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Milí Prostřednobečvané,
jsme na prahu nového roku, a tak jako 
kaž dý rok i letos bychom Vám rádi zreka-
pitulovali ten právě uplynulý.

Přes spoustu nepříznivých vlivů, se kte-
rými se všichni potýkáme, byl letošní rok 
z pohledu obce výjimečný. Investiční vý-
daje překročily 43 milionů Kč a projek-
ty, které ukrajují největší část této sumy, 
bychom Vám rádi popsali v následujících 
odstavcích.

Chodník podél silnice I/35 na Novou 
- první ze tří důležitých projektů, kte-
ré by měly zvýšit bezpečnost chodců 
v souvislosti s velkým dopravním zatíže-
ním obce na silnici I/35 (další dva jsou 
úpravy křižovatky u hasičské zbrojnice 
střed a chodník/cyklostezka od Zavadil-
ky do Kněhyň). V rámci stavby došlo ke 

snížení rychlosti v celém úseku a přede-
vším k vybudování přechodu pro chodce 
u zastávek na Nové. Přechod dostal nor-
mové parametry, kde maximální délka je 
8 metrů. Součástí projektu byla i výstav-
ba nových originálních autobusových za-
stávek, které by se následně měly v rámci 
dvou výše zmiňovaných projektů rozšířit 
po celé obci. Během stavby jsme stejně 
jako v případě cyklostezky v loňském 
roce připoložili v celém úseku chráničky 
s optickými kabely. Celá akce byla spo-
lufinacována Státním fondem dopravní 
infrastruktury částkou 17,8 milionů Kč.

Opravy místních komunikací - celoploš-
ně se podařilo opravit více než 2,5 km 
obecních cest, s čímž nám velmi pomohla 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve 

výši 3,8 milionů Kč. Trápí nás stav hlavní 
komunikace vedoucí obcí, na jejíž opravu 
se nám dotace získat prozatím nepoda-
řilo. Opět to budeme zkoušet začátkem 
roku 2023. Pokud bychom byli úspěšní, 
zrealizujeme opravu celého úseku od náv-
si k obecnímu úřadu. V případě neúspě-
chu budeme opravu realizovat z vlastních 
prostředků na etapy.

Oprava parkoviště u obecního úřadu  
- kompletní výměna povrchu včetně 
úprav na dešťovou kanalizaci. Podpořeno 
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dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 2,9 milionů Kč. Na parkovišti máme 
schváleno vodorovné dopravní značení, 
které budeme realizovat na jaře. Vyznačí-
me 45 parkovacích míst.

Pumptracková dráha - děti a mladiství 
už určitě znají. Asfaltová dráha s boulemi 
a klopenými zatáčkami pro kola, koloběž-
ky, skateboardy a kolečkové brusle vznik-
la na pozemcích obce pod Plančákem. 
Opět podpořeno Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj částkou 900 tisíc Kč.

Instalace řízeného větrání/rekuperace 
v budovách ZŠ a MŠ střed - v obou bu-
dovách byly umístěny vzduchotechnic-
ké jednotky, které zajišťují trvalý přísun 
čerstvého vzduchu, aniž by bylo potřeba 
větrat okny. Primárním motivem bylo 
zajištění lepšího prostředí dětem a žá-
kům a vedlejším efektem by měla být také 
úspora na vytápění. Projekt byl spolufi-
nancován Státním fondem životního pro-
středí ve výši 3,4 milionů Kč.

Kompletní rekonstrukce kotelen v bu-
dovách ZŠ a obou MŠ - ve všech budo-
vách byly doposud namontovány původ-
ní více než 20 let staré plynové kotle ještě 
z dob plynofikace obce. Provedli jsme tedy 
jejich výměnu za moderní kondenzační 
kotle spolu s novým měřením a regulací, 
která umožňuje dálkové řízení a detailní 
monitorování. Opět spolufinancováno 
Státním fondem životního prostředí část-
kou 900 tisíc Kč.

Fond Pustevny - nadále spolupracuje-
me se Zlínským a Moravskoslezským 

krajem, obcí Trojanovice a některými 
subjekty podnikajícími na Pustevnách 
na rozvoji této lokality a jejího okolí. V le-
tošním roce byl rozpočet Fondu Pustevny 
více než 1,5 milionů Kč při spoluúčasti 
naší obce 100 tisíc Kč. Z Fondu jsme hra-
dili projektovou dokumentaci pro záchyt-
né parkoviště a zázemí pro návštěvníky 
a také automobil pro správce Pusteven, 
který obdržíme na začátku příštího roku.

Mobilní rozhlas/Munipolis - spustili 
jsme další informační kanál obce. Nej-
jednodušší cestou je stáhnout si aplikaci 
do Vašeho chytrého telefonu. Pokud jej 
nemáte, vůbec to nevadí. Zastavte se za-
registrovat na obecním úřadu a už Vám 
neuteče žádná novinka z naší obce.

Vedle již zrealizovaných projektů sou-
běžně pracujeme na tvorbě projektových 
dokumentací.

Chodník s cyklostezkou do Kněhyň - po 
několika předěláváních máme hotovu fi-
nální verzi projektu a čekáme na poslední 
vyjádření dotčených orgánů. V první po-
lovině příštího roku bychom rádi vyřídili 
stavební povolení a požádali o dotaci.

Tréninkový areál pro SDH - máme vy-
pracovánu studii zázemí pro hasiče, které 
se bude nacházet na louce pod Plančá-
kem vedle pumptracku. Projekt obsahuje 
stometrovou tartanovou běžeckou dráhu. 
Základny pro požární útok a skladovací 
prostory včetně prostorů pro občerstvení.

Záchytné parkoviště pro Pustevny - 
máme hotovu projektovou dokumentaci 

a aktuálně vyřizujeme stavební povolení. 
Kapacita parkoviště by měla být cca 100 
aut a povrch štěrkovo hlinitý.

Rozšíření vodovodu v Kněhyních - chybí 
nám poslední 3 souhlasy vlastníků dotčených 
pozemků. Věřím, že se nám je podaří získat, 
a začneme vyřizovat stavební povolení.

V průběhu roku jsme nezapomněli ani na 
kulturní a společenské akce. Vedle již 
tradičních Obecních slavností nebo Vá-
nočního jarmarku jsme uspořádali proza-
tím skromný nultý ročník masopustního 
průvodu, který bychom chtěli v příštím 
roce více rozvinout, a v neposlední řadě 
Bečvanského Poťápa na našem přírod-
ním koupališti.

Tolik tedy ve zkratce k hlavním projek-
tům, jimž jsme se věnovali v roce 2022. 
V některém z příštích zpravodajů Vás se-
známíme s tím, co nás čeká v roce 2023. 
Vedle dalších investičních akcí Vám již 
teď můžeme naznačit, že plánujeme 
novou kulturně/společensko/sportovní 
akci ve spolupráci s okolními obcemi, 
která bude určitě velmi zajímavá.

Závěrem mi dovolte popřát příjemné 
a poklidné období vánočních svátků. 
Období opravdového odpočinku a načer-
pání nových sil do nadcházejícího roku. 
Jsem přesvědčen, že už to bude rok k nám 
všem přívětivější a radostnější. Přeji Vám 
i Vašim rodinám pevné zdraví.

Váš starosta 
Radim Gálik

🏙 oZnÁMení obeCníHo ÚřadU  

Upozorňujeme občany, že na přelomu 
prosince a ledna se budou opisovat 
stavy vodoměrů pro fakturaci za dru-
hé pololetí 2022. V případě, že nebu-
dou majitelé zastiženi, obdrží podklad 
pro zapsání stavu vodoměru, který je 
nutné doručit nebo nahlásit telefonic-
ky, e-mailem na OÚ bezprostředně po 
jeho obdržení.

