé okolí. Podporovala a ukrý-
vala perzekuované osoby. Byla hlavní spoj-
kou štábu a měla krycí jméno Černá Božena. 

Zahynula v březnu 1945 v plynové komoře 
v Mauthausenu.
Strýc Josef Kubáň, byl člen štábu a spojka 
brigády Jana Žižky. Organizoval přechody 
brigády ze Slovenska, styk mezi protekto-
rátními  odbojovými pracovníky. Byl zatčen 
na Martináku v listopadu 1944. Vězněn na 
Bílé, v Ostravě, v Brně a v roce 1945 zahynul 
na pochodu smrti ve Flosenburgu. Byl vy-
znamenán In memoriam Československým 
válečným křížem.
A našeho strýce Vladimíra zastřelili na Bílé 
v listopadu 1944. Byl důležitou spojkou 
v partyzánské brigádě Jana Žižky. Partyzá-
nům se staral o zásobování  a přechody na 
Slovensko. Byl vyznamenán In memoriam 
Československým válečným křížem.
Když dnes pročítám všechny ty události, kte-
ré museli prožít, je mě smutno a skláním se 
před jejich čestností, vlastenectvím, sprave-
dlností. I když Vás některé znám jen z vyprá-
vění, nikdy na Vás nezapomenu. Čest jejich 
památce.

Tolik ze vzpomínek paní Alice. Domnívám 
se, že právě hrdinství lidí, kteří zde s námi 
žili, a několik z nich ještě žije, by mělo být 
důvodem k hrdosti na naši minulost. U pří-
ležitosti 75. výročí těchto událostí se naský-
tá možnost připomenout si historii, občas 
již zapomenutou.
 
V rámci obce k tomu přispějí dvě akce:
Ve čtvrtek 21. listopadu od 17.00 hodin 
v Obecní knihovně Prostřední Bečva - 
beseda s pamětníky a potomky hrdinů 
odboje – paní Alicí Uhlářovou, paní Old-
řiškou Mikundovou-Bártkovou a panem 
Jaroslavem Vaškem.

Další akcí potom bude pietní akt pořádaný 
Obcí Prostřední Bečva a spolkem Vize70p-
lus v sobotu 23. listopadu ve 14.00 hodin 
u pomníku obětem války v centru před Zá-
kladní školou. Dále bude akce pokračovat 
položením květin v Hašově háji a u pomní-
ku Oldřicha Šimurdy v Kněhyních.

Zina Langrová

Božena Kubáňová - Černá Božena

Martinák

Obyvatelstvo
V naší obci žije 1 664 obyvatel. Narodilo se 
22 dětí, z toho 11 chlapců a 11 děvčat. Ze-
mřelo 20 občanů.
Odvodní řízení
V dubnu narukovalo 14 branců.
Služby
Zájem o podnikání roste. V rodinných dom-
cích poskytuje služby 21 podnikatelů, v díl-
nách u rodinných domků 9.
Knihovna
V knihovně se půjčuje každou středu. Ve-
doucí knihovny je stále p. Jarmila Blanařo-
vá. 
OSVĚTOVÁ BESEDA
Činnost Osvětové besedy byla ukončena 
rozhodnutím okresního zastupitelstva k 31. 
12. 1993. Posledním vedoucím OB byl Zde-
něk Vala.
Volby
Starosta obce p. František Křenek odešel 
k 1. 7. 1993 na starobní důchod. Novým 
starostou byl zvolený ing. František Juřík. 
K 31. 12. 1993 odešla na starobní důchod p. 
Růžena Sýkorová. Novým zástupcem sta-
rosty byl zvolený p. Alois Krupa.
Zdravotnictví
Obvodní lékařka: MUDr. Marie Kjeronská
Dětská lékařka: MUDr. Zdislava Dospělová
Zubní lékařka: MUDr. Olga Klepsová
Budova zdravotního střediska je majetkem 
obce.
ZŠ
Počty dětí v jednotlivých třídách:
1. třída – 17, 2. třída – 18, 3. třída – 18, 4. 
třída – 22 
Celkem: 75 žáků – 39 děvčat + 36 chlapců, 
učitelé: Marie Děcká, Milada Balašová, 
Simona Hrstková, paní ředitelka: Milada 
Findeisová, školní družina: Věra Zeťová, 
školnice: Ludmila Lenomarová, topič: Jaro-
slav Jurek

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1993
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Charita Valašské Meziříčí je nestátní ne-
zisková organizace poskytující sociální, 
zdravotní, sociálně-výchovné, vzdělávací 
a humanitární služby. Je součástí Cha-
rity Česká republika, která je účelovým 
zařízením Římskokatolické církve pro 
službu všem potřebným bez rozdílu. Má 
143 zaměstnanců, 4 pobočky - Valašské 
Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Kelč 
a Valašská Bystřice a nabízí 18 služeb.

