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Probrané body:
•  Zastupitelé schválili plnění příjmů 

a výdajů za rok 2019.
•  Zastupitelé schválili rozpočtové opat-

ření č. 5 pro rok 2019.
•  Zastupitelé projednali návrh rozpočtu 

na rok 2020. V položce požární ochra-
ny se návrh zvýšil o 40 000 Kč pro SDH 
Kněhyně na podporu nového družstva 
mužů a žáků a o 100 000 Kč pro SDH 
střed na nákup hasičských obleků pro 
nové 18 leté členy jednotky.

•  Zastupitelstvo schválilo uzavření 
Memoranda o spolupráci na rozvoj 

Pusteven. V Memorandu se aktéři 
shodují, že se podílí na rozvoji Puste-
ven. Původně v Memorandu byly jen 
Moravskoslezský a Zlínský kraj, nově 
je tam přizvaná i naše obec a obec 
Trojanovice.

•  Zastupitelé rovněž schválili Statut fon-
du Pusteven, které úzce souvisí s před-
chozím bodem. Do tohoto fondu bude 
přispívat Zlínský kraj a Moravskoslez-
ský kraj, obě obce a popř. i jiné subjek-
ty, které o to projeví zájem. V letošním 
roce bude z tohoto fondu hrazen mo-
biliář na Pustevny (lavičky, odpadkové 

koše) a projektová dokumentace ná-
vštěvnického centra u parkoviště.

•  Zastupitelé schválili Plán financování 
a obnovy vodovodu a kanalizace na 
rok 2021-2030.

•  Dalším bodem, který se projednával, 
byla pumptracková dráha. Jedná se 
o uzavřený okruh, na kterém cyklisté 
mohou projíždět bez šlapání. Dráha je 
tvořená vlnkami a klopenými zatáčka-
mi, cyklistu pohání setrvačnost a tzv. 
„pumpování“ – pohyb nahoru a dolů. 

(pokračování na str. 2)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 13. února proběhlo zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva.

Vybíráme
z tohoto čísla

8
9

4 Třídíme odpadky

TJ Sokol Kněhyně

Novinky u hasičů



Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádos-
ti o dotaci na její výstavbu. Dráha (která je 
mobilní a dá se jednorázově přemístit) by 
našla své umístění v centru obce u cyklo-
stezky v blízkosti zahrádkářů.
•  Zastupitelstvo schválilo zpracování 

projektové dokumentace cyklostezky 
kombinované s chodníkem (o šířce 3,5 
metrů) od Zavadilky k zastávce Kněhy-
ně - Skokan. Projekt je zpracováván ve 
spolupráci s Horní Bečvou. Cyklostezka 
je plánována v celé délce na pravé straně 
silnice ve směru od Zavadilky. Ve spod-
ním úseku může dojít k zúžení dle plat-
ných norem.

•  Dalším bodem jsou investiční akce:
•  Obec získala dotaci na projekt revitali-

zace zeleně. V letošním roce se zrealizu-
je 1. etapa - zeleň u sokolovny, hřbitova 
a výsadba obecního sadu.

•  Letos bude realizována i plánovaná 
výstavba dvou sociálních bytů v Kně-
hyních.

•  Zastupitelstvo schválilo zpracování 
projektové dokumentace na rekon-
strukci zahrady u základní školy.

•  Starosta informoval o úspěšném za-
hájení Senior taxi, které provozuje pro 
Obec Prosřední Bečva pan Rybár.

•  V případě projektu „Cyklostezka“ se 
čeká na schválení žádosti o dotace. Byla 
schválena dotace na projekt Rekupera-
ce ZŠ a MŠ, která se bude realizovat 
v příštím roce.

•  Obci byla schválena dotace na nákup 
rekuperačních jednotek do ZŠ a MŠ. 
Realizace je plánována v roce 2021.

•  Plánuje se i chodník na Novou, ke kte-
rému jsou již všechna potřebná vyjád-
ření, čeká se na schválení jedné smlou-
vy. Předpokládáme, že do konce roku 
2020 bude vyřízeno stavební povolení.

•  Taktéž se čeká na schválení dotaci na 
druhou etapu rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Pokud bude dotace schvále-
na, tak se začne s realizací již letos.

•  V kempu se pracuje na venkovních so-
ciálkách s velkým úsilím, vše se realizu-
je vlastními silami i zdroji.

•  Bude se podávat žádost o dotaci na re-
konstrukci cesty ve středu obce.

•  K slavnostnímu otevření nového pavi-
lonu školy a hřiště dojde ve čtvrtek 7. 
května.

•  V průběhu roku obec na své náklady vy-
buduje u silnice I/35 v blízkosti Požární 
zbrojnice místo pro instalaci stacionár-
ního radaru na měření rychlosti.

•  Plánuje se veřejné WIFI pro občany, WI-
FI4EU.

•  Bude se projektovat rozšíření vodovodu 
v Kněhyních a kanalizace na Kopečky.

•  Obec jedná o zpracování dopravní stu-
die týkající se Pusteven nezávislým od-
borníkem.

•  Dalším bodem, který zastupitelstvo pro-
jednávalo, byla žádost Bečvanských Ma-
měnek o pronájem budovy bývalé školy 
v Bacově. Maměnky podaly žádost o pro-
nájem volné části budovy pro jejich záze-
mí, pro pořádání akcí a plánovaný klub 
pro děti. Zastupitelstvo schválilo vyhláše-
ní záměru na pronájem budovy.

•  Zastupitelé schválili příspěvek 300 tisíc 
korun na opravu střechy pastoračního 
centra kostela Svaté Zdislavy, která už 
delší dobu zatéká.

•  Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku 
občanům obce na vybudování kanalizační 
přípojky v délce nad 30m za těchto pod-
mínek:
•  1m vybudované přípojky nad 30m = 400 

Kč
•  maximální výše příspěvku na jednu pří-

pojku: 25 000 Kč
•  realizace přípojky v roce 2020 a později
•  uzavřená smlouva s Obcí Prostřední 

Bečva o odvádění odpadních vod
•  kontrola pracovníkem obce před zásy-

pem
•  Zastupitelé rovněž schválili poskytnutí 

příspěvku občanům obce na vybudování 
tlakové kanalizační přípojky ve výši 400 
Kč/1m. Maximální výše příspěvku je 
25 000 Kč.

•  Zastupitelé projednávali rozdělení výjezd-
ní jednotky požární ochrany na dvě selek-
tivní jednotky a schválili podání žádosti 
na HZSZK o obnovení jednotky Kněhyně. 
Pokud kraj obci vyhoví, vznikne u každé-
ho SDH jedna výjezdní jednotka – střed 
a Kněhyně.