Platby vodného a stočného a místních 
poplatků (odpady, pes) budou z tech-
nických důvodů možné až PO OBDR-
ŽENÍ FAKTUR a podkladů (koncem 
ledna 2023).

PoPlatky na rok 2023

15. prosince schválilo zastupitelstvo obce Prostřední Bečva poplatky na rok 
2023. Platba za vodné a stočné je ze zákona počítána dle skutečných nákladů 
a povinné finanční rezervy, proto jsou sazby vyšší. Ostatní poplatky zůstávají na 
stejné úrovni.

odPady

Obec v tuto chvíli doplácí ze svého rozpoč-
tu cca 0,5 mil. Kč na své odpadové hos-
podářství. Jedná se o svoz komunálního 
odpadu, sběrných hnízd, odpadů ze sběr-
ného dvora i bioodpadu. Příjmy zde tvoří 
poplatky od občanů, majitelů rekreačních 

nemovitostí a podnikatelů, kteří mají 

s obcí uzavřenou smlouvu. I když v příštím 

roce budou náklady na svoz a likvidaci od-

padů vyšší, rozhodlo zastupitelstvo popla-

tek za odpad nezvyšovat. Zohlednilo tak 

vysokou finanční zátěž občanů, kterou při-

náší inflace a ceny energií. Základní sazba 
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vodné, stočné

Jak jsem psala výše, cena vodného 
a stočného vychází z kalkulace ceny 
vody. Vodné proto musíme zdražit 
o 3,30 Kč na 34,30 Kč / 1 m3  a stočné té-
měř o 10 Kč na 43,80 Kč / 1 m3 . Celkem 
tedy domácnost, která odebírá vodu 
z obecního vodovodu a odvádí splaš-
kové vody do veřejné kanalizace zaplatí 
za vodné a stočné 78,10 Kč. Tato cena 
bude účtována v červenci 2023 za ode-
branou vodu v 1. pol. 2023. 

Pro srovnání uvádíme porovnání cen 
vodné/stočné v naší obci a VAK Vsetín 
(okolní obce).

poplatku za odpad je 550 Kč a zůstává 
také systém slev: 10 Kč za každý zaevido-
vaný pytel tříděného odpadu (max. 200 Kč 
/ osoba) a až 100 Kč sleva za menší počet 
svezených popelnic (viz tabulka „Tarifní 
pásma – svoz SKO“). Např. domácnost 
se čtyřmi členy (dva rodiče + děti 3 a 7 let) 

budou mít základní poplatek 450 Kč, po-
kud mají jednu 110 l nádobu a vyváží se 
jim kaž dý svoz (co 14 dnů). Pokud by měli 
větší počet nádob – a tím pádem větší po-
čet svozů (více než 24 ročně), základní po-
platek bude vyšší.

PronÁjeM bytU 
1+1 v kněHyníCH

Obec Prostřední Bečva nabízí pro-
nájem sociálního bytu 1+1, vel. 
60,79 m2 v 1. NP v rodinném domě 
č. p. 267 v místní části Kněhyně. Vy-
plněné žádosti zasílejte do 13. 1. 2022 
na adresu: obec@prostrednibecva.cz 
nebo odevzdejte osobně na podatelně 
Obecního úřadu. Formulář žádosti 
ke stažení: www.prostrednibecva.cz

PodMínky Pro žadatele

1. Průměrný ČISTÝ příjem v obdo-
bí 1 rok před uzavřením smlouvy 
nepřekročí:

•	 domácnost s 1 členem  
– 0,5 násobek průměrné měsíční 
mzdy dle ČSÚ 

•	 domácnost se 2 členy  
– 0,8 násobek 

•	 domácnost se 3 členy – 1 násobek 
•	 domácnost s 5 a více členy  

– 1,2 násobek  

2. Bytová nouze: žadatel nevlastní 
nemovitost nebo platnou nájemní 
smlouvu a zároveň ani žádný z členů 
rodiny není majitelem nemovitosti 
určené k bydlení.

3. Věk – žadatel je ve věku 15 – 64 let. 
Nájemní smlouva může být uzavře-
na se seniorem (osobou nad 64 let) 
pouze, pokud je většina členů do-
mácnosti mladších 64 let.

tarifní PÁsMa – svoZ sMěsnéHo koMUnÁlníHo odPadU

1 osoba v domácnosti

Výše poplatku/os 550 Kč 500 Kč 450 Kč

počet svozů ročně domácnost 13,1 a více 10,1-13 0-10

2 osoby v domácnosti

Výše poplatku/os 550 Kč 500 Kč 450 Kč

počet svozů ročně / domácnost 20,1 a více 14,1-20 0-14

3 osoby v domácnosti

Výše poplatku/os 550 Kč 500 Kč 450 Kč

počet svozů ročně domácnost 27,1 a více 18,1-27 0-18

4 osoby v domácnosti

Výše poplatku/os 550 Kč 500 Kč 450 Kč

počet svozů ročně domácnost 36,1 a více 24,1-36 0-24

5 osoby v domácnosti

Výše poplatku/os 550 Kč 500 Kč 450 Kč

počet svozů ročně domácnost 45,1 a více 30,1-45 0-30

Místní PoPlatky 2023

Odpady 550 Kč (základní poplatek)

Osvobození od poplatku Děti do 2 let, senioři nad 70 let

Sleva za tříděný odpad 10 Kč / pytel, max. 200 Kč / osoba

Sleva za méně SKO až 100 Kč / osoba (dle tarifního pásma)

Pes 100 Kč, každý další pes 150 Kč

srovnÁní vodné/stočné 
2022 2023

Obec VAK Vsetín Obec VAK Vsetín

Vodné 31 Kč 51,48 Kč 34,30 Kč 59,18 Kč

Stočné 34 Kč 39,60 Kč 43,80 Kč 45,65 Kč

Celkem 64 Kč 91,08 Kč 78,10 Kč 104,83 Kč

Alena Srovnalová

Řádková inzerce  
v rozsahu 200 znaků  

je zdarma.



4 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

svoZ odPadU Prostřední bečva 1. Pololetí 2023

Poplatek za odpad  
pro rok 2023: 550 Kč

Slevy
Děti do 2 let: zdarma.
Senioři nad 70 let: sleva 200 Kč.
1 pytel tříděného odpadu: 10 Kč, 
max. 200 Kč.
Minimální počet svozů popelnic: až 
100 Kč.
Viz https://www.prostrednibecva.cz/
odpady-2

Svoz směsného  
komunálního odpadu 
(popelnice)
Popelnice musí být řádně označena 
plastovým kódem a ve svozový den 
připravena blízko vozovky, max. do 
vzdálenosti dvou metrů. V zimním 
období je nutno zajistit přístup k po-
pelnicím. Pokud popelnici nechcete 
svézt, označte ji žlutým žetonem 
(vydává Obecní úřad).
Pokud bude v popelnici tep-
lý POPEL nebo bude evidenč-
ní kód přeškrtnutý, NEBuDE 
VYVEZENA.
Kontejnery na směsný komunální 
i tříděný odpad umístěné v hnízdech 
v Kněhyních a Bacově slouží pouze 
pro potřeby majitelů chat a chalup.

Svoz tříděného odpadu  
(pytlové sběr)
Papír – modrý, Sklo – zelený, 
Plast a nápojový karton – žlutý, 
popř. bílý.
Za každý zaevidovaný pytel je 10 Kč 
sleva na poplatku za odpad. Max. 
výše slevy – 200 Kč.
Pytle budou v uvedený svozový den 
připraveny na místech, ze kterých 
jsou běžně vyprazdňovány popelnice. 
Musí být řádně zavázány nebo jinak 
zajištěny, aby při manipulaci nedošlo 
k vysypání obsahu. Každý pytel řádně 
označte kódem pro daný druh! Pro 
snadnější evidenci doporučuje svozo-
vá firma otočit pytle kódem nahoru.