V tomto díle se zaměříme na pečovatelskou 
službu Rožnov p. R.
Pečovatelská služba je určena seniorům 
a dospělým lidem s různým typem zdravot-
ního postižení nebo chronického onemoc-
nění. Pečovatelky pomáhají klientům při 
zvládání běžných činností každodenního 
života v jejich domácím prostředí, napří-
klad také po návratu z nemocnice.
S čím konkrétně mohou pomoci:
•  při oblékání, osobní hygieně a koupání, 

při použití WC a při výměně plen
•  klientům poskytují podporu při chůzi 

a při přesunu na lůžko či vozík
•  při přípravě a podávání jídla a pití, mohou 

dovézt oběd
•  při běžném úklidu domácnosti, s praním 

a žehlením prádla, mohou zatopit, donést 
vodu ze studny, nakoupit

•  klienty doprovází k lékaři, na úřady a jiné 
instituce, zároveň jim pomáhají vyřešit 
další návazné problémy.

Ve spolupráci s Domácí zdravotní a palia-
tivní péčí se starají o klienty v pokročilých 
a konečných stádiích nevyléčitelných one-
mocnění, kteří si přejí zemřít doma. Dále 
úzce spolupracují s ostatními službami 
(Denní stacionář Radost, Osobní asisten-
ce, Odlehčovací služba, Dům pokojného 
stáří Valašská Bystřice).
Nabízí rovněž zapůjčení kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek.
Služba je poskytována za úhradu. Kom-
pletní ceník služeb:

Základní úkony
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu 120 Kč/hod.
•  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
•  pomoc při oblékání a svlékání včetně spe-

ciálních pomůcek
•  pomoc při prostorové orientaci, samo-

statném pohybu ve vnitřním prostoru
•  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro osobní hygienu  
120 Kč/hod.
•  pomoc při úkonech osobní hygieny
•  pomoc při základní péči o vlasy a nehty
•  pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy
•  dovoz nebo donáška jídla ___ 25 Kč/úkon
•  pomoc při přípravě jídla a pití ___ 120 

Kč/hod.
•  příprava a podání jídla a pití ___ 120 Kč/

hod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
120 Kč/hod.
•  běžný úklid a údržba domácnosti
•  údržba domácích spotřebičů
•  pomoc při zajištění velkého úklidu do-

mácnosti, např. sezónního úklidu, po ma-
lování, apod.

•  donáška vody
•  topení v kamnech vč. donášky a přípravy 

topiva - údržba topných zařízení
•  běžné nákupy a pochůzky
•  velký nákup, např. týdenní, nákup oša-

cení a nezbytného vybavení domácnosti 
115 Kč/úkon

•  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho 
drobné opravy 50 Kč/kg

•  praní a žehlení osobního prádla, popř. 
jeho drobné opravy 50 Kč/kg

5. Zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím 120 Kč/hod.
•  doprovázení dospělých do školy, školské-

ho zařízení, zaměstnání, k lékaři, na or-
gány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a zpět

Cena za poskytnuté úkony je stanovena ho-
dinově nebo za provedený úkon.
U úkonů s hodinovou sazbou se do výše úhra-
dy započítává každá započatá čtvrthodina.

Fakultativní úkony
•  zapůjčení termojídlonosičů pro dovoz 

obědů 2 ks 10 Kč/měs.
•  doprava uživatele: součet km za kalendář-

ní měsíc do 15 km (včetně) 13,35 Kč/km
•  doprava uživatele: součet km za kalendář-

ní měsíc nad 15 km: 7,35 Kč/km

Čas nezbytný k zajištění činností 100 Kč/
hod. (paušál 15 min = 25 Kč)
 
V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, se výše úhrady za 
poskytnuté služby počítá dle skutečně spo-
třebovaného času nezbytného k zajištění 
činností u uživatele. Skutečně spotřebova-
ný čas nezbytný k zajištění činností v rámci 
jednoho setkání se skládá z času, který pra-
covník stráví poskytováním činností přímo 
u uživatele a času nezbytného k zajištění 
činností v paušální výši 15 min. Tento čas 
se počítá pouze jednou v rámci jednoho se-
tkání. Čas nezbytný k zajištění činností za-
hrnuje čas přípravy pracovníka na setkání 
(např. příprava pomůcek, materiálu, stu-
dium dokumentace, čas strávený na cestě 
k uživateli apod.)

