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Milí Prostřednobečvané,
V druhé polovině minulého roku jsme spo-
lečně s vámi pracovali na novém strategic-
kém plánu Prostřední Bečvy. „Strategický 
plán rozvoje“ většinou pro občany zní jako 
nějaká teorie a papír, který neřeší skuteč-
né problémy obce. Věřím, že Prostředno-
bečvanský plán rozvoje 2030 (PPR2030) 
Vás přesvědčí, že tomu tak u nás není.

Dokument nepsali lidé z druhé strany re-
publiky, dokument jsem si nevymyslel já, 
ani nevznikl od stolu. Hlavním úkolem 
bylo zapojit do plánu co nejvíce občanů 
obce. Provedli jsme dotazníkové šetření. 
Získali jsme odpovědi od 215 responden-
tů, což je zhruba 12 % obyvatel. Občané 
nám vyjádřili, co se jim v obci nelíbí a do 
čeho by chtěli v budoucnu investovat. 

Zapojili jsme také 15 zástupců různých 
částí obce, předsedů spolků i občanů 
různých věkových kategorií. S těmito zá-
stupci byly provedeny řízené rozhovory 
o problémech obce. Vše bylo doplněno 
o tzv. veřejné fórum. Setkání s Vámi ob-
čany, kde jsme vybírali největší problémy 
v obci. U stolů jsme navrhovali problémy 
a také hlasovali, které z nich jsou podle 
přítomných aktivních občanů největší.

Díky Vám za zapojení, lépe známe, co obec 
a její občané potřebují.

Co jsme tedy zjistili? Potvrdili jste, že nás 
nejvíc trápí doprava. A to zátěž ze silnice 
I/35 i z turismu. Máme v plánu ochrá-
nit obyvatele před dopravou dobudová-
ním chodníků na Novou, v Kněhyních či 

v Bacově – celkově téměř pět a půl kilo-
metru nového chodníku. Máme v plánu 
ochránit obyvatele zavedením měření 
rychlosti jak na I/35, tak v Kněhyních, kde 
jezdí tisíce turistů na Pustevny – vznik-
nou celkem 3 měřící místa. Problémů, 
které chceme vyřešit, je mnohem více – 
bydlení, zázemí pro sport a volnočasové 
aktivity, je potřeba doplnit či modernizo-
vat kanalizace a vodovody nebo vybavení 
pro hasiče.

Shrnutí „stavu“ obce a jejich problémů je 
v tzv. SWOT analýze.
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PROBLÉMY OBCE K ŘEŠENÍ

Stav místních komunikací 
a zastávek 

Vysoká míra dopravního 
zatížení obce ovlivňující 
kvalitu života 

Nedostatek volných parcel 
k výstavbě, domů i bytů na 
prodej 

Chybí vnitřní sportoviště –
sportovní hala 

Nedostatek obecních 
pozemků 

Technický stav ČOV 

Nedostatečná kapacita zubaře 
a riziko odchodu pediatra

Neadekvátní 
sportoviště a technika 
pro SDH

NA CO MUSÍME REAGOVAT

Legislativní nároky na 
obec - odpady, voda a 
podobně 

Vysoká míra zatížení obce 
turisty 

Limity dané CHKO Beskydy 

Změny klimatu, sucho

Růst cen energií 

Stárnutí populace 

Zrušení služebny PČR na 
Horní Bečvě, zvýšená 
majetková trestná činnost 

Vysoká dopravní 
zátěž obce na I/35 

Vize: Prostřední 
Bečva 2030

Prostřední Bečva je klidné
a bezpečné místo pro život ve 

zdravém prostředí 
s nadprůměrnou nabídkou 

služeb a pestrým 
společenským životem.

A Ochrana kvality 
života a životního 

prostředí

A.1 Snížení 
negativních 

dopadů dopravy 

A.2 Ochrana 
krajiny 

a reakce na 
změny klimatu

A.3 Udržitelnost  
cestovního 

ruchu 

B Zajištění 
nadstandardního 

vybavení službami    
a infrastrukturou 

B.1 Obecní 
služby,  školství 

a lékaři

B.2 Údržba 
majetku, čistota 

a bezpečnost 

B.3 Rozvoj 
infrastruktury 

C Pestrý 
společenský život  

a dostupnost 
bydlení

C.1 Sport 
a aktivní vyžití

C.2 Kulturní 
a společenský 

život

C.3 Dostupnost 
bydlení

Strategie: Prostřední 
Bečva 2030

CO CHCEME DO ROKU 2030 UDĚLAT?

48 projektů

576 milionů Kč
náklady

300 milionů Kč 
dotací
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Počty projektů v jednotlivých oblastech

V ČEM JSME DOBŘÍ

Kvalitní školy Kvalitní prostředí pro život

Aktivní spolky a občané 

Úspěšné čerpání dotací obce     
a dynamický rozvoj obce 
v posledních 10 letech 

Kvalitní zázemí služeb a 
lékařů

Silná ekonomická situace 
obce 

Velmi dobrá úroveň vybavení 
venkovními sportovišti 
a dětskými hřišti 

Obecní vodovod

CO CHCEME DO ROKU 2030 UDĚLAT?

48 projektů

576 milionů Kč
náklady

300 milionů Kč 
dotací
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Po SWOT analýze přichází vize – tedy ob-
raz obce, jakou ji chceme mít v roce 2030. 
V pracovní skupině jsme ji na základě 
vašich podnětů zformulovali takto: „Pro-
střední Bečva je klidné a bezpečné místo 
pro život ve zdravém prostředí s nadprů-
měrnou nabídkou služeb a pestrým spole-
čenským životem.“ V samotné strategii pak 

definujeme jak k této vizi dojdeme a zejmé-
na, jaké projekty nás k tomu dovedou. Kon-
krétní projekty najdete v tzv. akčním plánu. 
V něm plánujeme uskutečnit 48 projektů za 
více než půl miliardy. Zhruba 300 milionů 
korun chceme získat z dotací a menší druhá 
půlka má být obecní.

Výsledný dokument si můžete přečíst na 
webu: https://www.prostrednibecva.cz/
prostrednobecvansky-plan-rozvoje-2030, 
popř. tištěný je k dispozici na obecním úřa-
dě a v místní knihovně . 

Váš starosta Radim Gálik

Projekt Priorita

Cyklochodník Kněhyně 5

Chodník od kostela na Novou 5

Zvýšení bezpečnosti křižovatky u hasičárny střed 5

Prověřit nejvhodnější variantu regulace dopravy na Pustevny  
(informační systém/navigace na Pustevny, rezervační systém na parkovišti, zákaz vjezdu, automatizace)

5

Motivace lékařů k působení v obci 5

Oprava místních komunikací 5

Investice do zkvalitnění nakládání s odpady  
(rozšíření sběrného dvora, zvýšení separace odpadu včetně motivace občanů)

5

Modernizace ČOV (s Horní Bečvou) 5

Víceúčelová sportovní hala 5

Rozšíření sportovního zázemí SDH 5

Úprava ÚP - bydlení 5

Výstavba bytů 5

Podpora komunitních a sousedských akcí 5

Radar na měření rychlosti Kněhyně 4

Návštěvnické centrum – autobusová zastávka u parkoviště na Pustevnách 4

Parkoviště pod zbrojnicí střed 4

Pustevny – úprava veřejných prostranství 4

Zahrada ZŠ 4

Dopravní auto pro SDH 4

Kontejnerová hnízda 4

Rozšíření kanalizace 4

Výstavba sítě vysokorychlostního internetu 4

Běžecké trasy zimní 4

WC v patře sokolovny 4

Nejvyšší priority (5 a 4) mají tyto projekty:

Prosincové zasedání zastuPitelstva
Osmnácté zasedání zastupitelstva kona-
ného 16. 12. 2021 zahájil v 16.00 starosta 
obce Ing. Radim Galik. Účastnilo se ho 
10 členů, 1 byl omluven.