Pytle i kódy na tříděný odpad si vyzved-
něte v úřední hodiny v pokladně Obec-
ního úřadu u Ivany Růčkové nebo na 
podatelně u Lenky Mikulenkové.

Leden

2. 1. Square papír, Square sklo

9. – 10. 1. popelnice (směsný komunální odpad)

16. 1. Square plasty, nápojový karton

23. – 24. 1. popelnice (směsný komunální odpad)

30. 1. Square papír, Square sklo

Únor

1. 2. ST Square plasty, nápojový karton

6. – 7. 2. popelnice (směsný komunální odpad)

13. 2.  Square plasty, nápojový karton

20. – 21. 2. popelnice (směsný komunální odpad)

27. 2. Square papír, Square sklo

Březen

1. 3. Square plasty, nápojový karton

6. – 7. 3. popelnice (směsný komunální odpad)

13. 3. Square plasty, nápojový karton

20. – 21. 3. popelnice (směsný komunální odpad)

27. 3.  Square papír, Square sklo

29. 3. Square plasty, nápojový karton

Duben
3. – 4. 4. popelnice (směsný komunální odpad)

11. 4. Square plasty, nápojový karton

17. – 18. 4. popelnice (směsný komunální odpad)

24. 4.  Square papír, Square sklo

26. 4. Square plasty, nápojový karton

Květen
2. 5.  popelnice (směsný komunální odpad)

9. 5. Square plasty, nápojový karton

15. – 16. 5. popelnice (směsný komunální odpad)

22. 5.  Square papír, Square sklo

24. 5. Square plasty, nápojový karton

29. – 30. 5. popelnice (směsný komunální odpad)

Červen
5. 6. Square plasty, nápojový karton

12. - 13. 6. popelnice (směsný komunální odpad)

19. 6. Square papír, Square sklo

21. 6. Square plasty, nápojový karton

26. – 27. 6. popelnice (směsný komunální odpad)
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sPolečenskÁ 
kronika

Vzpomínáme
Tvé ruce nepohladí, 
Tvou lásku nikdo 
nenahradí.
Kdo pro nás žil a rád 
nás měl, ten v našich 
srdcích nezemřel.

Dne 18. ledna 2023 vzpomeneme 
6. smutné výročí, kdy nás navždy opus-
til milovaný manžel, tatínek, dědeček, 
švagr, strýc a kamarád, pan Jiří Válek.
S láskou vzpomíná manželka Dana, syn 
Jiří, dcera Silvie s Milanem, vnuk Jiří 
s Martinou, pravnučky Adrianka a Do-
minička, vnuk Tomáš, švagrová Věra 
s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 11. 1. 2023 uply-
ne 10 let od úmrtí 
naší maminky, man-
želky, paní Vlasty Ží-
lové. S láskou vzpo-
míná manžel a dcery 
s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří doprovodili na 
poslední cestě mého manžela a naše-
ho tatínka pana Zdeňka Ondryáše. 
Rovněž děkujeme za projevenou sou-
strast a květinové dary. Za zarmouce-
nou rodinu manželka Jindřiška, dce-
ry Dana a Pavla a syn Zdeněk.

opustili nás

ONDRYÁŠ ZDENĚK

ŠIMČÍK JAROSLAV

VOJKŮVKOVÁ ELIŠKA 

datové sCHrÁnky od rokU 2023

Bude vám od roku 2023 zřízena datová schránka? Můžete si to ověřit.

Od roku 2023 budou postupně zřízeny 
datové schránky právnickým osobám 
a podnikajícím fyzickým osobám. Zřízení 
proběhne automaticky, není třeba si o něj 
žádat.

K zakládání schránek bude docházet po-
stupně od ledna do března.

Koho se tedy zřízení datových schránek 
týka?

• Právnické osoby, které datovou 
schránku nemají zřízenou.

• Podnikající FO - živnostníci a dalším 
OSVČ (tedy i ti, kteří nemají IČ).

Platí taktéž pro živnostníky, kteří mají 
živnost pozastavenou.

V případě pochybností je možné si jed-
noduše ověřit, zda jim bude nová datová 
schránka zřízena na webu:

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/
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Stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli dané-
mu subjektu bude po začátku roku 2023 
automaticky zřízena datová schránka.

Právnickým osobám a živnostníkům bu-
dou na začátku roku 2023 rozeslány do-
pisy s přístupovými údaji, tedy uživatel-
ským jménem a heslem a s návodem.

Datové schránky budou následně auto-
matizovaně zpřístupňovány i subjektům, 
které si nepřevezmou přístupové údaje 
a nikdy se nepřihlásí.

jak se doZvíte,  
že MÁte novoU ZPrÁvU?

Hned po přihlášení do datovky by vaším 
prvním krokem mělo být nastavení noti-
fikací. Systém vás tak bude informovat 
o tom, že vám do schránky přišla zpráva. 
Notifikace můžete zvolit buď na váš e-
mail (bezplatné), nebo přes SMS (každá 
stojí 3 Kč). Třetí možností je příjem no-
tifikací do mobilní aplikace Mobilní klíč 
eGovernmentu (bezplatné).

Datové zprávy doručené přihlášením 
se ve schránce uchovávají 90 dní od 

přihlášení, pak se smažou. Pokud se do 
datovky nepřihlásíte, bude zpráva sice 
považována po 10 dnech ode dne dodání 
za doručenou, ale oněch 90 dní na ucho-
vání zprávy v datovce poběží až od oka-
mžiku přihlášení. V takovém případě je 
zpráva smazána po 3 letech.

Pokud chcete zprávu archivovat, mu-
síte si soubor stáhnout do počítače 
a zálohovat třeba někde v cloudu. Další 
možností je povolit na Portálu občana 
v nastavení automatickou archivaci da-
tových zpráv, nebo používat bezplatnou 

aplikaci Datovka, nebo si zaplatit službu 
Datový trezor od České pošty.

Zdroj: mojedatovaschranka.cz

novinky v integrované doPravě ZlínskéHo kraje 2023
Zlínský kraj rozšíří od 1. února nabídku předplatných jízdenek. Kromě stávajících sedmidenních a třicetidenních časo-
vých jízdenek si cestující v Integrované dopravě Zlínského kraje budou nově moct koupit jízdenku platnou 90 nebo 365 
dní. Každý, kdo pravidelně dojíždí do zaměstnání nebo školy, tak bude moct cestovat levněji než dosud.

Systém zónového tarifu zůstává stejný 
jako doposud: Zlínský kraj je rozdělen na 
97 zón, cestující si pořizuje předplatnou 
jízdenku na ty zóny, jimiž se pravidelně 

pohybuje. Výsledná cena jízdenky je 
součtem cen za zakoupené zóny. Platí 
také státem garantovaný systém slev na 
jízdném (děti 6-15 let, studenti, senioři 

65+, invalidé 3. stupně – sleva 50 %; ZTP, 
ZTP/P – sleva 75 %). Cestující si může 
pořídit i přenosnou kartu, u níž je cena 
za předplatné jízdné o zhruba 20 % vyšší 
a nelze na ní nastavit žádné slevy. Kartu 
však může střídavě používat více lidí

Dále také je možné jezdit na jednotlivé 
jízdné v kilometrickém tarifu, kde cestují-
cí zaplatí nástupní sazbu 11 Kč a 1,35 Kč 
za každý ujetý kilometr. Vzhledem k sou-
časnému vývoji, kdy nám rostou počty 
cestujících, jsme se rozhodli, že zatím 
nebudeme jízdné v IDZK zdražovat, aby-
chom lidem alespoň trochu ulevili v jejich 
nelehké ekonomické situaci.