KONTAKT
Charita Valašské Meziříčí
Pečovatelská služba Rožnov pod 
Radhoštěm
Pivovarská 2190
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
pevná linka: 571 654 954

Bc. Lenka Vojtovičová
— vedoucí služby
mobil: 739 524 318
email:
lenka.vojtovicova@valmez.charita.cz
Mgr. Marie Kubečková 
— sociální pracovnice
mobil: 731 605 702
email:
marie.kubeckova@valmez.charita.cz

-hol-
zdroj: valmez.charita.cz

SERIÁL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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KALENDÁŘ AKCÍ NA 
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

AKCE V OKOLÍ

12. listopadu | 16.30 | Bečva Kafé
VÝROBA PŘÍRODNÍHO DEODO-
RANTU
Workshop s Lenkou Filipenskou. 
Vstup 100 Kč.
...
17. listopadu | 17.00 | náves
17. LISTOPAD
Společné tvoření lampiček a otevře-
ní výstavy fotografií z roku 1989.
...
21. listopadu | 17.00 | Bečva Kafé
BUĎME HRDÍ NA NAŠE HRDINY
Beseda s pamětníky Alicí Uhlářovou, 
Oldřiškou Mikundovou-Bártkovou 
a Jaroslavem Vaškem o partyzán-
ském odboji a událostech, které se 
v naší obci udály před 75 lety.
...
22. listopadu | 15.00 | sokolovna
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Schůze klubu důchodců Prostřední 
Bečva. Hudba a občerstvení zajiš-
těno.
...

23. listopadu | 14.00 | pomník před ZŠ
PIETNÍ AKT
Pietní akt k 75. výročí poprav po-
mocníků partyzánů.
...
26. listopadu | 16.00 | Bečva Kafé
VÝŽIVA DÍTĚTE
Beseda o výživě dětí ve zdraví 
i nemoci s výživovými poradkyněmi 
Lenkou a Michaelou z Biomyšlenky. 
Vstupné 150 Kč.
...
30. listopadu | 14.00 | náves
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce s bohatým kulturním 
a doprovodným programem. Spo-
lečné zpívání koled - BEČVY ZPÍVAJÍ 
KOLEDY.
...
30. listopadu | 18.00 | sokolovna 
KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
Přijďte se po slavnostním oh-
ňostroji zahřát dobrým jídlem, pitím 
a tancem na živou hudbu. K tanci 
a poslechu hraje kapela ARRIÖN. 
Vstupné 50 Kč.

3. listopadu | 17.30 | KD Horní Bečva
PROMÍTÁNÍ S KLIKOU OKLIKOU
Klikaři a přátelé Ohlé kliky vás obra-
zem a zvukem přenesou do různých 
koutů světa.
...

6. listopadu | 16.00 | odborná knihovna 
- Wilkův dům, R. p. R.
ROŽNOV 1989 V STB ZÁZNAMECH
Beseda o událostech roku 1989 v Rož-
nově p. R. pohledem studenta historie 
Matouše Turzy.
...
8. listopadu | 10.00 | sokolovna Horní 
Bečva
RODIČE V PRÁVU - DO NEMOCNICE 
INFORMOVANĚ
Interaktivní seminář. Pořádá centrum 
Bečvanské Maměnky. Vstupné 250 Kč. 
...
9. listopadu | 17.00 | kinosál Horní Bečva
KONCERT BESKYDSKÉHO ORCHESTRU
Pořádá ZUŠ Rožnov p. R. Vstupné dob-
rovolné.
...
do 10. listopadu | Brillovka
POZNÁVEJ SE! NA ROŽNOVSKU
Interaktivní výstava iQPARKu
Liberec pro děti i dospělé.
Vstupné 49 Kč/ 99 Kč.
...
20. listopadu | hotel ENERGETIC
ZBYNĚK TERNER - VÁNOČNÍ
KONCERT 2019
Již desátý vánoční koncert. Letošním 
vzácným hostem je Marco Campos, 
který pochází z Limy (Peru).
...
23. listopadu | 10.00 | sokolovna Horní 
Bečva
O JEŽIBABĚ ZLOBABĚ
Knihovna Horní Bečva a divadélko 
ROLO vás zvou na loutkové představení. 
Vstupné dobrovolné.
...
25. listopadu | 19.00 | Janíkova stodola
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Besídka je tradiční forma představení 
divadla SKLEP, které je každoročně ob-
měňováno. Vstupné s místenkou - 370 - 
390 Kč. Předprodej od 22. října v sídle
T klubu, TIC nebo online.
...
26. listopadu | 18.00 | koncertní sál ZUŠ
JOSEF SUK PIANO QUARTET
Předprodej od 22. října v sídle T klubu, 
TIC nebo online - 140 Kč. Vstupné na 
místě 190 Kč.
...
29. listopadu | 16.30 | Masarykovo ná-
městí Rožnov p. R.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU
...
30. listopadu | 17.00 | kulturní dům 
Horní Bečva
PĚTKRÁT DO ČERNÉHO
Divadlo DEVÍTKA uvede komediální 
představení od Alda Nicolaje o pěti čás-
tech, které spojuje společné téma láska 
a smrt. Předprodej od 11. 11. v knihovně 
Horní Bečva. Cena vstupného 80 Kč. 