1. 1. Plnění PříjMů a výdajů za 
01-11.2021

Příjmy: 60 561 204,84

Výdaje: 60 205 193,40

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
bere na vědomí plnění příjmů a výdajů za 
období leden až listopad 2021.

2. rozPočtové ProvizoriuM

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvaluje rozpočtové provizorium a jeho 
pravidla. Obec může:

- Čerpat nekapitálové výdaje do výše 25 % 
skutečných nekapitálových výdajů za 
předchozí rok.

- Obec může čerpat výdaje u schválených 
investičních akcí podle uzavřených smluv 
o dílo.

3. strategický Plán rozvoje 
obce

Vše o strategickém plánu Prostřední Beč-
vy je na stránkách obce a na straně 1-2 to-
hoto zpravodaje. Do roku 2030 je naplá-
nováno 48 projektů za cca 600 miliónů 
Kč. Vzhledem k rozpočtu a využití dotací 
se vše může podařit.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvaluje Prostřednobečvanský plán roz-
voje 2030.
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4. ozv 6/21 o MístníM PoPlatku 
za obecní systéM odPadového 
hosPodářství

Jak informovala místostarostka náklady 
na odpad rostou. V říjnu bylo dosaže-
no limitu 200 kg na obyvatele a sklád-
kovné se zvýšilo z 500 Kč na 800 Kč. 
I v dalších letech se dle nového zákona 
o odpadech bude skládkovné zvyšovat. 
Vyhláška se musí aktualizovat. Ze tří 
možností výběru poplatku byl zvolen 
místní poplatek, jež se platí paušálem. 
Jeho výše je 550 Kč/osobu a zůstá-
vá stejná jako v loňském roce. Stejně 
tak zůstává stejný i systém slev a jejich 
výše – slevy za tříděný odpad – 10 Kč/
pytel a slevy za min. svoz popelnic až do 
100 Kč / obyvatel.

5. ozv 7/21 o stanovení 
obecního systéMu odPadového 
hosPodářství

Vyhláška o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství se musí také 
aktualizovat. Ze zákona je povinnost 
odkládat odpad na místa k tomu určená 
a odpad se musí třídit. Tříděný odpad 
nesmí být v popelnici. Všechny vyhlášky 
jsou k dispozici na obecním úřadě nebo 
webu: https://www.prostrednibecva.cz/
obecne-zavazne-vyhlasky-1.

6. Představení architek-
tonické úPravy lokality 
Pustevny

Michal Vašek z ateliéru Henkai architek-
ti představil studii „Revitalizace veřej-
ného prostranství na Pustevnách“. Na 
studii spolupracovaly tři architektonické 

týmy – Henkai architekti, Kamil Mrva 
achitects a Archislužba, která zpracová-
vala i územní studii Pustevny. V rámci 
studie je navržena úprava zpevněných 
ploch křižovatky na Pustevnách, pro-
stranství za Šumnou až k horní stanice 
lanovky. Cílem je zklidnění celého pro-
storu a předcházení kolizním situacím. 
Projektová studie i následné kroky bu-
dou hrazeny z Fondu Pusteven.

7. oznáMení ceny za vodné 
a stočné

Po vypracování kalkulace pro rok 2022 
vodného a stočného je výše úplaty stej-
ná jako loni. Výše vodného i stočného je 
s DPH 31 Kč (28,18 Kč bez DPH).

8. investiční akce

Cesta úřad – náves
První žádost o dotaci byla zamítnuta. Ná-
klady by se pohybovaly aktuálně ve výši 12,4 
miliónu korun. Dotace by mohla být ve výši 
10 miliónů korun což je 80 %. V současné 

době je vyřízeno stavební povolení a vše 
okolo a tak se o dotaci může zažádat zno-
vu. Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvaluje podání žádosti o dotaci obce 
„Oprava místní komunikace Prostřední 
Bečva v úseku náves – obecní úřad“ do 
Podprogramu MMR – 117D8210 – Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova.

Zázemí parkoviště a zastávka na 
Pustevnách
Architekti vyřizují stavební povolení, 
chybí poslední souhlasy dotčených orgá-
nů. Celkový rozpočet je cca 20 miliónů 
Kč. Dotace činí 9 miliónů korun, kraj při-
spívá částkou 6 miliónů korun. Obec by 
mohla zbytek dofinancovat, zrealizovat 
a podat žádost.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvaluje realizaci financování akce 
„Brána Pusteven“ a podání žádosti o do-
taci Ministerstva pro místní rozvoj.

Cyklochodník Kněhyně
Řeší se definitivní trasa. Policie ČR sou-
hlasila s navrhovanou trasou i zúžením 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu cesty OÚ – náves
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v některých úsecích. Chybí souhlas maji-
tele jednoho z pozemků. Případná dotace 
bude vyhlášena na podzim, ale musí se 
vyřídit stavební povolení.

Traktor, návěs, čelní nakladač
Vše dodáno a začne sloužit při údržbě obce.

Chodník na Novou
Do projektové dokumentace se dopra-
covávají se zastávky. Po té proběhne 
výběrové řízení. Realizace začne na jaře 
2022.

Dotace na opravy cest po kůrovcové 
kalamitě
Čeká se na výsledky (je zde velký převis 
žádostí) snad budeme úspěšní.

Veřejná zeleň
Vše je hotovo. Jednalo se o náves, sad 
a úpravy ve školce. Následná péče o zeleň 
je garantována po dobu dvou let. Jedná se 
o ošetřování, stříhání atd. Firma Zahrady 
R+R se osvědčila.

Fotbalové hřiště
Stále se čeká na výsledek ohledně schvá-
lení dotace. (Pozn. redakce – po konání 
zastupitelstva přišla oficiální zpráva 
z Národní sportovní agentury, že hřiště 
na Prostřední Bečvě podpořili).

Chodník do Bacova
Uskutečnilo se referendum, kdy se 

většina lidí vyslovila pro chodník. Tudíž 
se tím obec bude určitě zabývat. Studie 
je hotova. Problém je v tom, že stavbou 
je dotčeno přes 100 majitelů. Budou se 
řešit jejich předběžné souhlasy. Projekt 
vyjde odhadem 30–40 miliónů korun.

9. nákuP a Prodej PozeMků

- Prodej části pozemku 505/2, kterou 
má zaplocenou VS. Jedná se o pozemek 
u jízdárny, je v majetku obce určený pro 
výstavbu parkoviště a bytů. Oplocení 
je zde historicky, prodej neuškodí zá-
měrům obce. Zastupitelstvo obce Pro-
střední Bečva schvaluje prodej pozemku 
č. 505/10 dle GP 2975-43/2021 o rozloze 
175 m2 za cenu 122 500 Kč.

- Nad Skokanem-přeložka VN. Schválení 
smlouvy je podmíněno vydáním souhlas-
ného stanoviska ČEZ distribuce k cyklo-
stezce Kněhyně. ČEZ si podmiňuje sou-
hlas s cyklostezkou právě podepsanou 
předloženou smlouvou. Cena za přeložku 
je cca 460 000 Kč. Bez toho ale nelze stav-
bu provést.

- Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti 
č. 16010-048876 pro společnost CE-
TIN, a. s. na pozemku parc. Č. 3109/1 dle 

GP č. 3001-180/2021 ze dne 20. 9. 2021 
za jednorázovou náhradu 100 Kč.

- Zastupitelstvo obce Prostřední 
Bečva schvaluje plán zimní údržby na 
2021-2022.

10. různé, diskuse

Pozemek SúS
Žádost SúS o koupi, popřípadě směna 
pozemků. Vjezd do areálu SúS a část po-
zemku u silnice proti Pohodě (výstavba). 
Nabízí výměnou část pozemku 32/1 ve 
špici u cyklostezky.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
bere na vědomí informace o plánovaných 
záměrech na prodej.

Oprava a malování domu služeb
Obec zajistí opravu a malování společ-
ných prostor v domě služeb.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva uklá-
dá místostarostce zajistit opravu pomníku.

Významná jubilea
SPOZ – pro rok 2022 je 123 oslaven-
ců, 1 svatba diamantová a 1 svatba zla-
tá. V obci žije 12 seniorů ve věku nad 
90 let. Nejstarší je pan Vašek 98 let a paní 
Maňásková a pan Žíla 97 let.

Adéla Opletalová

Realizace nového chodníku na Novou, včetně nových zastávek proběhne v roce 2022

inzerce

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                  774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

•	 Výroba	a	montáž	hrobů	na	zakázku
•	 Odborné	renovace	a	opravy	stávajících	pomníků
•	 Strojní	broušení	terasových	pomníků	bezprašnou	tech.	

přímo	na	místě
•	 Sekání	a	opravy	písma	(zlacení, stříbření a barvení)
•	 Pomníkové	doplňky	všech	druhů	(nerezové, bronzové, žulové)
•	 Zhotovení	nových	betonových	základů
•	 Likvidace	a	odvoz	stávajících	hrobů

Akce 20%	SLeVa na renovace teracových hrobů 
(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

ZaVOLejte	–	Přijedeme	–	POradíme	–	Zaměříme	–	naceníme

Koupím RD nebo chatu na Prostřední, Horní Bečvě. 
Nejlépe dřevostavbu, v jakémkoli stavu. Případně 
pozemek na slunném místě. Děkuji za jakékoli na-
bídky nebo doporučení. j.novak442@seznam.cz, 
728481565

Hledáme paní na úklid u cestářů – Správa a údržba 
silnic Valašska na Prostřední Bečvě. Jedná se o čás-
tečný úvazek, vhodné pro aktivní seniory, matky na 
MD nebo studenty. Kontakt:  730 195 588
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tříkrálová sbírka v roce 2022 v Prostřední bečvě

Charita Valašské Meziříčí uspořádala 
v sobotu 8. ledna již 22. ročník tradiční 
Tříkrálové sbírky. Smyslem této celoná-
rodní akce je vykoledovat finanční pro-
středky na pomoc potřebným, kteří se 
ocitli v nečekané složité situaci a zdravot-
ně i sociálně znevýhodněným občanům.

Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se 
Tříkrálová sbírka letos uskuteční v klasic-
ké podobě. Nakonec vše dopadlo dobře. 
Za dodržení nařízených hygienických 
opatření mohli tříkráloví koledníci přinést 
požehnání do vašich domovů.

Na území působnosti Charity Valašské 
Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 
295 skupinek koledníků, což je minimálně 
1 180 osob.

Letos se podařilo vybrat rekordní část-
ku. Celkem se od dárců vykoledovalo 
2 775 135 korun. Z toho v Prostřední 
Bečvě, kde se koledovalo v sobotu 8. led-
na, se vybralo 102 798 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a za-
hraniční projekty Arcidiecézní charity 
Olomouc.

Naší Charitě zůstává 58 % z vybrané část-
ky. Ty budou použity na přímou finanční 
pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečeka-
né tíživé situaci. Dále budou peníze pou-
žity na pořízení automobilů pro terénní 

služby, zakoupení vysoušečů pro huma-
nitární pomoc a vybudování dětského hři-
ště u Azylového domu pro matky s dětmi. 
Část výtěžku bude použita na pokrytí pro-
vozních nákladů Centra sociálně mate-
riální pomoci, jehož úkolem je bezplatně 
poskytnout, na základě vydané poukáz-
ky, materiální (potraviny, oblečení) 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 dojde k dovybavení pracovi-
ště zaměstnanců.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto 
upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky, 
jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž ob-
cím, městům, farnostem za vstřícnost 
a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěv-
ky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí, 
Martina Došková

oznáMení obecního úřadu

v MaPovéM Portálu obce  
je nově zanesen i hřbitov
Do mapového portálu Prostřední Bečvy 
je nově přiřazena složka „Pasport hřbito-
va“, ve které jsou vrstvy „Hroby“, „Hro-
bová místa“ a „Hřbitov“. Ve vrstvě „Hro-
bová místa“ zjistíte jména zesnulých, 
umístění hrobu a také jeho fotografii. 
Vrstva „Hroby“ pak obsahuje údaje, zda 
je hrob volný nebo pronajatý a jeho roz-
měry. Zelená ikona znamená, že se jedná 

o volný hrob. Aplikace umožňuje také 
vyhledávání dle zesnulých. Slouží k tomu 
ikonka náhrobku nahoře v liště (viz. ob-
rázek). Po vyhledání se zobrazí konkrétní 
hrob, kde je zesnulý pochován. 

Mapový portál Prostřední Bečvy najde-
te na adrese: https://www.gobec.cz/
prostredni-becva/.

Alena Srovnalová 

Svoz odpadů 
v únoru 2022

Popelnice
netříděný odpad:  

7. – 8. 2. 2022,  
21. 2. – 22. 2. 2022

Papír (modrý),  
sklo (zelený): 

28. 2. 2022

Plasty, 
Nápojové kartony (žlutý): 

2. 2. 2022,  
14. 2. 2022

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem  

(vydává Obecní úřad).



7únor 2022

nový Provozovatel senior taXi

Obec Prostřední Bečva bude i v roce 2022 
podporovat seniory a rodiny s malými 
dětmi, kteří mají problémy s dopravou po 
blízkém okolí. Služba senior a baby taxi 
je zajišťována v pracovní dny od 7.00 do 
15.00 hod. Přeprava je určena pro občany 
Prostřední Bečvy starších 65 let a rodiče 
dětí do tří let.

Službu nově provozuje Pavel Vašut 
z Prostřední Bečvy a lze ji objednat na 
telefonním čísle: 603 498 739 minimál-
ně 1 den předem.

Taxi pro zájemce dojede k jeho domu a od-
veze na tato stanoviště:

•	Prostřední Bečva – centrum obce, 
Obecní úřad: 40 Kč (cena za cestu tam 
i zpět)

•	Horní Bečva – centrum obce: 40 Kč 
(cena za cestu tam i zpět)

•	Rožnov pod Radhoštěm – Poliklini-
ka, Městský úřad, Masarykovo náměstí 
70 Kč (cena za cestu tam i zpět)

•	Valašské Meziříčí – Nemocnice: 130 Kč 
(cena za cestu tam i zpět)

Každý uživatel může službu použít 4× mě-
síčně (Prostřední Bečva, Horní Bečva), 
2× měsíčně (Rožnov pod Radhoštěm) 
a 1× měsíčně Valašské Meziříčí. Taxi na 
přepravující v daném místě počká, platí se 
pouze cesta.