ZMěny na aUtobUsovýCH 
linkÁCH idZk

Vybrané víkendové spoje linky 601 
Vsetín – Velké Karlovice budou prodlou-
ženy až na Bumbálku, odkud pojedou 
jako linka 979 přes Horní Bečvu do Rož-
nova pod Radhoštěm a obráceně. Díky 

 
  

 

Tisková zpráva 

 
 

 

Novinky v Integrované dopravě Zlínského kraje 2023 
Zlín, 6. 12. 2022 — Už ne jen na týden nebo na měsíc, ale rovnou na čtvrtletí nebo 
dokonce na celý rok! Zlínský kraj rozšíří od 1. února příštího roku nabídku předplatných 
jízdenek. Kromě stávajících 7denních a 30denních časových jízdenek si cestující 
v Integrované dopravě Zlínského kraje budou nově moct koupit jízdenku platnou 90 nebo 
365 dní. Každý, kdo pravidelně dojíždí do zaměstnání nebo školy, tak bude moct cestovat 
levněji než dosud. 

„První měsíce fungování předplatného jízdného prokázaly, že o časové jízdné byl ze strany 
cestujících v regionu zájem. O tom svědčí jak počty prodejů samotného předplatného, tak i 
karet Zetka, které slouží jako nosič časových jízdenek,“ uvádí náměstek hejtmana 
Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel. Zatímco do začátku května letošního 
roku bylo prodáno cca 15 000 karet, do konce října stoupl jejich počet o dalších zhruba    
10 tisíc na nynějších více než 25 000 karet Zetka. Největší zájem o kartu byl přitom v září, 
kdy si ji objednalo více než 3700 cestujících. 
 
„Hlavní zájem o předplatné nastal podle předpokladů po prázdninách, kdy skončila sezóna 
dovolených a do škol se vrátili žáci a studenti. V září jsme prodali více než 5300 
předplatných jízdenek, v říjnu necelých 6500,“ uvádí jednatel společnosti Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář. Největší zájem byl o 30denní 
předplatné, které si pořídilo téměř 6000 cestujících, na 500 cestujících si pak pořídilo 
7denní jízdenku. 

Ceník zón od 1. února 2023: 

Číslo 

zóny 

Název zóny Cena 365 dní 

nepřenosná 

Cena 90 dní 

nepřenosná 

Cena 30 dní 

nepřenosná 

Cena 7 dní 

nepřenosná 

240 Valašské Meziříčí 2470 702 260 87 

245 Rožnov pod R 2660 756 280 93 

400 Zlín 2660 756 280 93 

410 Otrokovice 2470 702 260 87 

415 Napajedla 2470 702 260 87 

420 Kroměříž 2660 756 280 93 

430 Holešov 2660 756 280 93 

460 Vsetín 2945 837 310 103 

490 Uherský Brod 2470 702 260 87 

500 Uherské Hradiště 3420 972 360 120 

Jakákoliv ostatní zóna 2375 675 250 83 

Celosíťová jízdenka 23750 6750 2500 833 
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 novinky Ze školy

„jaký ProsineC, takový Celý rok“
Toto je jedna z pranostik o zimě, které jsou uvedeny v čítance pro 4. ročník.  Žáci 
už ví, že pranostika je předpověď, která se snaží dávat do souvislosti určité me-
teorologické jevy a roční dobu a je založena na dlouhodobé lidské zkušenosti.

V hodině českého jazyka jsme si s uvede-
nou pranostikou trochu více „pohráli“ 
v tom smyslu, že se nebude týkat poča-
sí, ale lidského chování. Povídali jsme si 
o vztazích mezi spolužáky, o vztazích s na-
šimi blízkými, o chování ke kamarádům, 
k učitelům, k přírodě… o vztahu k sobě 
samému. Diskutovali jsme o tom, jaký vliv 
má naše chování na lidi kolem nás a zda se 
nám daří chovat se k druhým laskavě.

A jaký byl PROSINEC u nás ve škole? Ve-
selý, vždyť je to pro školáky spolu s červ-
nem nejradostnější měsíc školního roku. 
Byl prodchnut samými příjemnými udá-
lostmi, a hlavně těšením se na vánoční 
svátky, nepochybně pak na zimní prázd-
niny. Než však škola od 23. 12. do 1. ledna 
osiří, utichne, do té doby pulzuje životem 
a mnohé se děje.

Za zmínku jistě stojí událost konaná na 
konci listopadu – akce obecního úřadu 
Rozsvěcování vánočního stromu. Na jevi-
šti se vystřídalo několik učinkujících, mezi 
nimi nechyběli ani naši žáci. Ti předvedli, 
že umí nejen hezky zpívat, ale i tančit. Pa-
tří jim poděkování za ochotu a snahu při-
spět ke společné zábavě a dobré náladě.

V prvních prosincových dnech se začala 
škola strojit do vánočního hávu – nástěn-
ky se zaplnily čertíky, anděly, stromečky 
a dalšími vánočními motivy.

V úterý 6. prosince bylo ve třídách ob-
zvlášť rušno. Jakpak by ne, vždyť se ve 
dveřích objevil nezvyklý a vzácný host. 
Přišel nás navštívit sám svatý Mikuláš se 
svým doprovodem. Děti mu přednesly 
básničky a společně zazpívaly. Nakonec 

anděl, ke spokojenosti všech, rozdal při-
pravené dárečky. Děkujeme Červenému 
kříži za tyto mikulášské balíčky pro děti 
z naší mateřské a základní školy. Spolu-
práce s Červeným křížem si velmi ceníme.

V rámci programu Vzbuzení zájmu o čet-
bu se druháci a třeťáci zúčastnili knihov-
nických lekcí v místní knihovně. Žáci 
z druhého ročníku diskutovali o knize 
„Vědí draci o legraci“. Na základě čtených 
úryvků tvořili myšlenkové mapy, vypl-
ňovali pracovní listy a přemýšleli o vlast-
nostech hlavních postav. Starší žáky pak 
paní knihovnice přenesla skrze pověsti 
do tajemných míst okolo Radhoště. Díky 
knize „Nic nalhaného, máloco pravda“ se 
dozvěděli, proč se kopec Tanečnice jme-
nuje právě takto, nebo jak se na Radhošti 
a Pustevnách otvíraly díry s poklady. Dě-
tem byly představeny tituly, které se dotý-
kají valašské tématiky a jsou v naší místní 
knihovně připraveny k zapůjčení. Děkuje-
me paní knihovnici Slížkové a Vinklerové 
za přípravu a vedení besed pro naše školá-
ky a za celoroční spolupráci.

V prosinci nelenila ani školní družina, 
která se zúčastnila krmení lesní zvěře 
v nedalekém krmelci a sypání do krmítek 
na školní zahradě. Akce začala vzděláva-
cí hodinkou na dané téma a poté došlo na 
samotné krmení. Další událostí v provozu 
školní družiny byla návštěva paní z rož-
novského „Korálníčku“, která k nám opět 
po třech letech zavítala. Děti tvořily vý-
robky s vánočními motivy a prací byly tak 
nadšené, že někteří si odnášeli domů i čty-
ři výrobky. Těšíme se na další spolupráci.

