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Na území působnosti Charity Valašské 
Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 
467 skupinek koledníků, což znamená, že 
do této sbírky se dobrovolně zapojilo mi-
nimálně 1 868 osob. Na Prostřední Bečvě 
v sobotu 11. ledna koledovalo 14 skupi-
nek malých i velkých koledníků společně 

s vedoucími. Jeden z vedoucích skupinky 
– Václav Holčák k tomu podotkl: „Bylo 
krásné zažívat, jak v jednotlivých domech 
už lidé koledníky očekávali a rádi si i s nimi 
zazpívali.“ Letos se na Prostřední Bečvě 
podařilo překročit hranici 100 000 Kč. Vy-
bralo se zde 104 624 Kč (o 13 238 Kč více 

než v roce 2019). V přepočtu na 1 obyvate-
le přispěli Prostřednobečvané o 7 Kč více 
než v loňském roce (2019: 52 Kč/obyvatel, 
2020: 59 Kč/obyvatel). Na celém území 
působnosti Charity Valašské Meziříčí se 
od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč. 

(pokračování na str. 2)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbír-
ky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc 
potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevý-
hodněným občanům. 

Vybíráme
z tohoto čísla
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Místní Charitě zůstává 58% z vybra-
né částky. Ty budou použity na pří-
mou finanční pomoc pro lidi, kteří 
se ocitnou v nečekané tíživé situaci. 
Dále budou peníze použity na poří-
zení osobních automobilů pro terén-
ní služby, které se věnují seniorům 
a lidem se zdravotním postižením. 
Část výtěžku bude použita na pokry-
tí provozních nákladů Centra sociál-
ně materiální pomoci, jehož úkolem 
je bezplatně poskytnout, na základě 
vydané poukázky, materiální (potra-
viny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých 
případech i finanční pomoc lidem, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 
Část výtěžku sbírky půjde na dofi-
nancování spoluúčasti v projektu 
IROP, díky kterému dochází k re-
konstrukci podkroví v budově Cha-
rity v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziří-
čí i koledníci z Prostřední Bečvy 
upřímně děkují všem, kteří se do 
sbírky jakkoliv zapojili. 

-sr-
zdroj TZ Charita: Martina Došková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

 rok 2018 rok 2019 rok 2020
Horní Bečva 54 737 Kč 48 959 Kč 58 920 Kč
Prost. Bečva 84 980 Kč 91 386 Kč 104 624 Kč
Dolní Bečva 109 287 Kč 116 840 Kč 125 890 Kč
Hutisko- Solanec 109 191 Kč 114 567 Kč 124 223 Kč
Vigantice 53 327 Kč 58 229 Kč 57 969 Kč
Rožnov p. R. 382 560 Kč 391 710 Kč 429 347 Kč
Val. Bystřice 123 598 Kč 113 180 Kč 133 606 Kč
Malá Bystřice  12 275 Kč 11 767 Kč
Velká Lhota 23 205 Kč 20 865 Kč 22 908 Kč
Zubří 215 262 Kč 224 802 Kč 236 984 Kč
Vidče 85 525 Kč 92 498 Kč 96 199 Kč
Střítež n. B. 26 217 Kč 30 608 Kč 32 853 Kč
Zašová 133 573 Kč 139 886 Kč 142 000 Kč
Val. Meziříčí 512 040 Kč 503 496 Kč 555 916 Kč
Poličná 33 432 Kč 38 341 Kč 41 163 Kč
Jarcová  12 805 Kč 16 005 Kč
Krhová 50 989 Kč 54 272 Kč 57 605 Kč
Branky 24 333 Kč 23 107 Kč 27 021 Kč
Police 17 682 Kč 17 760 Kč 19 318 Kč
Loučka 20 856 Kč 22 985 Kč 24 515 Kč
Podolí 7 698 Kč 8 156 Kč 7 699 Kč
Kunovice 21 172 Kč 25 050 Kč 25 246 Kč
Kelč 100 164 Kč 99 202 Kč 105 245 Kč
Kladeruby 20 248 Kč 25 104 Kč 22 325 Kč
Choryně 22 510 Kč 22 651 Kč 27 339 Kč
Lešná 61 445 Kč 64 039 Kč 72 010 Kč
celkem 2 294 031 Kč 2 372 773 Kč 2 578 697 Kč

Výtěžek v Charitě Valašské Meziříčí v letech 2018-2020 

(pokračování ze str. 1)
OZNÁMENÍ OBCE
Upozornění pro rodiče 
novorozenců
Pro potřeby evidence přineste na Obecní 
úřad Prostřední Bečva rodný list vašeho 
nově narozeného dítěte. Dokument před-
ložte na podatelně u Radomily Kantorové.

Upozorňujeme nájemce 
hrobových míst,
aby oznamovali jakékoliv, i dodatečné 
(urna), ukládání ostatků na místním hřbi-
tově (dle smlouvy o nájmu a zákona č. 
256/2001 Sb. §21).
Oznámení mohou podat na obecním úřa-
dě Prostřední Bečva nebo správci hřbitova 
(732 832 423).
Oznámení musí obsahovat:
Jméno a příjmení, datum a místo narození 
a úmrtí, rodné číslo, den pohřbu (žehu), po-
případě datum uložení urny.
Tyto informace jsou potřebné pro vedení 
evidence zemřelých a správy hřbitova.
Děkujeme za pochopení.

Nabídky pronájmu 
sálů
Obec nabízí pronájem sálů pro konání 
soukromých oslav, svateb a dalších přátel-
ských setkání.