-sr-

senior  
taXi

statistika v obci 
Pro rok 2021

Počet obyvatel  
k 31. 12. 2021 

1774 

+ cizinci 10

občanství
CZ: 1774

NLD: 1

SVK: 8

UKR: 1

Přihlášených 31

Odhlášených 37

Narozených 13

Úmrtí 23

Sňatky 4

PříjMení:
Fiurášek, Fiurášková: 51

Křenek, Křenková: 50

Růčka, Růčková: 39

Petřek, Petřeková: 37

Kubáň, Kubáňová: 37

jMéna:
Jana: 53

Jan: 49

Marie: 48

Jiří: 45

Zdeněk: 41

věková statistika: 
0-9: 196

10-19: 168

20-29: 182

30-39: 239

40-49: 251

50-59: 256

60-69: 251

70-79: 156

80-89: 65

90-99: 10

objekty:
Domácnosti 585

Rekreační chalupy 148

Rekreační chaty 287

nabídka Práce – údrŽbář – řidič
Obec Prostřední Bečva přijme zaměstnance na pozici „Údržbář – řidič“.

Náplň práce:

•	 Údržba objektů a majetku obce.
•	 Drobné stavební práce.
•	 Opravy technického zařízení budov.
•	 Údržba zeleně, úklid veřejných 

prostranství.
•	 Řízení, údržba a běžné opravy obecních 

vozidel a strojů.
Požadujeme:

•	 Řidičský průkaz sk. B.
•	 Manuální zručnost.
•	 Samostatnost, spolehlivost, pracovi-

tost, pečlivost.
Nabízíme

•	 5 týdnů dovolené
•	 Stravenky, FKSP
•	 stabilní pracovní prostředí
•	 předpokládaný nástup: červen 2022

Náležitosti k přihlášce

•	 Jméno, příjmení, datum a místo naro-
zení, adresa trvalého bydliště, telefonní 
kontakt.

•	 Strukturovaný životopis s uvedením 
dosavadních pracovních zkušeností 
a dosažené vzdělání.

•	 Originál nebo ověřená kopie výpisu 
z Evidence rejstříků trestů ne starší 
3 měsíce.

•	 Souhlas se zpracováním osobních úda-
jů dle 101/2000 Sb.

•	 Přihlášku se všemi náležitostmi doruč-
te na Obecní úřad v uzavřené obálce 
označenou „Výběrové řízení – Údrž-
bář-řidič“ nebo zašlete emailem na: 
starosta@prostrednibecva.cz.

•	 Uzávěrka přihlášek je 28. února 2022.
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sPolečenská 
kronika

Narodili se

GUZIUR TEREZA

VzpomíNáme
Běh času lze zastavit vzpomínkou, na 
chvíle prožité s maminkou.

Procházky přírodou s tatínkem v na-
šem tom světě velikém.

Vzpomínáme na naši maminku ANNU 
MATOUšOVOU v den jejich naroze-
nin 5. 2. a na tatínka BOHUMIlA, 
jenž jsou již oba na „druhém břehu“.

Dcery Broňa a Jarka s rodinami.

Dvacet let uplynulo do úmrtí našich 
milovaných rodičů MARTy A BO-
HUMIlA RůčKOVýCH. Stále 
s láskou vzpomíná celá rodina

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 12. úno-
ra 2022 vzpo-
meneme smutné 
25. výročí úmrtí 
naší drahé dcery, 
maminky, babičky 
a sestry paní HAN-
Ky MIčOlOVé.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou maminka, dcera Han-
ka s rodinou, Lenka, Zdeněk a Broň-
ka s rodinami.

96 narozeniny Pana Žíly
Vážení spoluobčané,

začátkem prosince jsme navštívili při příle-
žitosti 96 narozenin pana Jana Žílu, eme-
ritního ředitele ZŠ U mostu. Pan Žíla se 
svojí manželkou Vlastou začali pracovat ve 

škole v Kněhyních, na základě umístěnky 
školního inspektora. Řekli mu, že je to chu-
dý, zapadlý kraj. Ale on i paní byli nadšeni 
krásnou přírodou, bohatstvím lesa a kli-
dem. Ovšem co bylo to nejkrásnější, byly 
chytré děti – zejména ho okouzlily svým 
krásným zpěvem. On sám byl členem pě-
veckého spolku Moravan, který byl v jeho 
rodišti v Kroměříži. Rok jeho nástupu byl 
1954 a byl to taktéž jeho rok svatební. Poz-
ději si s manželkou postavili ve středu obce 
domek a přešli pracovat do školy U mostu.

Nebudete mě věřit, že mě pan Žíla zazpí-
val část árie z Prodané nevěsty, „To pi-
večko je nebeský dar“. A to na jedničku 
s hvězdičkou.

Opět musím napsat, že máme báječné 
seniory.

Za všechny občany ještě jednou hodně 
zdraví a stále tolik vitality.

Za SPOZ 
Alice Uhlářová

novinky z knihovny
Několik knih z mnoha nových, které na-
jdete v knihovně.

Iva Gecková:  
liška šiska ve školce

Pohádka o tom, co se děje ve 
školce, když děti odejdou.

B. B. Alston:  
Amari a Noční bratři

Epické fantasy dobro-
družství vynalézavé hr-
dinky Amari Petersové, 
dívky s nelegální magic-
kou schopností, si jistě 
zamilujete.

Michal Vrba:  
Kolem Jakuba

Pozoruhodná povídko-
vá sbírka je svérázným 
autorským příspěvkem 
k věčnému literárnímu 
tématu malého člověka 
ve víru velkých dějin

Ildefonso Falcones: Malíř duší

Nejnovější Falconesův román je fasci-
nující výpravou do Barcelony dvacátého 

století, do doby, kdy nejen 
v katalánské metropoli 
vládla secese a dala tam 
vzniknout tolika unikát-
ním stavbám, které ob-
divujeme dodnes. Mladý 
nadějný tvůrce keramiky 
Dalmau Sala nás díky své 
práci nezavede jen do těchto úžasných 
budov, ale mnohem dál: do světa lidí, z je-
jichž potu a mnohdy i krve se tyto stavby 
rodily.

C. J. Tudor: Upálené

Další thrillerová lahůdka 
s hororovou příchutí od au-
torky Kříďáka, Jámy a Těch 
druhých.

lucinda Riley: Ztracená sestra

Šest sester D’Apliese se 
už vydalo na svou pouť za 
vlastními kořeny a objevilo 
své biologické rodiny. I rok 
po smrti jejich adoptivního 
otce však stále zůstává ne-
zodpovězená otázka, kdo 
a kde je mytická ztracená 
sedmá sestra?

Marcela Slížková
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Povídání o líné zahradě 
s alenou suchánkovou

Beseda nazvaná podle knihy Líná zahra-
da se zaměří na založení a proměnu tra-
diční zahrady pomocí permakulturních 
prvků. Permakultura je dnes hojně použí-
vaný pojem, ale jedná se o takový přístup 
k pěstování, který je trvale udržitelný, 
preferuje obnovitelné zdroje a potlačuje 
ty umělé. Vznikají pak přírodní zahrady, 

které se podobají zahradám našich praba-
biček. Povídání s Alenou Suchánkovou 
se zaměří také na to, jaké se zde nejlépe 
uplatňují pěstované druhy a v neposlední 
řadě na péči o línou zahradu a výhody ta-
kovéto zahrady.