Neděle 3. 11. 10.30 h – po mši svaté 
pobožnost na hřbitově, Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé
Varhaník – Monika Švandová 921, 
701, 922
Za zemřelého Michala Růčku, man-
želku, 2 syny, živou a zemřelou rodinu 
a v duše v očistci.

Středa 6. 11. 17.30 h - Mše svatá 
není !!!

Neděle 10. 11. 10.30 h
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + 
schola 728, 922
Na úmysl dárce. Za zemřelého Karla 
Kociána, živou a zemřelou rodinu 
a duše v očistci.

Středa 13. 11. 17.30 h - Památka 
sv.Anežky České, panny
Varhaník – Eva Pařenicová  836, 712, 
806
Za zemřelého Josefa Valchaře, jeho 
manželku Annu, zemřelé rodiče 
z obou stran, bratra Josefa Martináka, 
rodinu Bukovjanovu, Martinákovu 
a duše v očistci.

Neděle 17. 11. 10.30 h – Den Bible, 
Sbírka na kostel
Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana 
Chudějová 710, 804
Za Jaroslava Sobka, dceru Janu, rodi-
če Sobkovy a Ondryášovy.

Středa 20. 11. 17.30 h
Varhaník – pan Poruba 523, 727, 812
K 2. výročí úmrtí, za živou a zemřelou 
rodinu z obou stran a duše v očistci.

Neděle 24. 11. 10.30 h – Slavnost – 
Ježíš Kristus Král – obnova zasvěce-
ní lidstva
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 
707, 982
Za Jana Klímu, rodiče Martinákovy 
a Klímovy, za Zdeňka Skalíka a duše 
v očistci.

Středa 27. 11. 17.30 h
Varhaník –Eva Pařenicová 522, 701, 
802
Za zemřelého Stanislava Barabáše, 
zemřelé rodiče Kurtinovy, živou rodi-
nu z obou stran. 

Mše svaté v listopadu
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V podzimní sezoně se naši mladí sportovci 
účastnili celé řady přespolních i silničních 
závodů. Vzhledem k poctivé přípravě na tré-
nincích, nenechaly úspěchy na sebe dlouho 
čekat. Svěřenci trenéra Reného Mirana 
absolvovali některé ze závodů série Frenš-
tátského běžeckého poháru. Na stupně ví-
tězů se v těchto závodech postavili Nikola 
Pavlicová, Vojtěch Bernát a Ema Hurtová. 
V závodu Běh oborou v obci Mniší si me-
daile odvezli Vojtěch Bernát a Vít Hrstka. 
Sokol Kněhyně pořádal dne 29. 9. 2019 
Běh kněhyňským údolím. Na domácí půdě 
se nejlépe dařilo Nikole Pavlicové, Kateřině 
Šupinové a Emě Hurtové.
Úspěšná byla i naše reprezentace na Cross 
Valmez. Zde to cinkalo pro Vojtěcha Berná-
ta, Nikolu Pavlicovou a Kateřinu Šupino-
vou. Děti se také zúčastnily Běhu náměstím 
ve Valašském Meziříčí, kde se nejlépe umís-
tila Nikola Pavlicová a to na třetím místě. 
Tradiční Běh okolo Soliska v Zubří s pře-
hledem vyhrála opět naše nejúspěšnější zá-
vodnice Nikola Pavlicová stejně jako závod 
Skibi Cross ve Veselé. 
Závod Běhej Valachy byl úspěšný pro jed-
nu z našich nejmladších závodnic Verunku 
Kretkovou. Druhé místo ve své kategorii 
obsadil Vojtěch Bernát. V zatím posledním 
závodě  Běhu okolo frenštátských můstků 