Kemp pod Pustevnami (Kněhyně)
Kapacita: 30 – 100 osob.
Cena: dohodou (dle objednaných služeb).
Kontakt: 602 184 824,
recepce@podpustevnami.cz.
Možnost připravit hlavní jídlo i raut nebo 
ubytování ve 2 lůžkových pokojích pro 52 
osob, popř. chatkách pro 57 osob.

Sokolovna u fotbalového hřiště (střed)
Kapacita: 80 osob.
Cena: 1 000 Kč u soukromých akcí.
Kontakt: 571 643 229, sekretarka@pro-
strednibecva.cz (Obecní úřad)
Sál vhodný pro sport, k dispozici stoly na 
stolní tenis. Možnost připravit hlavní jídlo 
i raut po domluvě s (Ne)obyčejnou hospůd-
kou na hřišti.

Sál v hasičské zbrojnici Kněhyně
(Kněhyně)
Kapacita: 100 osob.
Cena: 2 000 Kč.
Kontakt: 731 383 152
Možnost připravit hlavní jídlo i raut.
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SENIOR A BABY TAXI 
 
è SLUŽBA JE URČENA LIDEM S TRVALÝM POBYTEM NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ, 

KTEŘÍ: 
£ dosáhli věku nejméně 65 let (senioři) 
£ jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P  
£ děti do 3 let s doprovodem jedné dospělé osoby 

 
 

è PROVOZNÍ DOBA A OBJEDNÁVKY 
 

£ Provozní doba: 7.00 – 15.00 
£ Objednávky: 606 775 687 
£ Službu je nutné objednat minimálně 1 den předem. 

 
 

è SENIOR A BABY TAXI PŘIJEDE PRO ZÁJEMCE AŽ DOMŮ A DOVEZE HO NA 
JÍM ZVOLENÉ STANOVIŠTĚ A ZPĚT: 
 

£ Prostřední Bečva – centrum obce, Obecní úřad (max 4x měsíčně 
£ Horní Bečva – centrum obce (max 4x měsíčně) 
£ Rožnov pod Radhoštěm – Poliklinika, Městský úřad, Masarykovo 

náměstí (max 2x měsíčně) 
£ Valašské Meziříčí – Nemocnice (max 1x měsíčně) 

 
 

è CENA PŘEPRAVY (cesta tam i zpět včetně čekací doby) 
 

£ 40 Kč – Prostřední Bečva, Horní Bečva 
£ 70 Kč – Rožnov pod Radhoštěm 
£ 130 Kč – Valašské Meziříčí 
£ ZTP, ZTP/P -  zdarma 
£ Doprovod ZTP, ZTP/P (není povinný): dle výše uvedeného ceníku 
£ Doprovod dětí do 3 let – zdarma (platí pouze dítě) 
£ V případě přepravy více uživatelů, uhradí jízdné každý účastník.   

 
Službu pro Obec Prostřední Bečva zajišťuje Igor Rybár. 
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
Lea Stejskalová

Zuzana Jurajdová

ZEMŘELI
Jana Bernatská

STATISTIKA K 31. 12. 2019 
V roce 2019 vzrostl počet obyvatel Prostřed-
ní Bečvy o 26 na celkových 1770. Níže na-
jdete základní statistiku i přehled nejčastěji 
užívaných jmen a příjmení v obci.

Obyvatel:  1 770
Přihlášení:  51
Odhlášení:  32
Narození:  16
Sňatky:   14
Úmrtí:   9

Nejčastější křestní jména: 
Marie:  53
Jana:  50
Jan:  49
Jiří:  46

Nejčastější příjmení:
Křenek:  55
Fiurášek:  53
Růčka:  39
Kubáň:  38

Svoz odpadů
v únoru 2020
Popelnice – netříděný odpad: 
10. 2., 24. 2.
Plasty (žlutý): 17. 2.
Papír (modrý), sklo (zelený),  nápojové 
kartony (bílý): 3. 2. a 2. 3.

Poplatek
za komunální odpad
Z důvodu prodlevy ve zpracování poplat-
ků za komunální odpad a započítání slev 
budou podklady pro platbu dodány ob-
čanům samostatně v pozdějším termínu. 
Termín pro zaplacení poplatků za odpad 
a psa je do konce března. Faktury za vod-
né a stočné byly distribuovány na konci 
ledna.

Děkujeme za pochopení.

Zlínský a Moravskoslezský kraj budou
spolupracovat při rozvoji Pusteven a Radhoště

Dohoda mezi Zlínským a Moravskoslez-
ským krajem vznikla už v roce 2017. „Na 
jejím základě byla pořízena architek-
tonicko-urbanistická studie a manuál 
veřejného prostranství, které nastavují 
limity, jak se v tomto území chovat a jak 
přistupovat k plánování, užívání a údrž-
bě veřejných prostranství v chráněné 
krajině,“ uvedl radní Zlínského kraje 
Jan Pijáček. Pro koordinaci akcí v dané 
lokalitě je nezbytné zapojení i obcí, které 
s ní bezprostředně sousedí a to je Pro-
střední Bečva a Trojanovice. 
Za účelem zajištění širší spolupráce v lo-
kalitě a monitorování naplňování me-

moranda vznikla pracovní skupina. Ta je 
složená z aktérů z veřejného, neziskové-
ho a podnikatelského sektoru, zejména 
okolních obcí, podnikatelů v cestovním 
ruchu, správy CHKO Beskydy a vý-
znamných vlastníků pozemků. 
Pracovní skupina bude spolupracovat na 
naplňování vypracovaných dokumentů, 
přípravě nových a rozvoji stávajících 
cyklistických a trialových tras, úpravě 
lyžařských běžeckých tras i řešení do-
pravní situace v lokalitě. 