Alena Suchánková je brněnská rodačka, 
která už v dětství zkoumala zahradní ráj 
na lesní zahradě svého dědečka. V době 
dospívání objevovala zahradnickou teorii 
i řemeslo na zahradnické škole. V mládí, 
společně s rodinou, rozvíjela zahradnické 
zkušenosti na permakulturní zahradě ve 
městě. Ve zralém věku vyměnili město za 
hektarovou zahradu na venkově.

Od roku 2011 žije se svým manželem 
v Růžďce, kde společně vytvořili tzv. „Vod-
nářskou zahradu“, zahradu nového věku. 
„S přírodou nebojujeme, učíme se od ní. 
Nebojujeme ani sami se sebou, objevu-
jeme, jak si víc užívat radosti a lehkosti 
života. Píšeme knihy, natáčíme videa, 
navrhujeme zahrady, učíme praktické za-
hradní kurzy i kurzy permakultury, které 
se věnujeme přes dvacet let,“ říká Alena 
Suchánková.

Po besedě si můžete zakoupit knihu Líná 
zahrada za 450 Kč.

Marcela Slížková, knihovnice

VzpomíNáme
Dne 12. 2. 2022 si připomeneme 
4. smutné výročí od úmrtí naší ma-
minky BOžENy PAVláTOVé.

S láskou v srdci vzpomínají děti Old-
řich, Miloš, Libuše, Božena a Karla 
s rodinami.

Dne 14. 2. 2022 
vzpomeneme 10 let 
od úmrtí našeho 
milovaného tatín-
ka, dědečka pana 
MICHAlA SO-
BONě. Stále vzpo-
mínáme a nezapomeneme. Rodina 
a přátelé.

Čas ubíhá a nevrací co vzal, 
jen láska a vzpomínky zůstávají dál.

Dne 16. úno-
ra 2022 uplyne 
5 let od úmrtí 
paní lUDMIly 
PETřEKOVé.

Vzpomíná rodina.

Pozvánky

výstava
V Šindelovém domečku na návsi je nová 
výstava fotografií Světlo a stín.

Autor výstavy Pavel Hon je předsedou 
amatérského spolku Přátelé fotografie 
z Rožnova.

sudoku
Trénujte mozek se sudoku! Podle odborníků 
může být mozek šedesátníka, který luští su-
doku, až o deset let mladší než toho, který ne-
luští. Sudoku Vám dokonce pomůže při hub-
nutí – mozek při své aktivitě spaluje kalorie!

Návod: do prázdných políček doplňte 
čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo na-
cházelo právě jedenkrát v každém řádku 
a sloupci.
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Posezení v kavárničce

Pamatujete na tu dobu, kdy jste vešli do 
kavárny, vzali si noviny a u kávičky si 
přečetli co je nového ve světě a s kolegou 
pak vyhodnotili co vy na to? No, tak ta-
hle doba je, díky digitalizaci, pryč. Jestli 
je to špatně nebo nevyhnutelný pokrok 
doby necháme na Vás, ale pro ty, co by si 
rádi zavzpomínali na vůni kávy a otočili 
stránkou papíru, v naší kavárně nabízí-
me zastavení doby a při čekáni na poštu 
nebo doktora si vychutnat skvělou kávu 
a přečíst noviny. Naše otevírací doba je 
sice v zimním období trochu omezená 

(po-st máme zavřeno), ale čtvrtek, pátek 
jsme tady pro Vás od 8.30, o víkendu pak 
od 10.00.

Ke kávě čerstvý tradiční zákusek je samo-
zřejmostí, ale na své si u nás přijde kaž-
dý. Dnešní mládež si u nás oblíbí různé 
milkshaky, pečené nanuky nebo zmrzlino-
vé poháry s domácí šlehačkou a fit mamin-
ky například na zdravé detox smoothie se 
spirulinou. Dětský koutek sice nemáme, 
ale vaše děti zabavit umíme, protože pas-
telky a omalovánky u nás najdete vždyc-
ky. Ke kávě nabídka rostlinného mléka 
je samozřejmostí a u nás si vyberete ze 
sójového nebo mandlového. Ke stálé na-
bídce jsme přidali i slanou variantu rychlé 
svačiny, a to v podobě klasických oblože-
ných chlebíčků. Receptura je naše domá-
cí. Objednávat tak můžete i na své oslavy, 
jen tak na páteční večer nebo kolegům do 
práce. Pro fajnšmekry připravíme avoká-
dové chleby s vejcem, bylinkami a chia. 
Nutno dodat, že chléb si samozřejmě pe-
čeme sami. A jestli vás trápí čas a nemů-
žete u nás posedět, tak tohle vše zabalíme 

kalendář akcí 
na Prostřední bečvě
24. 2., 17.00 h, knihovna Prostřední 
Bečva
BESEDA O PERMAKUlTURNíCH 
ZAHRADáCH
Povídání o Líné zahradě s Alenou 
Suchánkovou

leden – březen 2022  
VýSTAVA FOTOGRAFIí SVěTlO A STíN,  
šindelův domeček
Autor výstavy Pavel Hon

a připravíme na odnos s sebou. Informa-
cí mnoho? Vše o nás najdete na našich 
webových stránkách www.kofirum.cz. 
Zastavte a na cokoliv zeptejte, jsme online 
na FB, IG prakticky pořád (to je ta digita-
lice) nebo zavolejte - telefon 723 472 594. 
A ještě jedna nutná informace: čepujeme 
Radegast 12. Těšíme se na Vás a přejeme 
Vám úspěšný únor.

Ivana Žitníková

Středa 2. 2., 17.30 h.
Představení dětí v kostele, které jdou 
letos k 1. Svatému Přijímání
Varhaník – pan Poruba, 218
Za rodinu Drlíkovu a Langyelovu a duše 
v očistci.

Sobota 5. 2., 9.00 h.
Varhaník – pan Poruba, 842, 722, 801
Za člen růžencového bratrstva v našem 
děkanátu a mír ve světě.

Neděle 6. 2., 10.30 h
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová, 728, 701, 804
Za Metoděje Červeného, manželku, ro-
dinu Červenou, Bělůnkovu, Kocoufrko-
vu a duše v očistci.

Středa 9. 2., 17.30 h.
Varhaník – pan Poruba 523, 722, 890
Za zemřelé mobilního hospice Strom 
Života s prosbou o požehnání pro pozů-
stalé a duše v očistci.

Neděle 13. 2., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová, 710, 712, 811
Za rodinu Bůžkovu a Gajdošíkovu, za 
děti a duše v očistci.

Středa 16. 2., 17.30 h.
Varhaník – pan Poruba, 711, 712, 802
Za zemřelé rodiče Marii a Zdeňka Ond-
ryášovy, živou a zemřelou rodinu Ond-
ryášovu, Vaculínovu a duše v očistci.

Neděla 20. 2., 10.30 h.
Varhaník – Monika Švandová 709, 725, 
807
Za zemřelého Luďka Zapletala, Anto-
nína Bednáře, živou a zemřelou rodinu 
z obou stran a duše v očistci.

Středa 23. 2., 17.30 h.
Varhaník – pan Poruba, 842, 701, 806
Za nenarozené děti a ochranu života.

Neděla 27. 2., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 522, 727, 812
Za zemřelého Stanislava Holčáka, ro-
diče Holčákovy, rodiče Poláchovy, syna 
Josefa Polácha a za staříčky Bordovské.