•  Místostarostka informovala o změně 
územního plánu, více informací najdete 
v další části zpravodaje.

•  Místostarostce bylo uloženo zajistit umís-
tění zrcadla k parkovišti na Pustevny.

Marika

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(pokračování ze str. 1)

OZNÁMENÍ OBCE
Google kalendář
Prostřední Bečvy
Majitelé chytrých telefonů a registrovaní uži-
vatelé Googlu si mohou nově přidat kalendář 
Prostřední Bečvy do svého účtu. K akcím mají 
přístup v prohlížeči i přímo v kalendáři pod 
názvem: „Akce Prostřední Bečva“. Najdete 
tam mimo jiné svoz popelnic, kulturní a spor-
tovní akce a zasedání zastupitelstva.

-sr-

Novinky mapového 
portálu GObec
Mapový portál Prostřední Bečvy, který na-
jdete na: https://www.gobec.cz/prostredni-
-becva/ zpřístupnil v lednu několik nových 
vrstev:
• zóny CHKO - ve složce “Ochrana přírody” 
je záložka „Zonace velkoplošného zvláště 
chráněného území”. Po vyhledání pozemku 
zjistíte dle barvy, ve které zóně CHKO se na-
chází. Centrum obce je většinou ve IV. a III. 
zóně. Okrajové části spadají do II.zóny, která 
podléhá zvýšené míře ochrany.
• adresní místa - vrstva RUIAN =Registr 
územní identifikace, adres a nemovitostí.
• BPEJ - bonita půdy a její ochrana - databá-
ze Státního pozemkového úřadu.
V mapovém portálu dále najdete informace 
z katastru, aktuální leteckou mapu ČÚZK, 
územní plán, místní komunikace, veřejné 
osvětlení, záplavové území nebo modul hlá-
šení závad.

-sr-

Omezení na železnici
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kra-
je oznamuje, že v roce 2020 budou probíhat 
rozsáhlé výlukové činnosti v železničním 
uzlu Přerov.
Z toho důvodu může docházet ke zpoždění 
linek dálkové železniční dopravy Slovácký 
expres (Praha-Přerov-Luhačovice), Mora-
van (Olomouc - Břeclav) a Valašský expres 
(Púchov-Valašské Meziříčí-Praha) v řádu de-
sítek minut. Toto zpoždění se následně pře-
náší na přípojné osobní a spěšné vlaky ve sta-
nicích Valašské Meziříčí, Vsetín, Staré Město 
u Uherského Hradiště a Uherské Hradiště. 
Zpoždění přípojných osobních a spěšných 
vlaků může být na odjezdu 10-12 min.

-tz, KOVED-
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Změna územního
plánu pokračuje
Na začátku února vydal Odbor strate-
gického rozvoje a projektů, oddělení 
územního plánování informaci o doru-
čení návrhu Změny č.1 Územního plá-
nu Prostřední Bečvy.  Co to znamená 
a jak to v tuto chvíli vypadá s aktualizací 
Územního plánu?
Projektanti, kteří Změnu č.1 zpracováva-
jí, v předchozích měsících ve spolupráci 
s Obecním úřadem a Městským úřadem 
Rožnov pod Radhoštěm podrobně pro-
cházeli dotčené území a zejména se věno-
vali tzv. návrhovým/rozvojovým plochám 
pro bydlení.  Díky této spolupráci se nám 
podařilo zmenšit potřebu návrhových 
ploch i s novými požadavky na 15,2 ha. 
Z našeho pohledu to je optimistické číslo, 
se kterým jdeme do společného jednání 
s dotčenými orgány a sousedními obce-
mi. Uzavřené jednání proběhne ve čtvrtek 
12. 3. 2020 a kromě stanoviska CHKO Be-
skydy, budeme netrpělivě očekávat i sta-
novisko Krajského úřadu ve Zlíně právě 

kvůli potřebě rozvojových ploch pro byd-
lení. Až obdržíme kladná stanoviska všech 
dotčených orgánů (a nemusí to být hned 
napoprvé), bude vyhlášeno veřejné jedná-
ní určené pro veřejnost. Zde budou moci 
podávat své námitky a připomínky i obča-
né a majitelé nemovitostí. Termín vydání 
aktualizovaného územního plánu se bude 
odvíjet od počtu námitek dotčených or-
gánů i občanů. Pracovně stále počítáme 
s koncem roku 2020.
Zájemci si návrh Změny č.1 mohou pro-

hlédnout na MěÚ Rožnov pod Radhoš-
těm, oddělení územního plánování na 
Letenské v kanceláři č.222 u Ing. Ivany 
Žváčkové. K nahlédnutí je také na Obec-
ním úřadě Prostřední Bečva v kanceláři 
místostarostky Mgr. Aleny Srovnalové. 
V elektronické podobě pak na webu měs-
ta: https://www.roznov.cz/dokumen-
ty%2Dprojednavane/ds-1759/p1=5494.

Alena Srovnalová,
místostarostka obce

Pochopit recyklační symboly

Panáček
vyhazující obal 
do koše
Je to symbol, který zná 
snad každý z nás. Je to 
již nepovinný symbol 
a informuje nás pouze 
o tom, abychom házeli 
odpad do příslušných 
nádob (koše, popelnice 
apod.) a abychom tím 
pádem neznečišťovali 
životní prostředí.

Přeškrtnutá
popelnice
Tato značka nás upo-
zorňuje, že obal nepa-
tří ani do kontejnerů 
na tříděný odpad, ale 
ani do komunálního 
odpadu. Obal musí-
me proto odevzdat 
zpět prodejci nebo 
odevzdat k ekologické 
likvidaci v rámci obce.

Kulatý symbol
se šipkami 
uvnitř
Tato ochranná znám-
ka, tzv. „zelený bod“ 
nám říká, že byl za 
tento obal byl již uhra-
zen finanční příspěvek 
za zpětný odběr a jeho 
další zpracování recy-
klací.

Trojúhelník 
s obrysovými 
šipkami
Obal je nejen možné 
recyklovat, ale byl zá-
roveň i vyroben z již 
recyklovaného mate-
riálu.

Trojúhelník s pl-
nými šipkami
Obal je určen k recy-
klaci a je doprovázen 
různými čísly a zkrat-
kami. Tím se budeme 
zabývat v dalších dí-
lech tohoto seriálu.