Kreativita, četba – to je prima. A co tako-
vý sport? No ten nás také baví. V rámci 
vyučovací hodiny tělesné výchovy jsme 
uspořádali vánoční turnaj v basketbalu 
pro čtvrťáky a páťáky. Vzájemné soupeře-
ní se odehrálo v duchu fair-play, hráči se 
nejen pořádně zapotili, ale především si 
sportovní klání jaksepatří užili.

A co výuka cizího jazyka? Také jsme ne-
zaháleli. V rámci projektu „Vzájemná spo-
lupráce mezi školami“ se k nám dostavili 
vybraní žáci z okolních škol Vigantice, 
Hutisko-Solanec, Horní a Dolní Bečva. 
Pro ně si pan učitel Tvardek připravil za-
jímavé úkoly na téma Christmas. Hostům 
se u nás moc líbilo. Nabízí se hned otáz-
ka. Zdalipak i žáci z Prostřední Bečvy na-
vštívili školy v okolí? Samozřejmě, o tuto 
možnost nebyli nijak ochuzeni. Během 
jednoho týdne vyrazily od nás dokon-
ce dvě skupiny vybraných žáků. Jedna 
měla cíl cesty v ZŠ T.G.Masaryka v Horní 

tomu budou turistické cíle v oblasti dosa-
žitelné přibližně každou hodinu.

Páteřní linka 120 Rožnov p. Radhoš-
těm – Zlín bude nově zastavovat na za-
stávce Lhota u Vsetína, Kapka resort 
u sportovního areálu.

V textu jsou uvedeny pouze výraznější 
zásahy do jízdních řádů. Doporučujeme 
proto, aby se cestující detailně seznámili 
se všemi změnami například na webo-
vých stránkách www.idzk.cz/jizdni-rad

Mgr. Jan Malý manažer marketingu IDZK


sPolečenskÁ 
kronika

narodili se

BORDOVSKÁ TEREZA

BlahoPřání
Dne 18. 1. 2023 oslaví 
náš tatínek a dědeček pan 
Jaroslav Malina 70 let. 
K životnímu jubileu by-
chom mu chtěli z celého 
srdce popřát moře zdra-
ví, lásky, spokojenosti a radosti. Ať Tě 
to s námi stále baví, máme Tě moc rádi. 
Anička, Renáta a Jarek s rodinami.
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 Z kniHovny

PoZvÁnky na lednový PrograM kniHovny

 

Výstava v Šindelovém domečku na návsi 
leden – únor 2023 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘEHKÁ KRÁSA 
MOTÝLŮ A HMYZU 

Výstava fotografií motýlů a hmyzu 
zachycených v lokalitách Prostřední Bečvy 

 

Adam Chovančík 
Zina Langrová 
Radim Herman 

Místní knihovna Prostřední Bečva zve  
na sousedské cestovatelské setkání 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IZRAEL-SVATÁ ZEMĚ 
 

Fotografie z této země a vyprávění o týdenním 
pobytu Vám přiblíží  pan František Křenek. 

 
 

Čtvrtek 19. ledna 2023 / 17.30 
v kavárně Na návsi 

Bečvě, kde si děti pod vedením kuchaře 
pana Hollaina upekly vánočku. Druhá 
výprava zamířila do ZŠ Vigantice, kde 
žáci besedovali s myslivci a dozvěděli se 
spoustu zajímavostí ze života lesní zvěře. 
Tyto vzájemné poznávací návštěvy obo-
hacují nejen nás pedagogy, ale především 
samotné žáky, kterým se akce velmi líbí 
a navíc si z nich odnáší cenné poznatky 
a zkušenosti.

Poslední dny před Vánocemi se celou ško-
lou linula vůně jehličí. Ve třídách se rozzá-
řily nazdobené stromečky a zazněly zpěvy 
koled. Nastala ta pravá atmosféra Vánoc. 
V den před prázdninami si žáci společně 
se svými třídními učitelkami uspořádali 
besídky, během nichž si připomenuli vá-
noční tradice, zazpívali koledy a vzájem-
ně se obdarovali milými dárečky. Poté 
jsme se všichni vydali do místního kostela 
na vánoční koncert, který byl důstojnou 

tečkou za školními strastmi a radostmi 
v kalendářním roce 2022. Děkujeme ka-
techetovi Václavu Holčákovi za pozvání, 

společné vánoční rozjímání a sváteční 
naladění nás všech.

Hedvika Tomíčková
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Beseda a výstava v Šindelovém 
domečku

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 v 17.30 hod. 
proběhne v kavárně Na návsi další 
sousedské cestovatelské setkání

iZrael – svatÁ ZeMě

Fotografie z této země a vyprávění 
o týdenním pobytu Vám přiblíží pan 
František Křenek. Budeme se těšit 
na Vaši účast.

Výstava v Šindelovém domečku  
na návsi, leden – únor 2023

křeHkÁ krÁsa MotýlŮ 
a HMyZU

Adam Chovančík, Zina Langrová, 
Radim Herman
Na jaře loňského roku proběhla 
v Šindelovém domečku výstava fo-
tografií Radima Hermana, která 
představila motýly, ptáky i hmyz ži-
jící v naší lokalitě. Součástí výstavy 
byla i výzva, aby místní milovníci 
přírody fotili na svých zahradách 
nebo vycházkách a zmapovali tak, 
jaká drobotina ze světa hmyzu na 
Bečvách žije. Na výzvu zareagoval 
Adam Chovančík ze ZŠ na Prostřed-
ní Bečvě, paní Zina Langrová a pan 
Radim Herman. Přijďte se podívat, 
třeba vás výstava inspiruje a za další 
rok přibude nových objevů.

MalÁ oCHUtnÁvka Z novýCH kniH  
Pro Malé i velké čtenÁře
albi koUZelné čtení  
dobyvatelé PirÁtskéHo 
PokladU

Dobrodružná vý-
prava za pokladem. 
Na každé stránce 
čeká hádanka, kte-
rá pomůže odhalit 
část šifry potřebné 
k odhalení pirát-
ského pokladu.

belinda a  tajeMný výlet: 
jolka krÁsnÁ

Belinda střídavou péči 
zkrátka nesnáší. Jeden 
týden žije u mámy, 
jeden zase u táty. Má 
pocit, že není nikde 
doma. Její maminka 
Jasmína ji po dlouhém 
váhání vezme o letních 
prázdninách na tajem-

ný výlet do krajiny svého mládí. Napínavý 
a dojemný příběh s fantazijními prvky pro 
čtenáře od 9 let doprovázený půvabnými 
ilustracemi Evy Chupíkové.

dinosaUři: 
velkÁ dětskÁ 
enCykloPedie

142 vyobrazení dino-
saurů, řazených podle 

abecedy. Krásné a dokonalé ilustrace, 
fascinující poznatky o pravěkém světě, 
zkamenělinách a nejnovějších objevech.

Hrad ve skotskU:  
jUlie CaPlin

Na Skotskou vysoči-
nu se pomalu snášejí 
první sněhové vločky 
a předvánoční zá-
vod s časem začíná. 
Izzy McBrideové se 
ani nesnilo, že zdědí 
skutečný hrad. A teď 
se z ní díky odkazu 

prastrýce Billa stala hradní paní s velký-
mi plány a mizivou hotovostí…

tUtanCHaMon:  
století ZÁHad a objevŮ: 
Miroslav bÁrta

Přesně před sto 
lety – v listopa-
du 1922 – došlo na 
západním břehu 
starověkých Théb, 
v Údolí králů 
k jednomu z nej-
větších objevů 
světové archeolo-
gie. V roce 1922 se 
tak Tutanchamon 
probudil po více jak třech tisících letech 
k novému životu a jeho hrobka s pohřeb-
ní výbavou, jež přesahuje hranice fanta-
zie, i jeho krátká životní pouť dodnes ne-
přestávají uchvacovat celý svět.