Mše svaté v únoru 2022 v kostele svaté zdislavy
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za huMny
výlet za roMantikou cábského jezera
V únorovém díle seriálu Za humny si 
uděláme výlet z Valašské Bystřice, přes 
rozhlednu na Búřově a idylické louky na 
Santově k malebnému jezírku pod vr-
cholem Cáb.
Túru začínáme v části obce Valašské 
Bystřice Hajdůšky u autobusové zastáv-
ky a rozcestníku značícího zelenou turi-
stickou trasu, která směřuje na Santov. 
My ale turistickou značku nesledujeme 
a ihned odbočujeme z asfaltové cesty 
doleva na stoupající lesní pěšinu. Ze 
začátku zdoláváme jednu vrstevnici za 
druhou, přičemž se napojujeme na žlu-
tou turistickou značku, jež nás dovede 
na Búřov (660 m n. m.). Vystoupáme na 
vrcholek, na kterém jsou pastviny ne-
vzhledně doplněné o golfové hřiště. Díky 
tomu se nám vyjeví výhled na hřeben Ve-
řovických vrchů, sedlo Pindula a vrchol
Radhoště. Rozhled si můžeme vylepšit 
na vyhlídkové věži a trochu adrenalinu 
nám při výstupu i sestupu poté dodá 
mírně vrtkavý žebřík. Od Búřova se již 
stoupání zmírňuje, přičemž se napojuje-
me na červenou turistickou značku.
Po červené značce vystoupáme k rozcest-
níku pod vrcholem Ptáčnice (830 m n. m.), 
na jejíž vrchol nepokračujeme a vydáme 
se opět po žluté značce směrem na San-
tov. Jak zjišťujeme na mapě a dle infor-
mační tabule u rozcestníku, vede zde také 
Baťova naučná stezka, které se držíme. 
Na tabulích naučné stezky se dozvídáme 
o přírodních i historických zajímavostech 

oblasti Vsacka. Stezka několik set metrů 
pod rozcestníkem odbočuje doleva, avšak 
odbočka není moc zřetelná a naučná 
stezka není dobře značená, doporuču-
jeme mít po ruce mapu s GPS. Klesáme 
po lesnické cestě, která se ale postupně 
mění v úzkou pěšinku pralesovitým le-
sem, přičemž blízkost jezírka poznává-
me dle podmáčeného terénu a okolních 
mokřadů. Po chvíli naši pozornost upou-
tají impozantní skalní útvary a balvany 

tyčící se nad jezerem. Jak se dozvíme na 
informační tabuli naučné stezky u jezera, 
Cábské jezero není jezero v pravém slova 
smyslu. Vzniklo při sesuvu půdy, kdy do-
šlo k přehrazení jednoho z přítoků řeky 
Malé Bystřičky. Později v roce 1965 bylo 
prohloubeno a upraveno stavidlem pro 
zádrž vody, proto se jedná spíše o rybník. 
Romantičnost jezeru dodává jeho poloha 
uprostřed lesa, skály tyčící se nad ním 
nebo hustý porost rákosí, ze kterého jako-
by měl každou chvílí vykouknout vodník. 
V ekosystému jezera najdeme zajímavé 
vlhkomilné druhy rostlin i živočichů, na-
příklad kuňku žlutobřichou, čolka kar-
patského nebo škebli rybničnou.
Abychom nemuseli stoupat zpět na žlu-
tou značku, vydáváme se od jezera dál 
po lesní cestě. Procházíme po loukách 
a kolem chalup a dostáváme se na širo-
kou zpevněnou cestu. Ta nás dovede na 
žlutou značku přímo na Santov, známý 
svými loukami a impozantními výhle-
dy. Procházíme idylickou roztroušenou 
osadou a potkáváme roubenou zvoničku 
pod urostlými lípami. U pomníku par-
tyzánům se můžeme občerstvit v místní 
hospodě. Výlet zakončujeme pohodo-
vým sestupem po zelené značce, vedoucí 
přes louky a usedlosti po asfaltové cestě.

Lada Srovnalová, Dominik Holiš
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jak se Žilo na bečvách…
obchod – sMíšené zboŽí 1. část
Na vesnici vytváření zásob a následné va-
ření z nich ještě stále podléhalo samozá-
sobitelství, či výměnnému obchodu mezi 
sousedy. Zboží, které nedostali tímto 
způsobem, mohli získat ve vzdálenějším 
městě. Ve městech zpravidla probíhaly 
trhy - týdenní, nebo výroční (tzv. jarmar-
ky). Na trh se muselo vyrazit brzy ráno, 
kdy byly potraviny nejčerstvější - byly to 
např. vejce, máslo, tvaroh, drůbež, zvě-
řina, maso, ryby. Dříve se vesnice odli-
šovala především svým zemědělským 
zaměřením, na rozdíl od měst, kde se 
rozvíjelo řemeslo a manufakturní výroba. 
Trhy a jarmarky mohla v minulosti provo-
zovat města, která obdržela trhové práva. 
Městská práva vydával buď sám panovník 
u královských měst nebo feudál u pod-
danských měst. Návštěva trhu bývala 
srovnatelná s návštěvou nákupního cent-
ra v současnosti. Trh představoval velkou 
událost nejen pro lidi, kteří tam vyráželi 
za nákupy, i pro lidi, kteří tam vyráželi za 
obchodem.

Existovaly v podstatě dva druhy trhů - tý-
denní trh, který se uskutečňoval jednou 
za týden ve stanovený den. Prodávalo se 
na něm zboží běžné potřeby jako ovoce, 
zelenina, mléčné výrobky. Druhým typem 
byly výroční trhy – neboli také jarmarky. 
Těchto trhů se zúčastnili často obchod-
níci, kteří přijížděli zdaleka a přiváželi 
zboží, které nebývalo běžně dostupné. 
Například látky, koření, stuhy, obuv. Sou-
částí výročních trhů byly různé potulné 
atrakce jako divadlo, hudební produkce 
a podobně.

Protože mnoho lidí to mělo do města 
daleko, fungovaly na vesnicích obcho-
dy, kterým se říkalo různě: hokynářství, 
kvelb, krám nebo koloniál. Jednalo se 
v podstatě o prodej smíšeného zbo-
ží. Kromě potravin tam bylo možno  
zakoupit vše, co bylo v domácnosti 
zapotřebí.

Smíšené zboží, starším názvem také ob-
chod s koloniálním zbožím neboli ko-
loniál, je typ maloobchodní prodejny, 
která nabízí spotřebiteli široký sortiment 
zboží. Obvykle se jedná o prodejnu s pře-
vahou potravin a nápojů s doplňkovým 
prodejem nejpoptávanějšího drogistické-
ho, papírenského a kosmetického zboží, 
která se typicky nachází na vesnici (často 
jako jediný obchod v obci).

A jak to vypadalo v naší obci? Často do-
cházelo k odchodu obyvatel za obživou 
do měst (do Zlína k Baťovi, do Ostravy), 
do zahraničí nebo do míst, kde nebylo 
zajištění běžného života tak tvrdé jako 
na Valašsku v horách. Další, a to nezane-
dbatelnou příčinou úbytku obyvatelstva 
obce, bylo osidlování pohraničí po skon-
čení druhé světové války. Důvodem, 
proč nestačil jen jeden obchod, byla roz-
lehlost katastru naší obce, kdy vzdále-
nosti mezi jednotlivými hospodářstvími 
byly veliké. Vzniklo tak větší množství 
obchodů, spíše obchůdků, jak se smí-
šeným zbožím, tak specializovaných na 
určitý sortiment.