Díky nim se nejen dozvíme z jakých materiálů je obal vyroben, zda je to například plast a o jaký typ se jedná, ale hlavně 
nám říkají jak s nimi vynaložit. Jsou to různé značky, čísla nebo symboly, kterými jsou obaly označovány. Není to ale tak 
jednoduché jako se na první pohled může zdát. Symbolů, čísel a značek je totiž celá řada. V úvodu tohoto seriálu se proto po-
díváme na ty nejzákladnější z nich.

Tak, a teď se podívejte na nejbližší obal, který máte po ruce. Našli jste na něm ty různé symboly a značky?  Marika
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Kam s ním?

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Obec zajišťuje pravidelné svozy tříděné-
ho odpadu (plasty, nápojové kartony, sklo 
a papír) dle zveřejňovaného harmonogra-
mu. Ke svozu slouží barevné pytle ozna-
čené kódem pro evidenci. Pytle je potřeba 
vždy večer před svozem nebo brzy ráno na-
chystat k popelnici nebo odvézt do kójí ve 
sběrném dvoře, které jsou dostupné nepře-
tržitě. Pytle i štítky vydává pokladna nebo 
podatelna Obecního úřadu.

SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba
středa: 7.30 – 11.30      12.00 – 16.30
sobota: 8.00 – 11.30
Do Sběrného dvora na Prostřední Bečvě 
mohou odevzdat svůj odpad pouze obča-
né s trvalým pobytem na Prostřední Bečvě 
a majitelé rekreačních nemovitostí. Ne-
slouží pro podnikatelské subjekty nebo 
občany z jiných obcí. Provozovatelem 
sběrného dvora je Obec Prostřední Bečva, 
kontaktní osoba: Alena Srovnalová, mís-
tostarostka.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat (v pro-
vozní dobu):
•  Objemný odpad: stoly, židle, skříně, ko-

berce, matrace, peřiny, aj.
•  Směsný komunální odpad: pouze maji-

telé rekreačních nemovitostí nebo obča-
né, kam nezajíždí (i nepravidelně v zim-
ním období) svozová firma.

•  Elektrospotřebiče: ledničky, televize, po-
čítače, monitory, aj.

•  Světelné zdroje: stropní svítidla, lampič-
ky, žárovky, zářivky

•  Stavební suť: zbytky zdiva – cihly, beton, 
kachličky aj.

•  Nebezpečný odpad: obaly od nebezpeč-
ného odpadu – barvy, chemikálie aj.

•  Sklo: tabulové sklo nebo kusy, které se ne-
vejdou do pytlů.

•  Kovy: veškerý kovový odpad včetně kabelů

V areálu sběrného dvora lze dále ode-
vzdat (i mimo provozní dobu):
•  Tříděný odpad: odpad odevzdávejte 

v pytlích do kójí umístěných z boku pro-
vozní budovy.

•  Elektroodpad: drobné elektrospotřebiče, 
baterky, hračky na baterky aj. – červený 
box „Asekol“ před branou SD.

•  Jedlé oleje: zelená popelnice před branou 
SD. Oleje odkládejte v PET lahvích.

Ve sběrném dvoře nelze odevzdat:
•  Pneumatiky: nejlépe nechejte v pneuser-

visu, kde vám je vyměňují. Nebo využijte 
bezplatný zpětný odběr, např. Pneuservis 
Kastini, tel. 571 626 233, otevřeno, Po-Pá 
8.00-17.00, Frenštátská 2683, Rožnov pod 
Radhoštěm – výpadovka na Frenštát p. R.

•  Stavební odpad – vyřazená okna, střeš-
ní krytina, zbytky staré kůlny apod. Ten-
to odpad, včetně nebezpečného lze po 
domluvě a za úplatu odevzdat na provo-
zovně SUEZ ve Valašském Meziříčí, tel. 
+420724605703. V případě většího množ-
ství odpadu občanům zprostředkujeme 
kontejner na odvoz. Kontakt na Obecním 
úřadě.

•  Textil – staré oblečení, lůžkoviny – odklá-
dejte do bílého kontejneru Nadace Sova za 
Domem služeb na Prostřední Bečvě. Textil 
je nadací využívaný k dalšímu použití nebo 
poničené kusy v automobilovém průmyslu.

 
BIOODPAD
Po obci jsou rozmístěny tři velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad:
•  Kněhyně - odbočka k RS Kotouč
•  Bacov - u hřiště
•  Sokolovna
Do kontejnerů lze umístit větší množství 
odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, slá-
ma, listí, květiny, zelenina a spadané ovoce, 
hlína z květináčů, kůra, větvě apod. do 30 
cm. Nevhazujte sem: kamení, dlouhé větve 
a pařezy, stavební odpad, tekuté zbytky po-
krmů, oleje a tuky, uhynulé živočichy, ex-
krementy, popel z briket a uhlí, jednorázové 
pleny, nebezpečné látky ani jiný než uvede-
ný biologicky rozložitelný odpad. Tímto by 
byl obsah kontejneru znehodnocen.
 
A rada na závěr? Nejlépe je minimalizovat 
tvorbu odpadu a už při nákupu přemýšlet, 
zda-li danou věc (často ve složitých oba-
lech) opravdu nevyhnutelně potřebuji a ta 
stará už je nepoužitelná. Učme to sebe 
i naše děti.

Alena Srovnalová
místostarostka obce

Vyklízíte skříň po babičce a přemýšlíte kam s těmi starými šaty? Chcete postavit no-
vou kůlnu, ale nevíte kam dovést zbytky té staré? Vaše dcera už odrostla mluvící pa-
nence, která už dosloužila? Přezouvali jste auto a pneumatiky zůstaly před garáží? 
Kam s tím vším odpadem? Něco patří do sběrného dvora, něco do speciálních nádob 
a něco úplně jinde. Ale postupně.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE
Jasmína Mikešová (prosinec)

VZPOMÍNÁME

Roky plynou jako voda,
Zapomenout se však nedá.

Dne 12. 2. 2020 jsme si připomněli 
druhé smutné výročí úmrtí naší maminky 
Boženy Pavlátové.
S láskou a úctou vzpomínají děti: Olin, 
Miloš, Libuše, Božena a Karla s rodinami.

Měl jsi nás rád chtěl jsi s námi žít,
přišla zlá nemoc a ty jsi musel odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
ale vzpomínky zůstanou v něm.

13. března je to již 10 let, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Miroslav Mikuda.

Prázdná je chaloupka pod horami,
nejsi už tatínku mezi námi.
Život jsi měl velmi rád,
mnoho zůstalo však přáním,
odešel jsi ještě mlád, 
nám zůstal smutek a vzpomínání.