Publikace provází čtenáře osudovými 
milníky v životě krále, který byl v době své 
vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slav-
ných předků.

osUdové  
svědeCtví:  
robert 
bryndZa

Sedmý případ Eriky 
Fosterové ze skvělé 
série.

EL-BA Group
+420 775 126 591

 elbatzb@gmail.com
www.tepelnacerpadla-cz.eu

TEPELNÁ ČERPADLA
FOTOVOLTAIKA

ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY

PODLAHOVÉ TOPENÍ

FOTOVOLTAIKA

REKUPERACE 

OD NÁVRHU PO REALIZACISNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 

TECHNIKA PRO VAŠE POHODLÍ 

Autorizovaný záruční a pozáruční servis tepelných čerpadel  STIEBEL ELTRON oblast  ,,MORAVA‘‘

DOTACE
SNIŽTE SVOU SPOTŘEBU ENERGIÍ 
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Neděle 1. 1., 10.30 h. 
Varhaník – pan profesor Jan Bertánek – 
801, 228, 201
Za živé a zemřelé členy růžencového 
Bratrstva na Prostřední Bečvě 

Středa 4. 1., 17.30 h 
Varhaník – Eva Pařenicová 222, 201
Za zemřelé Josefa a Annu Stavinohovy, 
rodiče z obou stran, požehnání pro ži-
vou rodinu, za nemocnou osobu a duše 
v očistci. 

Sobota 7. 1., 11.45 h – Požehnání ko-
ledníkům v kostele
Tříkrálová sbírka v obci po 12 té hodině

Neděle 8. 1., 10.30 h. 
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 217, 201.
Poděkování za 70. let života.

Středa 11. 1., 17.30 h.
Varhaník – pan Šustka 523, 980
Za zemřelé Margitu a Václava Holčáko-
vy, živou rodinu Holčákovu, Krasulovu 
a duše v očistci.

Neděle 15. 1., 10.30 h. 
Varhaník –Eva Pařenicová 522, 807
Za zemřelé Cyrila a Anežku Růčkovy, 
živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Pa-
řenicovu, Fojtáškovu a duše v očistci. 

Středa 18. 1., 17.30 h. 
Varhaník – Eva Pařenicová 828, 725, 
910
Za zemřelého Jaroslava Chrbjáta, man-
želku Marii, živou a zemřelou rodinu 
a duše v očistci. 

Neděle 22. 1., 10.30 h. sbírka na kostel
Varhaník – Monika Švandová 709, 727, 
811
Za zemřelé rodiče Holčákovy, živou ro-
dinu Ondryášovu a duše v očistci. 

Středa 25. 1., 17.30 h. 
Varhaník – Eva Pařenicová 827, 701, 910
Za zemřelého Ludvíka Bila, rodiče, 
bratra Františka, živou rodinu Bilovu 
a duše v očistci.

Neděle 29. 1., 10.30 h. 
Varhaník – Michal Wolf 711, 712, 804
Za Bohumila Vaňka, Annu Vaňkovou, 
zemřelé rodiče a duše v očistci.

⛪ Mše svaté

vÁnoční čas v Mš kněHyně

Ačkoliv nám nastal nový rok, chtěly bychom se trochu vrátit v čase a zavzpo-
mínat na vánoční atmosféru minulého roku. Vánoční svátky jsou jedno z nej-
krásnějších období školního roku, kdy nastává čas příprav, radosti, společných 
setkání a těšení se na Ježíška.

Celé předvánoční období jsme si s dětmi 
povídali o významu zvyků a tradic Vánoc. 
Některé z nich si s nadšením vyzkoušely – 
tradiční krájení jablíčka, pouštění lodiček 
či hod střevícem (v našem případě hod 
papučkou). S příchodem adventu zapo-
čaly i přípravy na Vánoce. Vyrobili jsme 
si adventní věnec, tvořili vánoční přání 
a ozdobili vánoční stromeček. Mnoho 
zábavy jsme si užili při pečení lineckého 
cukroví, na kterém si děti pochutnaly.

Pro některé děti nastal 5. prosince obá-
vaný den. Do mateřské školy zavítal 
sv. Mikuláš v doprovodu anděla a čertice. 
Nejprve děti překvapila samotná čertice. 
Když se však ukázalo, že je hodná, strach 
dětí opadl a po „čertovsku“ si spolu zado-
váděli. Poté děti přivolaly sv. Mikuláše, 
kterému zazpívaly písničku. Za odměnu 
pak dostaly balíčky a adventní kalendáře. 
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzo-
rům, jmenovitě firmě Dřevokup pana So-
lánského a ČČK Prostřední Bečva.

Dne 8. prosince se uskutečnilo tradiční 
vánoční tvoření s rodiči. Nejdříve děti 

vystoupily s krátkým pásmem, kdy zare-
citovaly básničky a zazpívaly vánoční ko-
ledy a písničky. Potom jsme se společně 
pustili do vyrábění vánočních stromečků 
ze šišek a papírových andělíčků na zavě-
šení. Vánoční atmosféru celému tvoření 
dodala paní kuchařka Maruška, která 
připravila výborný ovocný punč.

Vánoce bez vánočního stromečku, cukro-
ví a dárků si neumíme už ani představit.

Proto jsme si v posledním předvánočním 
týdnu uspořádali s dětmi vánoční besíd-
ku s nadílkou. Zazpívali jsme si koledy 
u nazdobeného stromečku, pochutnali si 
na vánočním cukroví a navštívil nás i Je-
žíšek. Z vánočních dárků se děti moc těši-
ly a hned si s nimi nadšeně pohrály.

Ve čtvrtek 22. prosince jsme se vydali 
na návštěvu do kostela sv. Zdislavy, kde 
jim pan Václav Holčák povyprávěl pří-
běh o narození Ježíška. Děti si zazpívaly 
vánoční koledy za doprovodu kostelních 
varhan. Se svým programem vystoupili 
také žáci z naší základní školy.

Vánoce jsou za námi a my se těšíme na 
to, co nám přinese nadcházející rok. Ze 
srdce všem přejeme hezké prožití nového 
roku 2023.

Mgr. Zuzana Bidláková

 novinky Ze školy
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7. 1. - celý den, Prostřední Bečva

tříkrÁlovÁ sbírka 2023

Vykoledované peníze pomáhají pro-
střednictvím Charity České Republiky.

13. 1. v 19.00 h., Obecní dům Hor-
ní Bečva

kino: il boeMo  
(božský čeCH) 

Historizující drama o slavném skla-
dateli Josefu Myslivečkovi. Hrají: 
Vojtěch Dyk, Karel Roden, Zdeněk 
Godla a další.

19. 1. v 17.30 h., Kavárna na Návsi

iZrael – svaZÁ ZeMě

Beseda s Františkem Křenkem.

20. 1. v 19.00 h., Sokolovna Horní 
Bečva

Ples sPortovCŮ 

 Hraje: Duo Cadilac

21. 1. v 19.00 h., Valašský šenk 
Zavadilka 

Hasičský Ples

Tradiční ples SDH Prostřední Bečva 
- střed.

21. 1. v 19.00 h., sál Požární zbroj-
nice v Kněhyních

Hasičský Ples

K tanci a poslechu hraje Spectrum.

28. 1. v 17.00 h., Obecní dům Horní 
Bečva

řež a běž 

Komedii z lékařského prostředí na-
studoval ochotnický spolek Chaos 
Valašská Bystřice. Vstupné: 80 Kč, 
předprodej od 2. 1. 2023 v Knihovně 
Horní Bečva.