Mezi známé a významné obchodníky pa-
třila rodina Děckých, původem z Horní 
Bečvy. Začátky jejich obchodování jsou 
spojeny s Janem Děckým. Ten byl vyuče-
ným obchodníkem a rozhodl se začít pod-
nikat v Kněhyních. Od Antonína Mrázka 
odkoupil v roce 1934 obchod na č. p. 127, 
který byl postaven přímo vedle hotelu 
Skokan.

Zde provozoval obchod před druhou svě-
tovou válkou a během ní spolu se svým 
mladším bratrem Cyrilem Děckým, který 
se u něj vyučil na obchodního příručního. 

Jan Děcký zde pracoval se svým bratrem 
Cyrilem. Na snímku je se svou ženou Ka-
milou Děckou, rozenou Skokanovou.

Jan Děcký v době studií

Doklady o koupi z Okresního archívu 
ve Vsetíně

Cyril Děcký
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Vše probíhalo v naprosté shodě až do roku 
1944, kdy oba bratři byli zatčeni, převeze-
ni do Bílé, podrobeni výslechu a mučeni. 
Odtud pak putovali do Brna do Kouni-
cových kolejí, kde je čekala jistá smrt. 
Důvodem jejich zatčení byla spolupráce 
s partyzány, kterým poskytovali nejen 
potraviny, někdy nocleh a přechovávali 
u nich občas i zbraně. Po odhalení Hášovy 
skupiny, došlo i na ně. Shodou šťastných 
okolností byli v dubnu 1945 propuštěni 
a vydali se pěšky na cestu domů.

Po válce se podnikání bratrů rozdělilo. 
Jan Děcký v roce 1946 koupil od Heleny 
Očadlíkové obchod na č. p. 267 (dnes 
sociální byty vedle hasičské zbrojnice)  
a přenechal jej k podnikání bratru 
Cyrilovi.

Jan Děcký pak ještě koupil dům č. p. 230 
ve středu obce a zřídil zde obchod. Tento 
dům byl také zajímavý tím, že v něm dožil 
stáří u své vnučky Kamily Děcké známý 
léčitel Josef Vaněk. Prodávalo se zde pře-
devším běžné potravinářské zboží, koře-
ní, čaj, káva (pokud byla), cukr, sůl, atd. 
Dalo se zde také nakoupit základní dro-
gistické zboží, jako mýdlo, soda na pra-
ní apod. Kuchyňské nádobí, nebo země-
dělské nářadí se neprodávalo, k tomu byly 
specializované obchody. Zboží bylo do-
dáváno ve velkých pytlích, pak se rozva-
žovalo do papírových sáčků či do papíru.

Pak přišel únor 1948 a všechny obchody 
byly znárodněny a předány nejpozději 
do padesátých let Jednotě, což bylo spo-
třební družstvo spojené převážně s ven-
kovským obchodem. V tomto období byl 

Cyril Děcký propuštěn z obchodu, jeho 
manželka zde mohla pracovat jako pro-
davačka. Stejný osud potkal i bratra Jana. 
Oba pak rozváželi po obchodech chleba 
z pekárny Radko Linharta z Dolní Bečvy.

Nejdříve skončila prodejna v Kněhyních, 
protože hned vedle obchodu byla posta-
vena nová prodejna Jednoty. Na snímku 
je zobrazen poslední den prodeje v ob-
chodě č. p. 267. Před obchodem stojí 
Františka Pavlicová a Kamila Děcká.

Obchod u mostu ve středu obce, fungo-
val ještě v šedesátých letech, ovšem jako 
prodejna Jednoty. Stále se říkalo, že se jde 
nakoupit k Děckému. Já sama si pamatuji, 
jak jsem na dědečkově „ukrajině“ jezdila 

nakupovat k Děckému. Vždy jsem dostala 
50 haléřů navíc, abych si mohla koupit za 
odměnu Eskymo. Jsem přesvědčená, že 
mnoho starších občanů, kteří v těchto le-
tech byli ještě dětmi, si vše dobře pamatují.

Vzpomínky na to, jak vypadalo obchodo-
vání v naší obci, jsem sice začala bratry 
Děckými, ovšem ve stejné době se zde na-
cházelo mnohem více obchodů a obchůd-
ků, či jiných způsobů obchodování. Tím 
se budeme zabývat v březnu.

Zdroje:
Zpracovala Zina Langrová

Internet
Materiály okresního archívu ve Vsetíně

Vyprávění pana Zdeňka Děckého

Doklady o koupi z Okresního archívu ve Vsetíně

Prodejna v Kněhyních u č. p. 267
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novinky ze školy

lyŽování na bílé
Ve dnech 10.–14. 1. 2022 absolvovali ně-
kteří naši žáci ve spolupráci se spolkem 
SUN Outdoor lyžařský výcvik ve ski areálu 
Bílá. Někteří ho vyhlíželi nedočkavě, jiní 
s jistými obavami, jestli ho zvládnou. Lyža-
ři byli rozděleni do pěti družstev, ve kterých 
se jim věnovalo 7 šikovných instruktorů. 
Dohled nad žáky pomáhaly zajišťovat paní 
učitelka Mgr. Simona Hrstková, PaedDr. 

Effenbergerová a vychovatelky Barabášo-
vá a Golasovská. Počasí nám přálo, a tak 
malí lyžaři mohli pět dní pilně trénovat 
na svahu, aby v pátek v závěrečných zá-
vodech ukázali, co se naučili. V kategorii 
dívek na 1. místě skončila Eliška Žďárková 
(4. tř.), 2. místo obsadila Vaneska Hradi-
lová (3. tř.) a na 3. místě se umístila Lucie 
Martináková (3. tř.). Z chlapců se umístil 

na 2. místě Simon Jurajda (4. tř.) a třetí 
skončil Tobiáš Hurta (2. tř.). Důležité však 
bylo, že se všichni naučili brzdit, zatáčet, 
sjet kopec, a hlavně měli radost z pohybu.

Také únor bude ve znamení pohybu. Snad 
se nám letos podaří realizovat plavecký 
výcvik.

Mgr. Simona Hrstková

10 otázek Pro radMilu kantorovou, 
Předsedkyni občanského sdruŽení sakuMPikuM

1. Kafe nebo čaj?
Určitě čaj. Jednou denně ale „desátá“ 
káva nesmí chybět.

2. Jaký film nebo seriál Vás naposled 
zaujal a proč?
Raději sáhnu po dobré knize, ale posled-
ní seriál, který mě zaujal byl Ochránce 
s Lukášem Vaculíkem.

3. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na 
Prostřední Bečvě?
Těžko říct, na Bečvách je všude dob-
ře. Nejraději sedím s rodinou pod naší 
lípou.

4. Pes nebo kočka?
Pes. Na psa jsem zvyklá od dětství. Bez 
něj si rodinný dům nedovedu představit, 

a k tomu vlastně patří i kočka. Takže 
oboje.

5. čeho se bojíte kromě smrti?
Těch menších strachů je více. V podstatě 
je to celé strach o rodinu, aby ji nepotka-
lo nic špatného. Jak se rodina rozrůstá, 
strachů přibývá.