Zdroj: TZ Zlínského kraje

Memorandum o spolupráci mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem a obcemi 
Prostřední Bečva a Trojanovice schválili před vánocemi zastupitelé Zlínského kraje. 
Pustevny jsou na svém návštěvnickém maximu a kraje si uvědomují potřebu aktivity 
v této lokalitě koordinovat a spolupracovat s okolními obcemi.

Manuál veřejného prostranství ke stažení: http://bit.ly/manualpustevny
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Myslivecké sdružení Radegast
- Prostřední Bečva
Nacházíme se uprostřed zimního období  
a ač je prozatímní průběh zimy mírného 
rázu a na zemi neleží vysoká sněhová po-
krývka, přesto se členové našeho myslivec-
kého spolku pravidelně vydávají do svých 
krmelců, aby je doplnili vhodným krmi-
vem. Přilepšit zvěři můžete i Vy, třeba při 
rodinné procházce. Základním krmivem 
pro lesní zvěř jsou krmiva objemná, mezi 
nejdůležitější objemné krmivo patří kvalit-
ní seno, protože obsahuje vlákninu a navíc 
je to pro ni přirozená potrava. Můžou se vy-
užít i další objemná krmiva, jako je čerstvá 
siláž, senáž nebo dobře usušená letnina. 
Objemné krmivo myslivci doplňují krmi-

vem jadrným. Je důležité dbát na to, aby byl 
zvěři předkládán kvalitní oves. Ten je pro 
zvěř nejvhodnější, obsahuje hodně vlákni-
ny a množství energie, která je obsažena 
v jádru. Naopak bychom se měli vyvarovat 
přikrmování pšenicí nebo žitem, na které 
není zvěř v zimním období zvyklá. Jednak 
tato krmiva obsahují málo vlákniny, ale 
hlavně obsahují lepek, který způsobuje zvě-
ři zažívací potíže. Nepředkládejte prosím 
zvěři žádné pečivo a to proto, že absorbuje 
hodně vlhkosti, takže rychle plesniví a jaká-
koliv plesnivá strava zvěři škodí. Stejně tak 
různé biologické zbytky z kuchyně nadělají 
v trávícím traktu zvěře více škody, než užit-
ku a především zvěř srnčí následně hyne 
po urputných průjmech.  Můžete sebou 
vzít kaštany, trochu jablek, nebo pár kous-
ků mrkve, ale prosíme vás jenom opravdu 
malé množství. 
Především chceme znovu apelovat na maji-
tele psů, aby je v žádném případě nenechá-

vali volně pobíhat!!! To platí celoročně, ale 
obzvláště v tomto zimním období, se zvěř 
daleko rychleji vyčerpá i po krátké štvani-
ci a může následovat i úhyn. Navíc volně 
puštění psi často stojí i za strženou zvěří. 
Nechceme majitele psů nijak strašit, ale 
upozorňujeme, že za svého psa je majitel ze 
zákona zodpovědný a v případě stržení zvě-
ře jeho psem budeme vyžadovat náhradu 
vycházející ze sazebníku minimálních hod-
not upytlačené zvěře, který byl podle za-
dání ministerstva zemědělství vypracován 
výzkumným ústavem lesního hospodářství 
a myslivosti a kterým se řídí např. i Poli-
cie ČR, pro posouzení toho, zda se jedná 
o trestný čin nebo přestupek. Jako příklad 
uvádíme minimální ceny zvěře.

Jelen evropský - Jelen: 29 300 Kč, Laň: 
24 800 Kč, Kolouch: 22 600 Kč
Prase divoké - Kňour: 22 900 Kč, Bachyně: 
17 700 Kč, Lončák (sele): 17 400 (9800) Kč
Srnec obecný - Srnec: 15 900 Kč, Srna: 
14 100 Kč, Srnče: 13 900 Kč
Zajíc polní – bez rozdílu pohlaví: 3 900 Kč
Liška obecná, kuna lesní, kuna skalní 
a další: 4 800 Kč
Ostatní zvěř pernatá (lovné druhy kachen, 
holub hřivnáč atd.): 3 200 Kč

Buďme prosím ohleduplní k naší lesní 
zvěři, mějme své psí kamarády vždy pod 
dohledem a zabraňme tomu, aby se pouš-
těli do pronásledování zvěře. Děkujeme za 
pochopení.

Za myslivecký spolek Radegast
 - Prostřední Bečva

Bronislav Janík

AKCE NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

AKCE V OKOLÍ

Sobota 8. 2. | 19.00 | hasičárna 
Kněhyně
PLES SDH Kněhyně
Ples Sboru dobrovolných hasičů 
Kněhyně. Vstupné 50 Kč.
...

Sobota 15. 2. | 19.00 | Zavadilka
MAŠKARNÍ PLES
Tradiční ples ČČK Prostřední Bečva. 
Vstupné 50 Kč, masky zdarma.
...

Čtvrtek 27. 2. | 17.00 | knihovna
KONČINY, KONČINY, VELKÁ NOC 
BUCE
Beseda s Vandou Vrlovou o jarních 
zvycích.

15. 2. | 10.00 | Sokolovna
Horní Bečva
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Loutkové představení pro děti. 
...

15. 2. | 9.00 – 16.00 | VMP Rožnov
p. Radhoštěm
MASOPUST
Masopustní zvyky, nabídka zabijač-
kových výrobků v Dřevěném měs-
tečku. 
...

16. 2. | 17.00 | Kulturní dům
Horní Bečva
DRCLA LOKTEM O KREDENC
Retrokomedie Divadla Chaos 
z prostředí mlékárenského závodu. 
Vstupné 80 Kč.
...

22. 2. | 19.00 | Penzion Staré časy, 
Horní Bečva
HASIČSKÝ KONČINOVÝ BÁL
Ples SDH Horní Bečva. Hraje Gracia 
Music. 
...