zazářili ve svých kategoriích na druhém 
místě Tobiáš Hurta a na třetím místě jeho 
sestra Ema. Všem oceněným sportov-
cům gratulujeme, všem dětem děkujeme 
za vzornou reprezentaci Sokola Kněhyně 
a přejeme bohatou nadílku sněhu i úspě-
chů v nastávající bežkařské sezóně. Velké 
poděkování patří trenérovi Renému Mi-
ranovi za přípravu a čas věnovaný našim 
sportovcům. 

Magdalena Hrstková

Podzimní část soutěžního ročníku 
2019/20 se pomalu chýlí ke konci. Pro 
naše muže to byla část ne mnoho úspěš-
ná, spíše naopak. Domácí zápas s Cho-
ryní skončil remízou 2:2 (branky Karel 
Sívek a Lukáš Křenek), na penalty jsme 
zvítězili 2:1, takže alespoň dva body zů-
staly doma. K dalšímu utkání jsme zajíž-
děli do Lidečka, kde po mnoha nepromě-
něných šancích jsme nakonec prohráli 
0:3. Domácí zápas s Poličnou jsme opět 
nezvládli a prohráli 2:3 (Jan Stavinoha 
a Kamil Poledník). K dalšímu utkání jsme 
zajížděli do Prlova - opět prohra 1:2 (Jan 
Stavinoha). Trápí nás četná zranění, ale 
na to se nelze vymlouvat, spíše koncovka 
našeho útoku je více než žalostná.
Do konce podzimu zbývají tři utkání, ze 
kterých je žádoucí získat aspoň šest bodů. 
V tabulce jsme až na desátém místě se zis-
kem 12 bodů a skóre 17:19.

Lubomír Kysučan,sekretář FK

ŘÁDKOVÁ INZERCE
----
• Hotel Kryštof Prostřední Bečva hledá 
údržbáře. Pozice vhodná pro důchodce.
Pracovní doba 4-5 h denně. Více info. 
na 702 121 713.

• Prodám levně zánovní tmavě hnědou 
koženou sedací soupravu 2+1 za 9.500 
Kč  tel. 606 951 853
----
Prodám s velkou slevou málo používanou 
elektrickou tříkolku, cena 19.500 Kč, tel. 
6065 951 853

ÚSPĚCHY SOKOLA KNĚHYNĚ

FOTBAL INZERCE

sokol Kněhyně na závodech ve Frenštátě

běh kněhyňským údolím
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
JOSEFÍNA RŮČKOVÁ