6. Jste raději pro anebo proti?
Více pro. Někdy to ale opravdu nejde, 
a člověk se musí postavit proti.

7. Co Vám chybí na Prostřední Bečvě?
Myslím, že na Prostřední máme všech-
no. Záleží také, v které části obce člověk 
bydlí. Každý má pocit, že mu občas něco 
chybí. V podstatě je tu vše, co potřebuje-
me k životu.
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sport

hasiči Prostřední bečva  
hlavní zásady Pohybu na zaMrzlé vodní Ploše
1. Rozhodně nedoporučujeme volně se po-
hybovat po ledu o tloušťce menší než 25 cm 
a v místech, kde není možnost pomoci v pří-
padě nouze!

2. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní 
plochu, je třeba dbát co největší opatrnos-
ti – možnost prasknutí ledové krusty je vy-
soká zejména u ploch s přírodním přítokem 
a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech 
průtoku.
3. Po ledové ploše se nepohybujte ve skupi-
nách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu 
a k jeho náhlému prasknutí.

4. Zatížení je vhodné rozložit na co největší 
plochu, proto při pohybu po ledové ploše 
využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou 
plochu (lyže, sněžnice apod.).

5. Při samotné záchraně tonoucích osob 
z ledové vody – po propadnutí – je v první 
řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS 
(Integrovaný Záchranný Systém) linky 112 
nebo 150 a 155.

6. K okraji propadlého ledu se pak přibli-
žujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost, 
velice opatrně, s využitím co největší plochy 
(plazením, s použití žebříků, desek, klád 

nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na 
laně s jakýmikoliv i improvizovanými plo-
vacími pomůckami.

7. Po vytažení tonoucího z vody u něj zajis-
těte základní životní funkce, případně za-
hajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdra-
votnické záchranné služby (155). Pokud je 
tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mok-
rého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte 
tepelný komfort!

Za SDH Prostřední Bečva  
Ivana Růčková

zahájení jarní  
fotbalové sezóny
Nový rok je za námi a fotbalisty 
čeká již brzy zahájení jarní části 
soutěžního ročníku 2021/22.
Příprava začíná ve středu 
19. ledna a pokračuje dle sta-
noveného plánu. V rámci této 
přípravy je v plánu pět příprav-
ných utkání, a to:

NE 30. 1. v 10.00 na UT Val. 
Mez.: Val. Mez. U17-P. B.
NE 13. 2. v 10.00 na UT Val. 
Mez.: Val. Mez. U19-P. B.
SO 19. 2. ve 14.30 na UT Rož-
nov: Rožnov-P. B.
SO 26. 2. ve 14.30 na UT 
Rožnov:?
SO 12. 3. ve 14.30 na UT, Rož-
nov: Stachovice-P. B.
SO 19. 3. ve 14.30 na UT, Rož-
nov: Hrachovec-P. B.

První mistrovské utkání nás 
čeká v neděli 27. března v 10.15 
ve Slavičíně.

Všem hráčům přejeme pevné 
zdraví, a hlavně aby se jim na 
hřišti dařilo.

Za FK Lubomír Kysučan, 
sekretář klubu

8. Kdy jste byl/a naposledy 
hrdý na Prostřední Bečvu?
Vždy, když vyjedu někam dál 
a zmíním se, kde bydlím. Re-
akce bývají překvapivě stejné. 
Beskydy, Bečvy – tam je tak 
krásně!

9. Po obci autem, na kole nebo 
pěšky?
Přes den, do práce a na nákup 
většinou autem. Je to dnešní 
styl – závod s časem. Na odre-
agování chodím po obci na ve-
černí procházky s hůlkami.

10. Co vám dává naději?
Občas vodím vnučku do škol-
ky, a tam vidím tu naději. V na-
šich dětech, vnoučatech. Jsou 
plní elánu a nadšení, upřím-
ní, bezprostřední. Ochotní 
se zapojit do jakékoli aktivi-
ty, jen pro tu radost z pohybu 
a činnosti.

Každý měsíc klademe stejné 
otázky osobnostem Prostřední 
Bečvy. Inspiraci jsme našli v Tý-
deníku Respekt.
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Hotel Kryštof 
nově nabízí

roZVoZ PoleDNÍHo MeNU

– polévka, hlavní chod (výběr ze 2 jídel)
– týdenní menu máte vždy dopředu k náhledu

– menu vozíme pondělí až pátek
– vozíme do firem a kanceláří, důchodcům aj. zájemcům

– cena je od 100,-Kč

Více informací na tel. čísle 774 718 333, 773 263 940
www.hotelkrystof.cz

 
  

Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva 
Chceš  se stát součástí našeho týmu? Přidejte se k nám,  uvaříme  z tebe  

profíka! 
 

Areál Zavadilka je komplex skládající se z restaurace Valašský šenk, 
rekreačně sportovního a zábavního areálu a ubytovacího zařízení, který 
hledá pro rozšíření pracovního týmu spolupracovníky  ve složitém umění 
gastronomie. 
 
Co  u nás můžeš dělat :     
 

 TANČIT  MEZI  SPORÁKY  A  VAŘIT  POŘÁDNÉ VALAŠSKÉ JÍDLO   
 

 POMÁHAT  MÝT HRNCE A LOUPAT CIBULI NAŠIM KUCHTIKŮM, 
PROTOŽE VŠE NESTÍHAJÍ     

 
 TOČIT PIVO, ROZNÁŠET JÍDLO A  OBSKAKOVAT  VŠECHNY  DOBRÉ 

LIDI 
 
Co ti za to dáme: 
 

➔  PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM  A DOBROU PARTU, KTERÁ TĚ V 
TOM  NENECHÁ 

 
➔ MOŽNOST  NAUČIT  SE  V  GASTRU NĚCO, CO TĚ JINDE NENAUČÍ   

 
➔  PENÍZE A OSTATNÍ VÝHODY , KTERÉ NAJDEŠ NA  

WWW.NEROTRADE.CZ   POD KARIÉRA  A  NABÍDKA  PRÁCE                                              
 
 

Máš  zájem?   Napiš email  na  kariera@nerotrade.cz  nebo volej na tel.: +420 
602 222 984 nebo chatuj na Facebook 

 
 
 
   
 
  
     

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva 
 

Chceš  se stát součástí našeho týmu? ROSTEME  a proto se přidej  k nám ! 
 

NERO TRADE, a.s.  je výrobce interaktivních zábavních zařízení a hraček pro děti a provozovatel 
zábavní techniky, který hledá  kolegy do pracovního party. 

 
 
Co  u nás můžeš dělat :   
 

• ELEKTRKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA 
 

• IT SPECIALISTU 
 

• VEDOUCÍHO KOVOVÝROBY 
 

• STAVBYVEDOUCÍHO 
 

• MANAGERA PRACOVNÍ AGENTURY 
 

• PRACOVNÍKA ÚKLIDU 
 
 
Co ti za to dáme: 
 

➢ NÁROČNOU PRÁCI S NOVÝMI  TECHNOLOGIEMI , KDE SE  TAKY NĚCO 
NAUČÍŠ   

 
➢ SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ  KDYŽ NĚCO NEVÍŠ POMŮŽOU 

 
➢ PRAVIDELNOU MZDU  A KDYŽ  BUDEŠ DOBRÝ TAK K TOMU  ODMĚNY 

 
➢ OSTATNÍ VÝHODY,  KTERÉ NAJDEŠ   NA 

   WWW.NEROTRADE.CZ  POD  KARIÉRA  A  NABÍDKA  PRÁCE                                              
 
 
Máš  zájem?   Napiš email  na  kariera@nerotrade.cz  nebo volej na tel.: +420 602 222 984 nebo 
chatuj na Facebook 

 
 
 