3. 2. v 19.00 h., Obecní dům Horní 
Bečva

kino: grand Prix

Nový český film, hrají: Štěpán Ko-
zub, Kryštof Hádek, Anna Linnhar-
tová, Miroslav Donutil a další. Režie: 
Jan Prušinovský

leden – únor 2023

křeHkÁ krÁsa MotýlŮ  
a HMyZU 

Výstava fotografií v šindelovém do-
mečku na návsi.


kalendÁř 
akCí

tříkrÁlovÁ sbírka 2023

Poslední roky jsou pro naši společnost náročné. Epidemie, válečný konflikt 
blízko našich hranic a ekonomické problémy. Každý z nás cítí, že doba není 
jednoduchá. Přesto k vám opět přicházejí naši koledníci a budou prosit o dar 
potřebným. Ano, právě teď je totiž solidarity a ochoty pomáhat potřeba více než 
kdy jindy. Charita očekává, že se na ni bude obracet stále více lidí v nouzi a už 
nyní se snaží na situaci reagovat a rozvíjet své služby pro ně.

Prosíme, přispějte do Tříkrálové sbírky 
a pomozte tak lidem s hendikepem, ne-
mocným a umírajícím, dětem bez dobré-
ho rodinného zázemí nebo seniorům. Tři 
králové, kteří k vám přicházejí, pro vás 
mají za vaši štědrost velmi cenný dar. Je 
to Boží požehnání, přání všeho dobrého 
do roku 2023 a radost ze setkání, z lidské 
vzájemnosti, ze života samého, radost, 
že pokud se ocitneme ve složité situaci, 
najde se pomocná ruka a otevřené srdce, 
které nám pomůže obtíže překonat.

Vaše dary použijeme na:
zajištění provozu Centra sociálně-materi-
ální pomoci a poskytneme přímou pomoc 
lidem v nouzi, pořízení automobilů pro 
4 sociální služby (spoluúčast projektu 
IROP), oplocení pozemku ul. Zámecká, 
opravu výtahu v budově Centra denních 
služeb v Rožnově p. R., podporu huma-
nitárních projektů Arcidiecézní charity 
Olomouc.

Zdenka Matušíková

W W W . V A L M E Z . C H A R I T A . C Z

Poslední roky jsou pro naši společnost náročné, epidemie, válečný konflikt blízko
našich hranic a ekonomické problémy; každý z nás cítí, že doba není jednoduchá.
Přesto k vám opět přicházejí naši koledníci a budou prosit o dar potřebným. Ano,
právě teď je totiž solidarity a ochoty pomáhat potřeba více než kdy jindy. Charita 
 očekává, že se na ni bude obracet stále více lidí v nouzi a už nyní se snaží na
situaci reagovat a rozvíjet své služby pro ně.

Prosíme, přispějte do Tříkrálové sbírky a pomozte tak lidem s hendikepem,
nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům. Tři
králové, kteří k vám přicházejí, pro vás mají za vaši štědrost velmi cenný dar. Je  to 
 Boží  požehnání,  přání  všeho dobrého do roku 2023 a radost ze setkání,  z lidské
vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci,
najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat.

Děkujeme vám.

KOORDINÁTOR PRO VAŠI OBEC: Zdenka Matušíková, tel. 777 077 081

Hlavní koordinátor sbírky: Mgr. Kateřina Kolajová,
katerina.kolajova@valmez.charita.cz, tel: 603 549 682 

zajištění provozu Centra sociálně-
materiální pomoci a poskytneme
přímou pomoc lidem  v  nouzi,  
pořízení  automobilů  pro  4 sociální
služby (spoluúčast projektu IROP), 

oplocení   pozemku   ul.  Zámecká,
opravu  výtahu  v  budově  Centra 
 denních  služeb v Rožnově p. R.,
podporu humanitárních projektů
Arcidiecézní charity Olomouc.

VAŠE DARY POUŽIJEME NA 
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 jak se žilo na bečvÁCH…

HosPody, HostinCe, PUtyky a šenky  
– 3. čÁst – skalíkova loUka

V říjnu 2022 jsem popisovala různé typy hospod, jako formanské, zájezdní a ubytovací hostince. Nástupnickým zařízením 
formanských hospod se posléze staly hotely, které zcela převzaly jejich úlohu.

Přesnější by bylo říci, že hotely se prů-
běžně formovaly ze zájezdních hostinců 
pro zámožnější a urozenější klientelu, 
popř. movité cizince. Tyto hostince po-
stupně zlepšovaly nabídku služeb i vy-
bavení, měly např. společnou jídelnu, 
kde se v určitou dobu podávalo hostům 
jídlo. V 19. století začaly hotely v důsled-
ku prudkého rozvoje dopravy a obchodu 
sloužit i méně významným hostům a ces-
tující si mohli vybrat ubytování dle svých 
finančních možností. Mezi modernější 
podniky patřily také oblíbené vyhlídkové 
nebo výletní restauranty. Jednalo se o roz-
lehlé zahradní hostince situované na výše 
položených místech, ze kterých byl pěkný 
rozhled po okolí. Později s rozvojem turi-
smu na podobných místech vznikly hor-
ské hotely, do kterých museli hosté dojít, 
nebo dojet a byly určeny převážně pro re-
kreaci a odpočinek. Právě takových míst 
je v Beskydách hodně a byly podporovány 
zvláště turistickými spolky. Jedním z ta-
kových byl horský hotel Skalikova louka.

A jak na Skalíkovu louku vzpomíná bý-
valá občanka naší obce paní Růžena 
Chromčáková?

Skalíkova louka, pro nás Bečvany jen 
Skalička. Je to místo, kde cítíte klid a po-
hodu a kde váš pohled upoutávají proti-
lehlé kopce – Vysoká, Benešky, Kyvňačky 
a jiné kopečky. Kouzlu této lokality pod-
lehl pan Jaroslav Krejčí, tehdejší provo-
zovatel veškerých pohostinských služeb 
na Pustevnách. V roce 1927 zakoupil 
cca 12 ha od vícero majitelů. Jelikož pro-
dávající pan Skalík byl „většinový“, pone-
chal pan Krejčí jméno Skalíkova louka. 
Skalička leží v nadmořské výšce 945 m, 
na jižní straně radhošťského masivu, 
obklopena ze tří stran téměř půlkruhem 
lesů. Otevřena je jen jižní strana Hor-
ní a Prostřední Bečvy. Stává se často, že 
scházíte od Pusteven, kde „se čerti honí“ 
a přijdete na Skaličku prozářenou slun-
cem s viditelností široko daleko.

První stavbou započatou už v roce 1928 
byla stavba koupaliště. Byla to stavba na 
tehdejší dobu velmi odvážná, jelikož turi-
stický ruch se teprve rozvíjel a vzhledem 
k nadmořské výšce to byla sázka do loterie. 
Bazén byl napájen z vodojemu postavené-
ho ve vzdálenosti asi 350 m.

Tento vodojem nechal Jaroslav Krejčí vybu-
dovat firmou J. Schmalz z Olomouce v roce 
1939. Vodu sbíraly sběrače až 1,5 km od 
Skaličky. Bazén se naplňoval podle počasí 
někdy 36 hodin, někdy čekali na naplnění 
až 14 dní. Pokud svítilo slunce, voda za-
hřála až na 22 °C. Viděno dneškem – pro 
otužilce dobrý start. Hodně práce bylo 
s údržbou bazénu, s jeho čištěním. Voda se 
úplně nesměla nikdy vypustit! Musela být 
k dispozici, kdyby nedej bože bylo nutno 
hasit. Koupaliště přineslo osvěžení a ra-
dost tisícům návštěvníků a dnešní torzo je 
jen bolavou vzpomínkou.