Dne 15. 3. 2020 vzpomeneme první smutní výročí, kdy nás 
opustil pan Emil Štekbauer. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Jaroslava, dcera Marcela s rodinou, syn Milan 
s rodinou, dcera Šárka s rodinou, bratr Petr a sestra Anna 
s rodinou, švagrová Milada s rodinou a ostatní příbuzní. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá,
Zůstala bolest, která neuvadá.

Dne 18. března 2020 si připomínáme 
1. výročí kdy nás opustil pan 
Julius Křenek.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Mše svaté v březnu

Neděle 1. 3. 10,30h. – 1. neděle postní.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola  307, 317
Poděkování za dožití 70 let, zemřelého Rudolfa a Bedřišku 
Jurajdovy, syna Jiřího, zemřelé Bedřicha a Boženu Fiuráško-
vy, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše 
v očistci.

Středa 4. 3. 17,30h. – středa po 1. neděli postní.
Udělování svátosti - Pomazání nemocných
Varhaník – Eva Pařenicová 525, 725, 315
Za Josefa a Marii Hodulovy, 3 zetě, dceru Vlastu, vnuka Zdeň-
ka a Františka Bila.

Neděle 8. 3. 10,30h. – 2.neděle postní.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana Chudějová  301, 712, 315
Za rodinu Josefa Žitníka, Bohumila Vaňka, živou a zemřelou 
rodinu.

Středa 11. 3. 17,30h. –  středa po 2. neděli postní 
– nebude mše svatá.

Neděle 15. 3. 10,30h. – 3.neděle postní.
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola sv.Zdislavy 311, 727, 315
Za zemřelou Miladu Jurajdovu, živou a zemřelou rodinu 
Jurajdovu, Ondryášovu a duše v očistci.

Středa 18. 3. 17,30h. – čtvrteční slavnost – sv. Josefa, 
snoubence Panny Marie.
Varhaník – Eva Pařenicová 823, 712, 802
Za zemřelého bratra Františka, zemřelé rodiče, živou rodinu 
a všechny Josefy a Josefky na Prostřední Bečvě. 

Neděle 22. 3. 10,30h. – 4. neděle postní.
Laetare – růžová – vesel se.
Varhaník –  Vlastislav Stavinoha+ Jana Chudějová 317, 722, 
315
Za adorační společenství na Prostřední Bečvě, jejich živé 
a zemřelé rodiny.

Středa 25. 3. 10,30h. – slavnost – Zvěstování Páně.
Varhaník – Eva Pařenicová 130, 106, 117
Za zemřelé rodiče Fiuráškovy, syna, dceru a 2 zetě.

Neděle 29. 3. 10,30h. – 5. neděle postní.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola sv.Zdislavy 313, 315
Za zemřelého Květoslava Charváta a duše v očistci.
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V Rožnově pod Radhoštěm byl zřízen 
Úřad práce. Pro pomoc sociálně sla-
bým byla zřízena Česká sociální pomoc. 
Místním vedoucím, který podpory navr-
hoval Okresnímu pověřenci a povolení 
udílel, byl Bedřich Vašek, správce školy 
v Bacově. Pracující přispívali na ni 1% 
mzdy a rolníci dobrovolnými sbírkami.
Autoritativní systém dal moc, rozhodová-
ní a odpovědnost jedné osobě v obci – sta-
rostovi, kterým byl Josef Krištof č. 97. Ve 
styku s občany byl vždy vlídný, usměvavý, 
žertovný a nikdy se neprojevoval negativ-
ně nebo nepřátelsky.
Předsedou svazu zemědělství se stal Ol-
dřich Divín č. 45, obratný diplomat a ob-
chodní talent, který dovedl všecko zařídit 
a všechny nadřízené osobnosti si naklonit.
Obecním pokladníkem byl učitel Fran-
tišek Haša, který odešel k partyzánům 
a místo něj nastoupil František Mikulec, 
bývalý rotmistr.
Mezi populární osoby té doby patřil Ig-
nác Zechin, nadlesní z Horní Bečvy. Byl 
německé národnosti a jako komisař řídil 
obec Horní Bečva a jeho dozoru a rozho-
dování podléhaly obce: Prostřední Bečva, 
Hutisko a Solanec. V dobových materiá-
lech je popisován takto:
Byl robustní, střízlivého rozumu, bystré-
ho postřehu i úsudku. Ve výraze byl přímý, 
hrubý až sprostý. S příchodem Hitlera 
poněkud zhrdl – nosil kulatý odznak s há-
kovým křížem, jezdil na Tagy Němců do 
Rožnova p. R. Přišly-li ženy na souseda 
žalovat, že šrotí na mlýnci na černo, nebo 
že má slepici na černo zavěšenou v koši na 
smrku, vyhnal je čekanem se slovy : „Ty máš 
též“. Každou neděli dělával na Horní Bečvě 
před kostelem po ranní mši řeč o obecních 
záležitostech. Neomalené kritiky obča-
nů, které jmenoval, působily humorně. Ku 
konci války odhodil odznak a odcestoval do 
Vídně.
 
Potravinové lístky, lístky na šaty a obuv 
vedli v evidenci stálí obecní zaměstnanci 
František Valchař a později ještě Isidor 
Glinc, bývalí příslušníci finanční stráže na 
hranicích. Ti byli říznější lidé při uznávání 
nároků na lístky, takže tu byly i hlučnější 
kontraverze. Ke konci války přibyl ještě 
kapitán četnictva Josef Mäuthner, který 
převzal funkci po Izidoru Glinci.
Příděl pracovních sil se řídil důležitostí 

podniku pro válku. Naši občané pracovali 
ve Zbrojovce ve Vsetíně, v Ostravě a jinde. 
Mnoho z nich také bylo přiděleno na káce-
ní stromů v lesích. Automobily byly pohá-
něny dřevoplynem, bukové dřevo se stalo 
pohonnou látkou. Velkou obavu měli mla-
dí lidí zvláště na konci války z totálního 
nasazeni na práci do Německa. Měl tam 
být nasazen celý ročník narození 1924. 
V naší obci Oldřich Divín č. 45 navázal 
s činiteli Úřadu práce německé národnos-
ti známosti a naturálními úplatky dosáhl 
toho, že se lidé pracovnímu nasazení vy-
hnuli, takže z ročníku 1924 nebyl z naší 
obce pracovně nasazen ani jeden.
 