22. 2. | 19.00 | Sokolovna
Horní Bečva
VALAŠSKÝ BÁL
Hraje cimbálová muzika Javořina, 
pořádá Šorstýn. 
...

29. 2. | 19.00 | Kulturní dům
Horní Bečva
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Filmová komedie Jiřího Vejdělka.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZDRAVÍME V ROCE 2020! 
...
NOVÝ ROK – pro někoho čas plný před-
sevzetí, pro dalšího čas plný očekávání, 
pro mnohé čas na změnu. A právě pro 
změnu jsme se rozhodli i my – a proč ne, 
vždyť lidská moudrost praví: ZMĚNA 
JE ŽIVOT:-). V lednovém čísle obměňu-
jeme klasickou formu měsíčního zpra-
vodaje ze života školy. Poprvé přichá-
zíme s reportem, takzvaným „Očima 
školáka“. Žáci čtvrtého a pátého roční-
ku v rámci vyučovací hodiny slohu psali 
individuální nebo skupinové práce na 
témata: Učení venku, Zkoumáme a bá-
dáme, Naše hodina informatiky. Tady 
jsou některé příspěvky.

... Venku se učíme v mnoha předmětech. 
V tělesné výchově hodně trénujeme na zá-
vody, abychom mohli reprezentovat naší 
školu. Moc se těšíme na nové hřiště. Cho-
díme ven i ve čtení, čteme na náměstíčku 
v altánku. Ve vlastivědě a v přírodovědě 
chodíme na zahradu, do lesa nebo na ná-
ves v každém ročním období. Nosíme si 
s sebou mapy, buzoly, lupy i mikrosko-
py. Venku se nám učivo lépe zapamatuje 
a hodina nám utíká mnohem rychleji než 
v lavici.

Lucka, 5. třída

...Nejvíce se mi líbí, když jsme venku 
v přírodovědě. Pozorujeme ptáky nebo 
určujeme stáří stromů. Chodit ven je su-
per, máme více pohybu a je tam čerstvý 
vzduch. Učení v lese mě baví. …

Marika, 5. třída

… Rádi chodíme ven, pečujeme o ptačí 
budky, pozorujeme ptáky, sbíráme lesní 
plody, lisujeme přírodniny, udělali jsme 
z nich atlas a krásné věci. Chovali jsme 
motýly, pak jsme je vypustili a bylo to krás-
né. …
Vojta, 5. třída

Minulý školní rok jsme díky projektu „Pod 
modrým nebem“ jeli na dvoudenní pobyt 
v hájence u Semetína. V tomto školním 
roce jsme v hodinách přírodovědy v rámci 
projektu „ Zkoumej, bádej, objevuj“ dělali 
různé pokusy. Jeden z pokusů byl, co roz-
taje dříve – led nebo sníh? Většina z nás 
si myslela, že dříve roztaje sníh, ale dříve 

roztál led. Pokusy nás baví, jsou zábavné 
a poučné, díky nim si učivo lépe zapama-
tujeme a dozvíme se nové věci. …

Šimon, Kristýna, Monika, Vít, 4. třída

Ve čtvrté třídě máme hodinu Informatiky, 
kde se učíme psát ve wordu, vyhledávat 
na internetu a používat různé programy. 
V poslední hodině informatiky jsme se se-
známili s minirobotem Ozobotem, vypadá 
jako jezdící pralinka, je průhledný a umí 
svítit různými barvami. Umí jezdit dopra-
va, doleva, turbo, umí jezdit cik-cak a taky 
zastavit, když má před sebou překážku. 
Učíme se ho programovat podle ozokódů 
a kreslíme pro něj dráhy. Ozobot v blízké 
době dostane kamaráda, se kterým bude 
komunikovat. Pro Ozobota máme i puzzle 
a dráhy na tabletu. Informatika nás hod-
ně baví a těšíme se na novou počítačovou 
učebnu, budou tam nové věci, jako třeba 
nové myši a nové počítače. …

Ondřej, Nela, Michaela, Denis, 4. Třída

Letos nám přibyl nový předmět Infor-
matika. Učíme se zacházet s počítačem 
a vkládat obrázky do textu.  Na Vánoce 
jsme dostali robota Ozobota. Je malý, má 
dvě kolečka, umí poznávat barvy a jezdí 
po různobarevné cestičce. Vedle školy se 
nám staví nová počítačová učebna. Už se 
těšíme, že ji budeme používat. …

Jaromír, Aďa, Natálie, Zuzana, 4. třída

PŘIPRAVTE SI KRMÍTKA,
POČÍTÁME

Druhý ročník zimního sčítání ptáků Pta-
čí hodinka proběhla 10. - 12. ledna 2020. 
Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zapo-
jit se do něj mohl úplně každý. Tuto výzvu 
České ornitologické společnosti si vzali za 
své i žáci 2. třídy naší školy. Po dobu jedné 
hodiny pozorovali své krmítko a zapiso-
vali množství jednotlivých ptačích druhů, 
které žijí v okolí našich domovů. Z výsled-
ků pozorování žáci zjistili, že jejich krmít-
ka nejčastěji navštěvují sýkorky koňadry. 
A jak je to v celé naší republice? To se do-
zvíme na stránkách programu ptacihodin-
ka.birdlife.cz.
Na školní zahradě máme dvě krmítka. Péčí 
o krmítka si děti rozvíjí kladný vztah k pří-
rodě, vždyť přikrmováním v době největ-
ších mrazů zachraňují ptáčkům život. Při-
dejte se k nám.

Mgr. Hedvika Tomíčková
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KNIHOVNA
MÁTE RÁDI DESKOVÉ HRY?
 