MARIE PETŘEKOVÁ

OPUSTILI NÁS 
ANEŽKA PŠENICOVÁ 
JINDŘIŠKA ČERVENÁ

IVO MOLITOR

SLOVO
Z REDAKCE 
Když jsem loni viděla na facebookové 
stránce inzerát, že se hledá nová redaktor-
ka do zpravodaje, tak jsem si hned říkala, 
že by se mi to líbilo. Psaní mě vždy bavilo 
a tohle pro mě byla výzva. Doma jsme to 
důkladně zvážili. Nakonec jsem se sešla 
s Alenou Srovnalovou, která byla v té době 
redaktorkou a na práci redaktorky jsem 
kývla. První číslo, na kterém jsem spolu-
pracovala bylo prosincové číslo loňského 
roku. Od lednového čísla jsem se do toho 
pustila naplno. Práce redaktorky mě na-
učila pečlivosti, plánování, rozvíjela jsem 
své psaní. Ze začátku jsem měla velké 
plány, třeba nové rubriky. Na ty jsem na-
konec většinou nenašla dostatek prostoru 
a času, abych je rozjela. Už tak jsem pod-
klady a korektury dělala často celou noc, 
protože přes den jsem se věnovala svým 
dětem.
Práce redaktorky mě také naučila přij- 
mout vlastní chyby a omluvit se za ně. 
V podstatě v každém čísle se objevila větší 
nebo menší chybička. Z pohledu čtenáře 
jsem byla přesně na tyto chybičky hákli-
vá a vždy mě praštily do očí. Teď už chá-
pu, jak je možné chybu přehlédnout. V té 
spoustě textu, navíc toho, který píšete vy 
sami, chybu prostě přehlédnete.
Na začátku července jsme s manželem 
otevřeli (Ne)obyčenou hospůdku na hři-
šti. V průběhu roku jsem spoluzaložila 
a opustila spolek Bečvanské Maměnky. 
S Evou Starůstkovou jsme na konci srpna 
uspořádaly pohádkový les Kněhyně 2019. 
Našly jsme si k sobě další tvořivou ženu 
- Barboru Maléřovou a naše trio jsme po-
jmenovaly Kordulky. Od září jsem nastou-
pila jako učitelka do mateřské školy v naší 
obci. Pod tíhou všech těchto mých aktivit 
a zájmů jsem se po dlouhém zvažování 
rozhodla skončit na pozici odpovědné re-
daktorky obecního zpravodaje. Nadále do 
něj budu přispívat svými postřehy z práce 
a z akcí, kterých mě čeká v rámci Kordulek 
i (Ne)obyčejné hospůdky jistě mnoho 
a mnoho.
Děkuji mému muži, který mě vždy pod-
poruje v mých (mnohdy šílených a nároč-
ných) nápadech a pomáhá mi v cestě za 
mými sny. Děkuji také všem čtenářům za 
přízeň a zpětnou vazbu, kterou mi během 
mého působení na pozici odpovědné re-

daktorky dávali. Děkuji vedení obce a pře-
devším Aleně Srovnalové za příležitost 
a podporu při mé redaktorské činnosti. 
Věřím, že obec najde někoho dalšího, kdo 
se do této kreativní a zajímavé práce pus-
tí s chutí a přinese do našeho zpravodaje 
nové nápady. Pokud vás práce redaktora 
láká, ale nejste si úplně jisti, ráda vám vše 
podrobně vysvětlím a ukážu.

S vděčností za to, co bylo a vírou v to,
 co přijde,Lenka Hollainová

Pozvánky

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych spolu se synem Davidem vřele 
poděkovala celému zastupitelstvu obce 

za zorganizování charitativního prodeje 
nejlepších vzorků prostřednobečvanské 
pálenky na slavnostech naší vesnice 22. 
června. Také bychom chtěli moc podě-
kovat všem účastníkům soutěže, kteří 
pálenku na charitativní prodej věnovali. 
V neposlední řadě děkujeme všem lidem, 
kteří pálenku zakoupili, a tím pomohli na 
dobrou věc. Spolu se synem jsme obdrže-
li částku 10.600 Kč, za kterou mnohokrát 
děkujeme. Finanční částku použijeme na 
odlehčovací služby Mobilního hospicu 
Nový Jičín.

Děkujeme, Davídek Luks s maminkou
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Pozvánky

Nabízíme Vám výběr z tříchodového menu 
a také Vás čeká mladé Svatomartinské víno ročníku 2019.

Prosíme o rezervaci na tel.:  702 121 713 nebo 572 503 249.

HOTEL KRYŠTOF Prostřední Bečva 
zve všechny na

Svatomartinské 
husí hody

9. - 10. listopadu 2019

ANGLIČTINA NEJMENŠÍ
písničky, říkanky, pohádky, hry 

 
Kč za 10 lekcí

5 až 8 dětí

Prostřední Bečva –

pondělí –

začínáme 21.10.2019

Tereza Tichá 

 

 

Výbor klubu důchodců
Prostřední Bečva

srdečně zve své členy na akci

Výroční
členská 
schůze

v pátek 22. listopadu
v 15.00 hod. na Sokolovně

*
Hudba a občerstvení zajištěno

Výroční
členská
schůze

K o m u n i t n í  c e n t r u m  B e č v a n s k é  M a m ě n k y

s r d e č n ě  z v e  n a

WORKSHOP
 

Výroba přírodního
deodorantu

 
 

 
 

P ř e d n á š k a  o  s u r o v i n á c h  a
z p r a c o v á n í

 
U k á z k a  v ý r o b y  d e o d o r a n t u

 
 

P ř í r o d n í  d e o d o r a n t  p r o  k a ž d o u
ú č a s t n i c i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Více informací na Facebooku komunitní centrum Bečvanské Maměnky