Řízené hospodářství se projevilo tím, 
že byla zavedena evidence rostlinné i ži-
vočišné výroby. Zemědělci obdrželi stat-
kové knížky, kde byl popsán a výměrou 
uveden zemědělský závod. Připojen byl 
záznam o počtu slepic a jejich snůšce va-
jec. Mléčná produkce a povinné dodáv-
ky mléka, byly zemědělci zapisovány do 
záznamů, tzv. „mléčné knížky“. Měsíčně 
je nosili ke kontrole Františku Janíčkovi 
č. 47, který byl též úředním zpravodajem 
státního úřadu statistického v Praze.
Dodávku vajec přebírala Josefa Válková 
č. 20 na Gálce. Dle tehdejších záznamů 
bylo odevzdáváno 60 vajec z jedné sle-
pice a  v obci bylo evidováno přes 800 
slepic.
Z téhož informačního pramene pochá-
zí data o dodávce mléka. V letech 1940 
– 1945 bylo zdejšími zemědělci (v naší 
obci) dodáváno ročně 70 000 l mléka.
Dodávky jatečních zvířat přebíral na 
Horní Bečvě bývalý kapitán Svačinka. 
Nebyl-li zemědělec soběstačný v pro-
dukci masa, obdržel lístky na maso pro 
spotřebitele. Chov domácího zvířectva 
„na černo“ se stíhal.

Dodávka obilnin činila v naší obci v roce 
1944 30 q tvrdého zrna a 22 q měkkého 
zrní (ovsa, směsek). Obilí se dodávalo 
do nově zřízeného skladiště u Janíčka 
Josefa
č. 170. Samozásobitelské dávky si ze-
mědělci mleli v místním mlýně u „fojta“ 
Františka Mikulenky. Tento mlýn byl ve 
stálém a překotném provozu a velmi čas-
to i v „černém“ provozu, protože domácí 
ruční kamenné šroťáky byly zapečetěny. 
Pečeť byla zařízena tak, že běhoun byl 
obepjat drátem s pečetí. Lidé však uměli 
v případě potřeby drát odstranit a tak se 
šrotilo na chleba a na „krupicu“ dál.
 

Lidé nevěřili zprávám v tisku a rozhlase 
a pátrali po věrohodnějších pramenech, 
kterými byl zahraniční rozhlas a „šeptan-
da“. Nepomohlo ani povinné odstranění 
krátkovlnných cívek z rozhlasových přijí-
mačů. Poslouchání českého vysílání BBC 
„Volá Londýn“ bylo nelegální, přesto toto 
riziko podstupovala drtivá většina národa. 

V pravidelných relacích vstupoval do éte-
ru i exilový ministr zahraničních věcí Jan 
Masaryk. Každý radiopřijímač byl povin-
ně opatřen štítkem s varováním. Něm-
ci stanovili trest smrti za držení zbraní 
a těžké tresty za poslech zahraničního 
rozhlasu.

KRAJEM ŠLA VÁLKA  Život v naší obci za protektorátu
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Obyvatelstvo
K 31. 12. 1997 měla naše obec celkem 1 688 
obyvatel, z toho 683 mužů, 689 žen a 316 
dětí ve věku do 15 - ti let. V průběhu roku se 
narodilo 10 dětí, zemřelo 17 občanů.  Bylo 
uzavřeno 14 sňatků, z obce se odhlásilo 
celkem 16 občanů a přihlásilo se celkem 28 
občanů. Bylo odvedeno 16 branců.
Dům služeb
Za přítomnosti zástupců OÚ, organizací 
a složek v obci, dodavatele stavby p. Mi-
roslava Janíčka a jeho zaměstnanců, pro-
jektantky stavby Ing. arch. Zory  Pišové, 
nájemců a uživatelů stavby a ostatních spo-
luobčanů, byl 24. dubna 1997 slavnostně 
otevřen Dům služeb, ve kterém své místo 
našla praktická, dětská, zubní lékařka, Poš-
tovní úřad, Kadeřnictví, Obchod.
Motorest
Po zničujícím požáru v roce 1996, kdy byla 
zcela zničena střešní konstrukce sálu, se 
rozhodl majitel Petr Malina k opravě ce-
lého objektu.  V květnu začal objekt opra-
vovat a již v prosinci došlo k slavnostnímu 
otevření nového „Valašského šenku“. Ná-
zev sám napovídá, že celý objekt je řešen 
ve valašském stylu a je vhodný k pořádání 
různých slavností a akcí. V průběhu roku je 
hojně navštěvován rekreanty a turisty, kteří 
projíždějí naší obcí.
Povodeň
Prostřední Bečva je zasažena povodní. 
Neteče voda, nejde elektrický proud, au-
tobusová doprava je přerušena. Dochází 
ke škodám – nejvíce na mostech – zcela 
zničen je most v ATC Kněhyně, v Zole, 
v Huti, u Solanských se zřítila polovina 
mostu, poškozen most u Základní školy, - 
na místních komunikacích,- vymleté bře-
hy potoků – nejvíce u Kněhyňky,- jímání 
pitné vody v Cipkovém je zcela zaneseno. 
Škoda na obecním majetku činí 7,7 mili-
onů korun. Nejvíce postižen povodní je p. 
Václav Bártek – přišel o svůj rodinný dům. 
OÚ pro něj zřizuje konto pomoci na stavbu 
nového rodinného domu – k uzávěrce do-
šlo 22. září – výtěžek 57 100 Kč byl předán 
postiženému. Některé škody se podařilo 
odstranit do konce roku, další v průběhu 
roku následujícího. Jsou zpracovány pro-
jekty na mosty v Huti (zatím slouží provi-
zorní most) a v ATC (zatím slouží brod pro 
nákladní auta a pro pěší – lávka). Stavba je 
naplánována na rok 1998 po řádném výbě-
rovém řízení.