Deskové hry jsou velmi populární, pro-
tože sbližují rodinu i přátele, rozvíjejí 
logické myšlení, trénují paměť, rozšiřují 
vědomosti a poskytují odreagování. 
Jsou ideální pro společné zážitky, spo-
lečné hraní deskových her patří k nej-
hodnotnějšímu času, jaký děti zažijí. 
Okamžiky hraní her si často pamatují 
celý život. Pravidelné hraní společen-
ských her je příležitostí, jak přinést do 
rodiny pohodu a spokojenost a radost. 
Nevyžadují ani příliš energie, času, či 
peněz. A hlavně – bude vás to bavit! Za-
čněte třeba dnes.

V knihovně si nyní můžete půjčit deskové 
hry za stejných podmínek jako knihy, tzn. 
na jeden měsíc. V nabídce jsou tyto:

Česká republika v kostce a Dinosauři 
v kostce: Desetiminutová hra na procvi-
čení paměti aneb co si zapamatujete za 10 
vteřin? Zábavná hra je určena pro jednoho 
a více hráčů, takže si zahraje celá rodina

Pirátské kostky: Karetní hra Pirátské 
kostky je určena hráčům od osmi let. 
Abyste se stali šéfem všech pirátů, musíte 
jako první dosáhnout 6000 bodů. Kdo do-
káže hodit tu nejlepší kombinaci kostek?

Quixo: Abstaktní desková hra, která může 
vzdáleně připomínat piškvorky. 

Tajná výprava čarodějů: Mladí studenti 
akademie čar a kouzel tajně utekli ze školy 
do černočerného lesa na půlnoční kouzel-
nický trh. Jenže přísný duch Bludovít je 
jim v patách. Před přísným Bludovítem 
se malí kouzelníci schovají tak, že požá-

dají o pomoc ty správné přátelské bludíky 
ukryté v korunách stromů. Kostky jim na-
poví. Navíc mohou kouzlit! 

Ubongo: Atraktivní rodinná hra, která 
nabídne napětí, nutnost strategického 
rozhodování, řešení puzzle hlavolamů, 
postřeh a pohotovost. 

Umí prase létat: Klade bílý žralok vejce? 
Odpovědi na tyto záludné otázky vám při-
nese tato zábavná vzdělávací hra o zvířa-
tech. Poznáte při ní 24 vlastností 92 domá-
cích i exotických zvířat. 

Želví závody: Želvy mají málokdy na-
spěch - ale někdy mají také ony důvod ke 
spěchu, např. proto, aby se co nejrychleji 
dostaly k zelenému šťavnatému salátu na 
druhém konci louky. A protože nejsou ob-
zvlášť vytrvalé, pokoušejí se často vylézt 
na záda jiné želvy, aby se nechaly trochu 
poponést. Společenská hra pro 2 - 5 hrá-
čů, od 5 let. 

Marcela Slížková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 16. ledna navštívilo mateřskou 
školu divadlo Maringotka s pohádkou 
„Mňau a haf“. Do veselé pohádky o tom, 
jak si pejsek s kočičkou užívali zimní rado-
vánky, až z toho onemocněli a potřebovali 
pomoc lékárnice, se zapojily všechny děti 
a pomohly tak zvířátkům zbavit se velké 
rýmy a kašle.

Po zhlédnutí divadelního představení na-
vštívily děti ze třídy Skřítků opravdovou 
lékárnu.

Děti ze třídy Pirátů si užívaly zimní rado-
vánky. Když sněhu ubylo, tak jsme společ-
ně načerpali energii ze sluníčka.

-hol-
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Život v protektorátu

Autonomní protektorát Čechy a Morava 
byl vyhlášen 16. března 1939 na území 
obsazeném a anektovaném německou 
armádou. Byly vytvořeny dvě správy – 
německá okupační správa a protekto-
rátní autonomní správa. Protektorátní 
autonomní správa byla přímo podříze-
na německé okupační správě.
Hlavou protektorátu byl tzv. státní pre-
zident, který požíval čestných práv hlavy 
státu pro výkon svého úřadu, ale potře-
boval důvěru Vůdce, tedy Adolfa Hitlera. 
Po celou dobu existence protektorátu byl 
státním prezidentem Emil Hácha. Sku-
tečným držitelem moci pak byl Říšský pro-
tektor v Čechách a na Moravě, který jako 
zástupce Vůdce potvrzoval členy protekto-
rátní vlády a který mohl jak vydávat vlastní 
nařízení, tak vetovat jakýkoli protektorát-
ní zákon, nařízení, správní opatření nebo 
soudní rozsudek, pokud odporoval ně-
meckým zájmům. Ke konci protektorátu 
místo něj fakticky vládl tzv. německý stát-
ní ministr, jímž byl K. H. Frank.
Němčina se stala povinným předmětem 
i na obecné škole, byly zavedeny dvojja-
zyčné nápisy. K tomu všemu pociťoval náš 
lid nepřekonatelný odpor. Hned po 15. 
březnu 1939 bylo možno pozorovat ne-
známé osoby, které směřovaly k polským 
hranicím. Byly to osoby hledané a proná-
sledované gestapem a unikaly do bezpečí 
za hranice. Brzy na to byla zřízena jediná 
a bezvýznamná politická organizace Če-
chů Národní souručenství. Byli v něm po-
vinně organizováni téměř všichni dospělí 
občané naší obce. V srpnu 1939 proudily 
přes naši obec kolony tanků na Slovensko 
proti Polsku. Lidé tomu říkali „plechový 