     

     12. listopadu 2019, 16:30 - 18:00

     BečvaKafé Prostřední Bečva

     Vstup 100 Kč

 
 
 

S LENKOU FILIPENSKOU
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Pozvánky

Spolek Vize70plus, z.s.
Historická skupina  1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky Vsetín
ve spolupráci s obecními úřady Prostřední Bečva a Horní Bečva

 Memoriál  Františka Haši

Vzpomínka na oběti německé protipartyzánské akce Tetřev 
k 75. výročí těchto událostí.

sobota 23. listopadu 2019

12:00 Dolní Bečva
GPS 49.4560689N, 18.1915342E

pomník Hynka Tošenovského, položení kytice

13:00 Horní Bečva
GPS 49.4314272N, 18.2890278E

pomník obětí války u obecního úřadu, položení kytice,večerka a salva

13:20 hřbitov Horní Bečva
GPS 49.4314797N, 18.2850956E

padlí z boje na Kladnaté, položení kytice

14:00 Prostřední Bečva
GPS 49.4350311N, 18.2513750E

pomník obětem války, položení kytice, večerka a salva 

14:20 přesun do Hašova háje, kytice, salva, 
cestou zpět zastávka u pomníku Oldřicha Šimurdy, položení kytice

GPS 49.4475917N, 18.2705206E

16:00 konec akce 

informace:
email: vize70plus@post  .cz

 
 
 
 
 
 

BUĎME HRDÍ 
NA NAŠE HRDINY 
Na 23. listopad 2019 připadá 75. výročí poprav pomocníků 
partyzánů v obcích Prostřední Bečva a Dolní Bečva.  

Tyto události si připomeneme besedou s pamětníky 
a potomky hrdinů odboje: paní Alicí Uhlářovou,  
paní Oldřiškou Mikundovou-Bártkovou 
a panem Jaroslavem Vaškem. 

Čtvrtek 21. listopadu 2019 / 17.00 
Místní knihovna Prostřední Bečva 
ve spolupráci s Bečva Kafé 

Další akcí bude pietní akt pořádaný Obcí Prostřední Bečva a spolkem Vize70plus  
v sobotu 23. listopadu ve 14.00 u pomníku obětem války v centru  
před Základní školou. Dále bude akce pokračovat položením květin v Hašově háji  
a u pomníku Oldřicha Šimurdy v Kněhyních. 
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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 PROSINEC 2019 je 18. 11. 2019. Vychází 12x ročně, neprodejné. Náklad: 650 ks. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com. 
Zpravodaj naleznete také na www.prostrednibecva.cz. Odpovědná redaktorka tohoto čísla: Lenka Hollainová. Úvodní fotografie: Podzimní 
Bečva, Lenka Hollainová. Reklamní inzerce je placená (ceník: https://www.prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce).

Bečva Kafé
Prostřední Bečva 430,  Dům služeb vedle Jednoty

Děkujeme za pochopení.

Za tým Bečva Kafé Jana Petřeková

Naši milí zákazníci,

Je mou povinností informovat vás, že kavárna/cukrárna Bečva Kafé 

bude v denním provozu

, 
z důvodu mého nástupu na mateřskou dovolenou.

 

V zimních měsících bude kavárna otevřena jen v den konání

různých akcí, besed, oslav apod. 

Aktuální dění můžete sledovat na facebookových stránkách becvakafe.

Pevně doufám, že i přes zimní pauzu nám zachováte svou přízeň. 

My se na vás budeme těšit v letní sezóně,

od května 2020 kdy denní provoz kavárny opět obnovíme.

dočasně uzavřena od listopadu 2019 do dubna 2020

KATERINSKÁ
ZÁBAVA

3 0 .  1 1 .  2 0 1 9
o d  1 8 . 0 0

K tanci hraje kapela ARRIÖN.

s o k o l o v n a

P r o s t ř e d n í  B e č v a

V s t u p n é :  5 0  K č

Komunitní centrum Bečvanské Maměnky srdečně
zve na besedu s výživovými poradkyněmi Lenkou a

Michaelou z Biomyšlenky

Výživa dítěte
výživa ve zdraví i nemoci

26.11.2019 | 16:00-18:30 
BEČVA KAFÉ PROSTŘEDNÍ BEČVA

Vstupné 150 kč.
Více informací na Facebooku "Komunitní centrum

Bečvanské Maměnky" nebo na tel. 775 243 602
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