Sbor dobrovolných hasičů
Členská základna čítá k31.12.1997 celkem 
111 členů, z toho 82 mužů a 29 žen. Během 
roku na vlastní žádost vystoupili dva čle-
nové, byli přijati dva noví. V průběhu roku 
navždy opustili řady DH tři členové.
Základní škola U mostu
Škola měla ke 2. září 100 žáků (1. třída 17 
dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 20 dětí, 4. třída 
19 dětí a 5. třída 17 dětí). Do školní družiny 
se přihlásilo 25 dětí.
Mateřská škola – střed
Ve školním roce 1996/97 bylo zapsáno 48 
dětí, z toho 1 dítě postižené s odloženou 
školní docházkou.
Mateřská škola – Kněhyně
Ve školním roce  1996/97 bylo do MŠ za-
psáno celkem 20 dětí ve věku od dvou do 
šesti let, z toho 8 chlapců a 12 děvčat.
Tělovýchovná jednota Sokol
Rok 1997 nebyl pro Tělovýchovnou jedno-
tu Sokol Prostřední Bečva příliš příznivý. 
Povodeň, která v červenci postihla velkou 
část Moravy, nadělala velké škody i v obci 
Prostřední Bečva a nevyhnula se ani Au-
tocampu Kněhyně, jež Sokol Prostřední 
Bečva obhospodařuje. Rozvodněná řeka 
Kněhyně, která kolem  ATC  protéká, od-
nesla s sebou dvě chatky a maringotku a za-
plavila část Campu. K největší akci v tomto 
roce patří však posunutí hřiště směrem 
k Sokolovně a zhotovení příjezdové cesty 
ke Svobodům mimo hřiště.  Tato akce se 
uskutečnila na konci srpna a začátkem září 
ve spolupráci členů oddílu kopané, Obecní-
ho úřadu a majitele stavební firmy MIJAST 
p. Miroslava Janíčka. Tímto byl uskutečněn 
první a nejdůležitější krok k zatravnění stá-
vajícího škvárového hřiště na Prostřední 
Bečvě.
Tělovýchovná jednota Sokol Kněhyně
V sezoně 1996/97 se závodníci zúčastnili 
všech závodů pořádaných krajským lyžař-
ským svazem. TJ Sokol Kněhyně je pořa-
datelem těchto závodů: přespolního běhu 
„Kněhyňským údolím“ a lyžařských závo-
dů na Pustevnách „Štěpánský běh“. Dále 
jsou pořadateli turnaje neregistrovaných 
hráčů ve stolním tenise a turnaje v mini-
kopané „Mundiál“. Lyžařský oddíl má 17 
závodníků od 6 do 18 let a jednoho muže, 
kteří jsou držiteli 2. a 3. výkonnostní třídy, 
o které pečují tři trenéři a čtyři servismani.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

ROK 1997 V NAŠÍ OBCI

Hned na počátku války byl zatčen řídící 
učitel Robert Malina ze školy „U Mostu“ 
a učitel Ludvík Buš. Jednou z rána se zde 
objevili  němečtí vojáci a kontrolovali stav 
obyvatelstva podle policejních přihlášek. 
Bylo to po atentátu na říšského protektora 
Heydricha.
Aby se více času využilo k práci, byl zavá-
děn tak zvaný letní čas, kdy poledne bylo 
o 1 hodinu dřív a v posledním roce dokon-
ce o 2 hodiny dřív.
Velikou odpovědnost měli také lékaři při 
uznávání neschopnosti k práci. Tak se do-
stal do vězení náš obvodní lékař Josef To-
mášek z Hutiska.
Poněvadž se nacisté o svou „nadřazenost“ 
obávali, nepřáli si v okupovaném území 
školství. Žáci nesměli na tělocvik chodit 
v ukázněném útvaru, nýbrž po hloučcích.
Ke konci války byla němčina zavedena i do 
1. třídy obecné školy. Učitelé navštěvovali 
kurz němčiny v měšťanské škole v Horní 
Bečvě. Jazykových zkoušek bylo něko-
lik. Kdo neprošel, byl totálně nasazen. 
Metoděj Purč, řídící učitel školy „U mos-
tu“ byl ke konci války nasazen pracovně 
u stavby dráhy na Vsetíně. Čeští učitelé byli 
nazváni „vřed na těle národa“. Podle toho 
vypadal služební plat i zásobování potra-
vinovými lístky. Učitel Stanislav Bayer 
často jídal jen suché brambory. Učitelé 
často prováděli různé soupisy na obecním 
úřadě, přičemž žáci mívali volno. Nebyly 
učebnice a sešity. Po dobu výjimečného 
stavu v roce 1944 se nevyučovalo. Na jaře 
1945 se kvůli stálým náletům a válečnému 
tažení vyučovalo málo a už v dubnu byly 
vyhlášeny prázdniny. U školy „U mostu“ 
bylo rozmístěno protiletadlové německé 
dělostřelectvo.

Konec se blíží…
 

Zina Langrová
 

Zdroje: Historická literatura,
Kronika obce Prostřední Bečvy

7březen 2020  



Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Z Valné hromady hasičů 
střed

S koncem roku 2019 skončilo také vo-
lební období všech hasičských sborů or-
ganizovaných ve Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a ve sborech proběhly 
volební výroční valné hromady. Členové 
SDH střed se sešli na jednání VVH dne 
18. ledna v Sokolovně. Zúčastnila se 
tradičně také hasičská mládež a hosté, 
mezi které patřili zástupci obce, Okres-
ního sdružení hasičů Vsetín, okrsku č. 3 
a delegáti okolních sborů.

Skutečnost, že se hasiči obecně řadí k nej-
aktivnějším složkám v naší společnosti, 
platí bezesporu také pro náš sbor. Z hodno-
tících zpráv za uplynulý rok vyplynulo, že 
členové v jednotlivých oblastech činnosti 
odpracovali 2500 hodin. Jednalo se zejmé-
na o výstavbu a údržbu hasičských zaříze-
ní a techniky, výzbroje a výstroje, činnosti 
spojené s kulturně-společenskými akcemi, 
příprava odbornosti a technické výpomo-
ci obci i občanům v případě extrémních 
srážek či sucha a další. Družstvo jednotky 
požární ochrany vyjíždělo v loňském roce 
k 8 mimořádným událostem, způsobeným 
zejména požáry různého rozsahu a zatope-
ním některých lokalit, a dále k 15 technic-
kým pomocím různého charakteru. 
Zvláštní pozornost mělo hodnocení čin-
nosti družstev mládeže, která se svými 
sportovními výsledky opět zařadila mezi 
nejlepší v okrese a kraji. V rámci okresní 
ligy se umístilo družstvo mladších i star-

ších žáků shodně na 2. místě, na krajské 
úrovni vybojovala obě družstva 1. místa 
a tedy poháry ředitele Hasičského zá-
chranného sboru Zlínského kraje. To vše je 
ovšem zásluhou nadšení dětí pro hasičský 
sport a pravidelné dobré přípravy a oběta-
vosti trenérů a vedoucích mládeže.
V další části VVH proběhly volby členů vý-
boru na období let  2020 - 2025. Valná hro-
mada zvolila 17-ti členný výbor v čele s no-
vým starostou sboru Martinem Stodůlkou 
a velitelem sboru Rostislavem Křenkem. 
Předešlému výboru patřilo poděkování za 
dobrou práci pro sbor, na kterou se bude 

snažit nový výbor navázat. Bývalé starost-
ce sboru Jaroslavě Mikulenkové a býva-
lému veliteli sboru Vlastimilu Sobkovi, 
kteří již nechtěli ve funkcích pokračovat, 
patřilo zvláštní poděkování za dlouholetou 
záslužnou práci, příkladnou reprezentaci 
sboru a obětavost pro hasičskou ideu. Val-
ná hromada zvolila také kandidáty do Od-
borné rady mládeže OSH Vsetín a to Ing. 
Jana Mikulenku a Radima Kuběnu a dále 
členy výboru okrsku č. 3 a to Jaroslavu Mi-
kulenkovou, Romana Pastorka a Radima 
Kuběnu. Důležitým úkolem nového výbo-
ru, který je součástí schváleného plánu čin-
nosti na rok 2020, je uspořádání oslav 90. 
výročí trvání sboru, které proběhnou dne 
18. 7. 2020. Závěr valné hromady zpestřilo 
promítání snímků a videí z minulých let, 
při kterém si všichni zavzpomínali a dobře 
se pobavili.