cirkus“. Bylo také slyšet 
úsloví: „Než přijde malina 
budem mít Stalina“. Když 
1. září Němci zaútočili na 
Polsko a 3. září Anglie vy-
pověděla válku Německu, 
byl zažehnut trvalý váleč-
ný požár. Hned na počát-
ku války bylo nařízeno 
zatemňování a zavedeny 
potravinové lístky k ma-
lému nadšení našich lidí. 
Obecní úřad byl umístěn 
v najatých světnicích Jana Juříčka čp. 40 
„na ulici“ a jako zaměstnanec byl přijat 
František Valchář, neboť agenda s váza-
ným hospodářstvím, vydáváním lístků na 
potraviny, šaty a obuv vyžadovala vedení 
administrativy. Oldřich Divín čp. 45 byl 
jmenován předsedou Svazu zemědělství 
a lesnictví.
1.10. 1939 bylo zavedeno přídělové 
hospodářství na potraviny, obuv, textil 
a pohonné hmoty. Každá rodina obdr-
žela tzv. kmenový list, který opravňoval 
k měsíčnímu odběru, ovšem Němci byli 
v každém případě zvýhodněni. Lístky byly 
rozdělovány podle tří kategorií českého 
obyvatelstva – obyčejní spotřebitelé, těžce 
pracující a velmi těžce pracující, zeměděl-
cům byly příděly úměrně kráceny a postu-
pem času byly příděly potravin snižovány. 
Ceny potravin na černém trhu se vyšplhaly 
závratným tempem nahoru (během 6 let 
i o 2000%).

Průměrný týdenní příděl na osobu:
3,5 kg brambor
1,5 kg chleba
1,5 l mléka
0,25 kg masa

2 vejce
tuky – nedostatkové zboží
měsíční příděl másla 7dkg
sádlo 160 dkg
margarín 480g

Rozbujelý černý trh:
1 kg másla – 1500 korun
1 kg sádla – 1800 korun
1 kg vepřového – 1200 korun
1 kg mouky – 100-150 korun
1 kg cukru – 320 korun
1 kg zrnkové kávy – 1700 korun
pánský oblek 20 000 korun

Život v protektorátu se v průběhu války 
zhoršoval a různá nařízení okupačních 
orgánů sužovala lidi zvláště u nás na Va-
lašsku, které je krajem poměrně chudým 
a lidí, kteří by měli šanci bohatnout na 
zemědělské produkci bylo opravdu málo. 
Jak konkrétně každodenní život vypadal 
na Bečvách, si řekneme v příštím pokra-
čování.

Zina Langrová
Zdroje: Historická literatura, 

Kronika obce Prostřední Bečvy
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Vstoupíte-li do něj a rozhlédnete se veleb-
ným prostorem, můžete zde zakusit setkání 
nebe se zemí, které působí na naše smysly, 
intelekt, ale především na duši. Zde potká-
váme lidi „dobré vůle“, nebo ty, kdo po dob-
ré vůli touží, protože kostely jsou na prvním 
místě prostředím práce na kráse lidského 
srdce. A to srdce pak přitahuje stejně smýš-
lející srdce ve společenství toužících po krá-
se, lásce a spravedlnosti. A z takového pro-
středí roste budoucnost každé hrdé obce.
Od stavby neuběhl ještě ani věk jedné ge-
nerace, ale co chybělo, byly varhany coby 
důstojný doprovod krásy hudby. A právě 
naplněním tohoto snu v posledních letech 
a nyní již měsících, dochází k vytouženému 
dokončení. V životě se mnohým vždy nepo-
daří dokončit zamýšlený cíl napoprvé. Po-
dobně se to stalo i u nás se stavbou nových 
píšťalových varhan v kostele sv. Zdislavy. 
Počáteční euforie, která přinesla ovoce 
v tom, že se poměrně za krátkou dobu poda-
řilo nashromáždit  vysokou částku financí, 
dávala vidinu snadné realizace tohoto díla. 
Díky významnému finančnímu daru Obec-
ního úřadu, mnoha darů od soukromých 
firem, spolků, farností, kněží, farníků a ob-
čanů naší obce. 
Pan varhanář souběžně se stavbou našich 
nových  varhan, v období, kdy již měly být 
vyrobeny a zajištěny všechny píšťaly, tak 
získal další zakázku na rekonstrukci varhan 
v kostele Nebevzetí Panny Marie ve Ždáni-

cích. Na tuto rekonstrukci získala tamní 
farnost dotaci od Krajského úřadu ve výši 
1 milion Kč.  Bohužel se po zahájení rekon-
strukce ukázalo, že rozsah poškození stáva-
jících varhan je větší než se předpokládalo. 
Došlo tak k prodloužení prováděných oprav. 
Následovala kontrola dotované rekonstruk-
ce finančním úřadem a farnosti hrozilo, že 
bude muset obdrženou částku vrátit. To by 
bylo pro farnost likvidační. Proto se obrátili 
na naši farnost s prosbou, zda bychom moh-
li posečkat s naší výstavbou varhan. Naše 
farnost se zachovala pragmaticky a souhla-
sili jsme s pozdějším termínem zhotovení 
varhan pro náš kostel. Osobně jsme se byli 
ve Ždánicích přesvědčit o skutečném stavu 
věcí.  Vše se nakonec, i když se zpožděním 
podařilo dokončit a tamější zrekonstruova-
né varhany již slouží celé farnosti. 
Tato situace přinesla nemalé problémy 
i nám. Právem se mě i pana faráře mnoho 
farníků a dárců doptávalo, kdy budou naše 
varhany hotovy? Jak jistě víte, museli jsme 
několikrát změnit termín dokončení varhan. 
Pan varhanář začal intenzivně pracovat na 
výrobě našich varhan od září 2019. Bohužel 
se nám společně nepodařilo vše zvládnout 
do Vánoc, a tak po důkladném zvážení všech 
možností jsme stanovili konečný termín do-
končení stavby nových píšťalových varhan 
v kostele sv. Zdislavy na 30. března 2020. 
Budou požehnány otcem Petrem Dujkou 
okolo Velikonoc pro zkušební provoz. Fi-