Martin Stodůlka,
 starosta SDH Prostřední Bečva

Hasiči v Kněhyních mají 
nový dopravní automobil

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
z Prostřední Bečvy má nový dopravní 
automobil MAN 4 x 4. Stál 1,3 mil. Kč, 
z toho bylo hrazeno 750 tisíc Kč. z dotací. 
Hasiči vozidlo využijí k zásahům, ale 
i k dopravě mladých hasičů na soutěže.
Devítimístný dopravní automobil MAN TGE 
je poháněn řadovým vznětovým čtyřválcem 
2,0 TDI s výkonem 130 kW. Vozidlo doda-
la firma MAN Truck & Bus Czech Republic 
s.r.o. a nástavbu na vozidle upravila firma 

Hagemann. Vozidlo bude vybaveno, aby slou-
žilo na mimořádné události, jako jsou po-
vodně, větrné a sněhové kalamity, pátrání po 
pohřešovaných osobách a jiné technické vý-
jezdy. Dále bude vozidlo upraveno na převoz 
přenosné motorové stříkačky a příslušného 
vybavení na soutěže.
Jednotka v roce 2019 vyjížděla k 31 událos-
tem, kdy se jednalo o 3 požáry, 11 technických 
pomocí a 18x vyjížděla k odchytu bodavého 
hmyzu.
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní pře-
dání nového dopravního automobilu s požeh-
náním naší technice, které se koná 7. března 
od 13:00 hod. před zbrojnicí v Kněhyních. 
Slavnostní předání vozidla hasičům, staros-
tou obce Ing. Radimem Gálikem a požehná-
ní P. Mgr. Petrem Dujkou proběhne ve 14:00 
hod. Zveme všechny své příznivce, aby si při-
šli prohlédnout novou i stávající techniku.

Petr Křenek, velitel JSDH
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Zimní sezóna Sokola 
Kněhyně

Mladí sportovci Sokola Kněhyně pod ve-
dením trenéra Reného Mirana celou zimu 
poctivě trénují na běžkařských tratích 

na Pustevnách. Za dobrých sněhových 
podmínek probíhá trénink i na tratích 
u Sachové studánky ve Mšadlách pod 
vedením Rudolfa Bernáta. Tuto zimu se 
mladí sportovci zúčastňují všech závodů 
pořádaných na Pustevnách, kde se často 
musí popasovat s nepřízní počasí a letos 
i s náročnějšími sněhovými podmínkami.  
K nejúspěšnějším závodům patřil Memo-
riál Jana Šrubaře. Zde vybojovali ve svých 
kategoriích třetí místa Vojtěch Bernát 
a Jolana Hrstková. V Krajském přeboru 
Zlínského kraje se umístila Nikol Pavlico-
vá rovněž na třetím místě. Ve sprintu kla-
sickou technikou se nejvíce dařilo opět Ni-
kol Pavlicové, která zde vybojovala krásné 
druhé místo. Naši závodníci se rovněž 
zúčastnili Nočního běhu Valachy tour, kde 
naše přebornice Nikol Pavlicová obsadila 
druhé místo.
Úspěšným závodníkům gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalších závo-
dech.
Velké poděkování patří trenérovi René 
Miranovi za čas věnovaný dětem a veške-
rý servis, obcím Prostřední Bečva a Horní 
Bečva za podporu.

Magdalena Hrstková

Jolana Hrstková - 3. místo ve Šrubařově memoriálu

Nikol Pavlicová 3. místo v Krajském přeboru

Neděle 15. 3. | od 14.00
Hasičská zbrojnice Kněhyně
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tombola, občerstvení, soutěže. Pořádá 
TJ Sokol Kněhyně
...

Sobota 21. 3. | od 9.00
vodárna Cípková
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VODÁRNY
Prohlídky úpravny vody a vodojemu 
v Kněhyních. Začátky prohlídek: 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30. Adresa 
provozovny: Prostřední Bečva 609.
...

Čtvrtek 26. 3. | 17:00 | Bečva Kafe
PRAKTICKÁ NUMEROLOGIE PRO 
KAŽDÝ DEN
Co je to numerologie? Pořádá knihov-
na Prostřední Bečva ve spolupráci 
s Bečva Kafé.

8.března | 19:00 | Kulturní dům Horní 
Bečva
ONE MAN SHOW
Účinkuje komik a trapnokouzelník Ri-
chard Nedvěd. Předprodej v knihovně 
Horní Bečva, vstupné 250 Kč.
...

14. března | 10:00 | Sokolovna Horní 
Bečva | ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Místní knihovna Horní Bečva a diva-
délko ROLO zvou na loutkové před-
stavení pro děti v doporučeném věku 
od 3 do 8 let.
...

14. března | 15:00 | Sokolovna Horní 
Bečva | KOŠT SLIVOVICE
Tradiční košt pálenek z pěstitelského 
pálení, pořádá obec Horní Bečva.
...

15. března | 17:00 | Kulturní dům Horní 
Bečva | JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Divadelní představení Ochotnického 
spolku KOS z Velkých Karlovic. Před-
prodej od 2. 3. v knihovně Horní Bečva, 
vstupné 80 Kč.
...

21. března | 17:00 | Kulturní dům Horní 
Bečva | CÉLINE BOSSU
Charismatická francouzská zpěvačka 
s nezaměnitelným hlasem. Předprodej 
od 2. 3. Vstupné 190 Kč.
...

29. března | 16:00 | Kulturní dům 
Horní Bečva | NIC NÁS NEZASTAVÍ
Divadelní představení Spona Zubří. 
Rezervace v knihovně Horní Bečva od 
16. 3. Vstupné 80 Kč.