nálně by měly být požehnány, po naladění 
a zkušební době, vyslaným panem bisku-
pem z Olomouce při pouti ke sv. Zdislavě 
v neděli 31. 5. 2020. Při této pouti my, jako 
farníci, budeme oslavovat 800. výročí naro-
zení svaté Zdislavy a chtěli bychom jí jako 
dárek, předat tyto nové varhany. 
Věřím, že se nám toto dílo s pomocí Boží po-
daří dokončit a přispět tak nejen ke zlepšení 
liturgie v našem kostele, ale že se i Prostřed-
ní Bečva stane magnetem pro lidi dobré vůle 
a dobré hudby. Schola i mladí varhaníci, 
které zde již máme, ostatně k tomu dávají 
velikou naději. 
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, co 
se podíleli na výstavbě varhan, všem dár-
cům, malým i velkým a i těm, kteří přispěli 
třeba jen modlitbou. Jmenovitě bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat Obecnímu 
úřadu Prostřední Bečva, všem složkám 
v obci a firmám Robe lighting s. r. o., Phar-
mens s.r.o. a BUJOART s.r.o. Brno.

P. Petr Dujka, 
farář farnosti Dolní Bečva, 

František Křenek, 
koordinátor stavby varhan

Milí čtenáři, v naší zemi jsou obce a města, která jsou hrdá na dominanty hradů a zámků, které se skví v jejich katastru. Pro-
střední Bečva má hory, na kterých byly vystavěny hotely či již v minulosti historické památky. Ale obec častokrát hledala cen-
trum svého srdce. Byly postaveny dvě  hasičské zbrojnice, dvě školky a po staletí touhy mnohých občanů Prostřední Bečvy byl 
před 19-ti lety postaven, možná trošku mimo pomyslný střed obce, kostel Sv. Zdislavy. 

DOKONČENÍ NOVÝCH VARHAN V KOSTELE SV. ZDISLAVY 
NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ 
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Neděle 2. 2. 10.30 h – Uvedení Páně do 
chrámu. Žehnání svíček „hromniček“
Představení dětí k prvnímu svatému přijí-
mání a Svatoblažejské požehnání.
Varhaník – pan profesor Jan Berntek, Eva 
Pařenicová 682, 218, 217.

Středa 5.2. 17.30 h – památka sv. Agá-
ty, panny a mučednice
Varhaník – Eva Pařenicová 842, 701, 804.
Za Josefa a Ludmilu Malinovy, syna , 
snachu, zetě a 3 vnuky.

Neděle 9. 2. 10.30 h 
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana Chudě-
jová  523, 811.
Za Metoděje Červeného k 7. výročí úmrtí, 
manželku, rodinu Červenou, Bělůnkovu, 
Kocourkovu a duše v očistci.

Středa 12. 2. 17.30 h 
Varhaník – pan Poruba 709, 712, 802.
Za zemřelou Josefu Muckovou, manžela, 
rodiče Blinkovy a duše v očistci.

Neděle 16. 2. 10.30 h, sbírka na kostel
Varhaník – Eva Pařenicová  522, 727, 
801.
Za zemřelého Miroslava Růčku, zemřelou 
rodinu, Boží požehnání pro živou rodinu 
a duše v očistci.

Středa 19. 2. 17.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 711, 725, 806.
Za zemřelého Luďka Zapletala, Antonína 
Bednáře a duše v očistci.

Neděle 23. 2. 10.30 h, sbírka Haléř sv. 
Petra
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola 
728, 812.
Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemře-
lé rodiče Holčákovy, rodiče Poláchovy, 
syna Josefa a staříčky Bordovské.

Středa 26. 2. 17.30 h – Popeleční středa
Varhaník – Eva Pařenicová 322, , 317, 
312.
Za živou a zemřelou rodinu Stavinohovu, 
Mackovu, Kantorovu a duše v očistci.

Mše svaté v únoru

Obyvatelstvo
K 31. 12. 1996 měla naše obec celkem 1 684 
obyvatel. V průběhu roku se narodilo 21 
dětí, zemřelo 15 občanů. Svateb bylo celkem 
13. Z obce se v průběhu roku odhlásilo cel-
kem 35 a přihlásilo se 33 občanů.
Obecní zastupitelstvo
V závěru roku 1995 došlo ve složení obecní-
ho zastupitelstva k několika změnám. Dosa-
vadní starosta obce Alois Krupa odstoupil 
ze své funkce (přestěhoval se z Prostřední 
Bečvy na Horní Bečvu). Zaniká mandát 
Michala Fojtáška. Novými členy obecního 
zastupitelstva se stávají: Bronislav Janík 
(Sdružení nezávislých kandidátů), Miroslav 
Růčka ( KDU-ČSL). Novým starostou obce 
byl zvolen ing. František Juřík s nástupem 
do funkce 15. prosince 1995.
Hospodaření Obecního úřadu
Nemalé náklady si vyžádaly stavební práce 
a jiné aktivity, které byly financovány z roz-
počtu Obecního úřadu.
- připravuje se plynofikace obce, náklady by 
měly činit 18 milionů korun
- knihovna byla z Domu služeb přemístěna 
do kabinetu Základní školy 