AKCE NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

AKCE V OKOLÍ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE V ÚNORU

Recitační soutěž
V pondělí 10. 2. se konala recitační soutěž. Ve školním kole re-
citovalo celkem 27 žáků, kteří byli podle ročníků rozděleni do 
tří kategorií.
Do nulté kategorie patřili naši prvňáčci. Všichni krásně recitovali 
a měli pěkné básničky. Na 1. místě se umístil Daniel Vašut, na 2. 
místě Daniel Schmidt a 3. místo obsadil Daniel Cverna.
V první kategorii recitovali žáci z 2. a 3. třídy. Nejlépe přednesla 
svoji báseň Ema Hurtová  ze 3. třídy, Simon Jurajda a Ema Vardžá-
ková z 2. třídy. ´
No, a jak se dařilo čtvrťákům a páťákům, kteří patřili do druhé ka-
tegorie? Na 1. místě se umístil Simon Hurta se svým Kocourem 
v botách, 2. místo obsadil Ondřej Kocián a 3. místo patří Jaromíru 
Jurečkovi.
Všem děkujeme za účast a snahu co nejlépe zarecitovat své vybra-
né básně. Vítězům blahopřejeme a držíme palce v okrskovém kole, 
které se koná v Rožnově pod Radhoštěm.

Projektové dny
Naše ZŠ i MŠ  realizuje projekt Stále se učíme II r.č. CZ.02.3.68
/0.0/0.0/18_063/0014044, který je  spolufinancován Evropskou 
unií. Z projektu byly financovány projektové dny v ZŠ i ŠD, které 
proběhly ve dnech 11. 2., 12. 2. a 14. 2.  Na projektech se podílel 
Samuel Fojtů, který vysvětlil žákům, jak číst návody a žáci si podle 
nich slepili dřevěné modely dopravních prostředků nebo nábytek 
pro panenky. Práce se dřevem se žákům líbila. Učili se trpělivosti 
a udržovat pořádek na pracovním místě.

Den sv. Valentýna
14. 2. se v tělocvičně sešly všechny třídy a doručovala se valentýn-
ská pošta. Děti vyráběly celý týden valentýnská přáníčka pro své 
spolužáky a nezapomněly ani na zaměstnance školy, kterým vyro-
bily a slavnostně předaly jedno veliké srdce.

Týden zdravých svačin
V týdnu od 17. 2. do 21. 2. proběhla akce Týden zdravých svačin. 
Připojili jsme se k výzvě Ovocentra z Valašského Meziříčí, našeho 
partnera projektu Ovoce a zelenina do škol. Děkujeme všem ro-
dičům, kteří přemýšleli, jak obohatit dětem školní svačiny i pitný 
režim a podpořili naši snahu – vést děti ke zdravým stravovacím 
návykům. 

Maškarní karneval
Na konci tohoto měsíce proběhl v obou odděleních družiny maš-
karní karneval. Děti soutěžily v určených disciplínách, při kterých 
pomáhali starší žáci, a nakonec byly vyhodnoceny nejlepší masky.

Mgr. Martin Tvardek

Ve čtvrtek 26. března se bude uskutečňovat prodej ovocných stromků 
u Domu služeb v čase od 10:00 hodin do 10:45. V případě nepříznivého 
počasí se může prodej přesunout o jeden nebo dva týdny.

INZERCE
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V příštím čísle 
pro vás připravujeme:

Pozvánku do soutěže o nejlepší Prostřední Bečvanskou

pálenku, která bude součástí Obecních slavností 2020.

Pozvánky

Úpravna vody Cípková se nachází v Kněhyních, odbočka do Hašova háje.
Adresa provozovny: Prostřední Bečva 609.
Bližší informace: Erik Srovnal, 604 747 152.

PROHLÍDKY:  9.00,  9.30,  10.00,  10.30,  11.00 A  1 1 .3 0 .

Den otevřených
dveří vodárny 

21. 3. 2020 od 9.00

Pořádá Obec Prostřední Bečva u příležitosti Dne vody.

 

 
 
 
 

 

 
PRAKTICKÁ NUMEROLOGIE 

PRO KAŽDÝ DEN 
 

Beseda se Zdeňkem Kovárňou 
Co je to numerologie, k čemu je vlastně 
dobrá? Náš svět je plný čísel, numerologie 
vám může pomoci se v něm orientovat. 
 

 

Čtvrtek 26. března 2020 / 17.00 
 

Místní knihovna Prostřední Bečva  
ve spolupráci s Bečva Kafé 

11březen 2020  



Zpravodaj Obce Prostřední Bečva, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Prostřední Bečva, IČ 00304221. Číslo 3/2020 
vyšlo 28. února 2020, odpovědná redaktorka Marika Petřeková. Povolení MK ČR – ev. č. MK ČR: E 11192. Uzávěrka listu Duben 2020 je 18. 3. 2020. 
Vychází 12x ročně, neprodejné. Náklad: 650 ks. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com. Elektronická verze: www.prostrednibecva.cz. 
Reklamní inzerce je placená (ceník: prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce). Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání tohoto čísla.

ÚÚČČEETTNNIICCTTVVÍÍ  pprroo  ppllááttccee  ii  nneeppllááttccee  DDPPHH

NNaabbíízzíímm  eexxtteerrnníí  ssppoolluupprrááccii  ppřřii  vveeddeenníí  úúččeettnniiccttvvíí,,  

ddaaňňoovvéé  eevviiddeennccee,,  zzpprraaccoovváánníí  mmeezzdd,,  

zzáákkllaaddnnííhhoo  vveeddeenníí  ppeerrssoonnáállnníí  aaggeennddyy,,  

kkoommuunniikkaaccii  ss  FFÚÚ,,  OOSSSSZZ,,  ZZPP,,  ppřřííppaaddnněě  ÚÚPP,,  aattdd..

  PPrraaxxee  vv  oobboorruu  1100  lleett..

tteell::  779922  331177  663300  

eemmaaiill::  uucceettnniirroozznnoovv@@sseezznnaamm..cczz

wwwwww..uucceettnniirroozznnoovv..cczz

INZERCE

Pozvánky

Zveme Vás na konzultaci ZDARMA
do výživové poradny NATURHOUSE 

v Rožnově pod Radhoštěm
Na konzultaci s výživovým poradce získáte:

• Měření BMI • Měření vody a tuku v těle
• Určení metabolického věku atd.

NATURHOUSE Rožnov pod Radhoštěm
Nerudova 178, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 602 747 688, e-mail: roznov@naturhouse-cz.cz
www.hubnutiroznov.cz, www.naturhouse-cz.cz

STUDIO POHODA oznamuje uprave-
nou otevírací dobu v kosmetickém salónu.

Po, Út, Pá: Dle objednávky
St, Čt:  9,00 – 17,00 hod.
So.+ Ne.: Zavřeno 

Provozovna: Prostřední Bečva 402,
tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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