Nezávislé televizní vysílání
V roce 1995 byla zakoupena technika po-
třebná pro zahájení vysílání. Od 1. ledna 
1996 bylo zahájeno na 50. kanále Premie-
ry obecní vysílání, a to denně ve vysílacím 
čase od 7.30 do 8.30 a od 16.00 do 18.00 
hod. Funkční zařízení tohoto vysílání je 
nainstalováno v budově Obecního úřadu. 
O vysílání „NTV Bečva“ se stará p. Alois 
Krupa, který v průběhu roku poskytoval 
občanům obce dostatek videozáznamů 
z různých akcí (zasedání Obecního zastu-
pitelstva, požár Motorestu, stavební práce 
na Domu služeb, vítání občánků, oslavy 
Dne učitelů, Dne matek, fotbalová utkání 
a jiné).
Požár Motorestu
V nočních hodinách 15. března byl úmy-
slně založen požár Motorestu, ležícího 
v blízkosti hlavní silnice. K lokalizaci po-
žáru vyjelo naše družstvo dobrovolných 
hasičů 30 minut po půlnoci; byly přizvány 
i hasičské sbory z Horní Bečvy, Rožnova 
pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Ti, 
vybaveni potřebnou technikou a dýchací-
mi přístroji, vnikli do objektu Motorestu 

a podařilo se jim zabránit rozšíření požá-
ru, který už tak zničil střešní konstrukci 
sálu. Požár se podařilo uhasit kolem 5. 
hodiny ranní. Naše družstvo dobrovol-
ných hasičů setrvalo na požářišti do odpo-
ledních hodin, kdy došlo k úplné likvidaci 
požáru. Způsobená škola přesáhla částku 
4 milionů korun.
Sbor dobrovolných hasičů
Členská základna čítá k 31. 12. 1996 cel-
kem 124 členů, z toho 86 mužů a 29 žen. 
Dále 9 mladých hasičů do 15 let, a to 
8 hochů a 1 dívka.
Mateřská škola – střed
Ve školním roce 1995/96  bylo zapsáno 
celkem 48 dětí, z toho dvě děti s odlože-
nou školní docházkou a jedno dítě mírně 
tělesně postižené.
Tělovýchovná jednota Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední 
Bečva měla v roce 1996 celkem 110 členů. 
Obhospodařuje Autocampink, čímž může 
finančně dotovat dva oddíly, a to oddíl tu-
ristiky a oddíl kopané.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1996
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Pozvánky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONČINY, KONČINY, 
VELKÁ NOC BUDE 
Beseda s Vandou Vrlovou  
o jarních zvycích, půstu,  
léčivých bylinách i jídlech. 
 

Čtvrtek 27. února 2020 / 17.00 
Místní knihovna Prostřední Bečva 
ve spolupráci s Bečva Kafé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

v sobotu 8. 2. 2020 od 19 hodin
v Hasičském domě v Kněhyních.

Hraje hudba UNIVERSAL.
VSTUPNÉ 50 KČ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

1989: Revoluční rok
výstava fotografií - náves

listopad - únor

Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně 
Vás srdečně zve na

Český červený kříž Prostřední Bečva
pořádá tradiční

vstupné: 50 Kč, masky zdarma
hraje skupina Universal

připravena bohatá tombola

v sobotu 15. 2. 2020v sobotu 15. 2. 2020
od 19 hod. Valašský šenk Zavadilkaod 19 hod. Valašský šenk Zavadilka

P L E S

MMAŠKARNÍ PLESAŠKARNÍ PLES

11únor 2020  
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INZERCE

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Obec Prostřední Bečva hledá brigádníky
na přírodní koupací biotop na tyto pozice:

• Plavčík
- věk min. 18 let
- kurz „Plavčík“ hradí Obec Prostřední Bečva
- mzda 130 Kč/hod., placená pohotovost
-  pracovní doba: červenec, srpen, v případě  

příznivého počasí v červnu - víkendy

• Pokladní
- věk min. 15 let
- mzda 100 Kč/hod., placená pohotovost
- pracovní doba: červenec, srpen

Zájemci hlaste se na Obecním úřadě u starosty 
Ing. Radima Gálika:
starosta@prostrednibecva.cz

Starosta obce Prostřední Bečva vyhlašuje

Výběrové řízení
na obsazení pozice

administrativní pracovník obce

Náplň práce:
- Administrativní práce na obecním úřadě
- Práce s hotovostí v pokladně

Místo výkonu práce:
- Obecní úřad Prostřední Bečva

Podmínky:
- Nástup dle dohody
- Pracovní poměr na plný úvazek
-  Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou na 3 mě-

síce
-  6. – 7. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů

Požadavky:
- Minimálně úplné středoškolské vzdělání 
- Dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, Office, Internet)
-  Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, peč-

livost, schopnost jednat s  lidmi, příjemné vystupování, ochota 
dále se vzdělávat

Výhodou:
- Vysokoškolské vzdělání
- Praxe v ekonomické oblasti
- Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
- Řidičský průkaz sk. B

Předpoklady uchazeče:
- Věk minimálně 18 let
- Způsobilost k právním úkonům
- Bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:
- Jméno, příjmení a titul uchazeče
- Datum a místo narození
- Státní příslušnost
- Místo trvalého pobytu
-  Číslo občanského průkazu popř. číslo dokladu o povolení k po-

bytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- Telefonní a emailový kontakt
- Datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:
-  Strukturovaný životopis s  uvedením údajů o  dosavadních za-

městnáních a s důrazem na odborné znalosti a dovednosti tý-
kající se požadovaných činností

-  Originál nebo ověřená kopie výpisu z Evidence rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců

- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-  Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/200 

Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku se všemi náležitostmi doručte v uzavřené obálce ozna-
čené „Výběrové řízení – administrativní pracovník obce“ osobně 
nebo zašlete poštou na adresu: Obec Prostřední Bečva, Prostřed-
ní Bečva 272, 756 56, tak aby byla doručena nejpozději 14. února 
2020 do 12:00 hodin. Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Prostřední Bečvě, dne 20. ledna 2020
Ing Radim Gálik, starosta obce