Při výstupu z lesa a vstupu na louku stá-
vala chaloupka, která byla také součástí 

„kupu“ J. Krejčího. Chalupa nejdřív slou-
žila jako útočiště dělníkům, kteří stavěli 
bazén, později k ní byla přistavěna veran-
da, aby hosté přicházející z Pusteven, měli 
kde posedět a v klidu využít zdejšího pohos-
tinství. Po dostavění hotelu byla chalupa 
přemístěna do dnešního místa, ale bývali 
v ní ubytováni hosté toužící po samotě.

Patřil mezi ně i spisovatel a novinář Kop-
ta. Chaloupce se také říkalo U Schejbalů, 
Slonků či Vosků, podle nejčastěji ubyto-
vaného hosta. Pana Václava Vosku si živě 
pamatuji, byl asi mým prvním živým her-
cem, kterého jsem viděla.

V roce 1930 byla dokončena první část bu-
dovy hotelu, tj. kuchyně, výčep, jídelna a ně-
kolik málo pokojů nad zastavěnou částí.

K úplnému dokončení budovy do současné 
podoby došlo až v roce 1941. Za pozornost 
stojí sjednocení druhu schodiště, bylo stej-
né do lokálu – jídelny a ty druhé z výčepní-
ho lokálu do výklenku.

Výhled ze Skalíkovy louky

Stavba bazénu

Pohlednice z června 1940 s podpisy členů 
vlády gen. Eliáše    
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Jídelna byla zdobena krásnými loveckými 
trofejemi.

Hořejší domeček, kterému se také ří-
kalo Jarníkův, po častém hostu panu 
Dr. Ing. Jarníkovi, profesoru Karlovy uni-
verzity, později sloužil pro ubytování ku-
chařů hotelu.

Velikou raritou byla zahrada a skleník 
náležící k hotelu. Zahrada táhnoucí se 
od horního domečku k okraji spodního 
lesa byla terasovitě upravena, budována 
postupně a byla velkou chloubou pana 
Krejčího. Zahradník pan Bednář, bydlící 
v prostředním domečku, zde pěstoval veš-
kerou dostupnou zeleninu, včetně okurek, 
jahod a květin, převážně růží a karafiátů. 
Pan Krejčí, již od pohledu velmi noblesní 
pán, jak ukazují dobové fotografie, vítal 
své hosty – ženy kytičkou na uvítanou. 
Kytička z vlastních skleníků, a to v nad-
mořské výšce 945 m. Škoda překrásných 
„visutých zahrad Semiramidiných“, bez-
konkurenčních v této nadmořské výšce. 
Dnes rozbité skleníky, prérie s vysokou trá-
vou jen žalují…

Tenisový kurt byl vybudován v roce 1933. 
Vyžadoval však nadměrné úsilí jej udržet. 
Ničily jej přívalové deště a kruté zimní pod-
mínky. Boj trval do roku 1938 a už před 
válkou byly kurty přebudovány na všespor-
tovní hřiště.

Živý plot byl tvořen jednoduchou, ale vo-
ňavou růží vráskatou, bzučel včeličkami, 
voněl do okolí a pohledově zkrášloval a zá-
roveň odděloval technickou část od rekre-
ačního prostoru.

Kdo byl Jaroslav Krejčí?

Narodil se 8. 5. 1882 v Hradčanech u Tiš-
nova, vyučil se v Brně v hotelu Slávie. 
V roce 1907 přišel do Beskyd, jimž zůstal 
věrný až do své smrti. Měl smělé a skvělé 
plány, ale osud psal jinak.

Na Skaličce chtěl vybudovat něco jako 
sanatorium, otevřená jižní stráň k tomu 
sama vybízela. Měl dceru Jiřinku, chtěl 
z ní mít lékařku, která měla sanatorium 
vést. Oba plány zhatila druhá světová 
válka, Jiřinka po uzavření vysokých škol 
nedostudovala a rok 1948 zase zavřel plá-
ny pana Krejčího. Pozoruhodná byla i po-
zornost pana Krejčího vůči svým hostům. 
Při cestě z Pusteven na Skalíkovu louku 
nechal postavit tři přístřešky, kdyby počasí 
nepřálo. Milá pozornost pro své hosty.

Jako osoba byl hodnocen svými přáteli jako 
pozorný hostitel, dobrý vypravěč, náruživý 
karbaník, prozíravý člověk a mnoho dal-
ších superlativů, ke kterým bych mohla 
psát mnoho řádků.

Jak miloval svoji Skaličku, to chtěl demon-
strovat i svou smrtí. Nechtěl odtud. Ze-
mřel na Skaličce v největší zimě, kdy sníh 
ležel vysoko, takže i dopravení rakve na 
Pustevny trvalo snad celý den. Prý to byly 
nepopsatelné podmínky.

Po smrti svého otce převzala vedení Ska-
ličky dcera Jiřina a udržela se na postu až 
do roku 1962. Byla důstojnou nástupkyní 
svého otce. Také karty hrála ráda a dobře. 
Že byla výbornou vedoucí, svědčí skuteč-
nost, že 12 let po znárodnění a 10 let po 
smrti svého otce se udržela jako vedoucí 
„na svém gruntu“.

Další osud Skaličky není třeba popiso-
vat. Ani tak očekávaná restituce nepři-
nesla slávu zašlých časů. Zůstává jen 
pár věrných přátel, fotografií a dobových 
pohlednic.

Technické informace jsem čerpala ze zřej-
mě nepublikovaných zápisů blízkého příte-
le pana Krejčího, JUDr. Béma, pražského 
právníka, který Skaličku a vůbec Valašsko 
miloval, každoročně sem zajížděl a s rodi-
nou pana Krejčího udržoval přátelský, ro-
dinný vztah až do konce života.

Tolik z krásných vzpomínek paní Růženy 
Chromčákové.

Skalíkova louka je opravdu kouzelné mís-
to. Nejsou tady davy turistů, je zde pěk-
ná projížďka na kole, a když se v zimě na 
kole nedá jet, tak je to pěkná, nenáročná 
procházka. Bohužel osud tohoto prvore-
publikového skvostu je opravdu více než 
smutný. V roce 2012 byla Skalička ještě 
v provozu, ale ve strašném stavu. V roce 
2014 byla uzavřena v důsledku údajné 
rekonstrukce, která se nekonala. Zůstala 
uzavřena a podléhala smutné destrukci.

Skalíkova louka 1932 – v pravo majitel Krejčí
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Bohužel i v současnosti zůstává vše při 

starém, nic se nepohnulo kupředu. Vlast-

ně něco možná ano. Někdo tady byl zavřít 

okna a zabezpečit vchody. Před třemi lety 

byla nemovitost nabízena vlastníkem ke 

koupi prostřednictvím realitní kanceláře. 

Ovšem za pouhých 7 milionů o ni nebyl 

zájem. V té době byla již v likvidaci.

Přikládám aktuální výpis údajů firmy 
Skalíkova Louka, s. r. o. v likvidaci. Úda-
je byly staženy 8. května 2021 z datové 

služby justice.cz 
dle IČO 25376594 
a údaje ve výpise 
nebyly dle systému 
ARES do dnešního 
dne změněny.

Ptám se, proč si ne-
vážíme toho krás-
ného, co nám naši 
předkové zanechali. Proč nemůžeme po-
kračovat v jejich díle. Kam zmizela láska 
k Beskydám?

Zdroje:
Zápisky JUDr. Béma (dosud nepublikováno)

Internet
Zdeněk Kment, Ladislav Baletka – Roz-

marné hostince valašské
ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, 

Rožnově pod R. a jinde na Valašsku
Zpracovaly: Zina Langrová 

a Růžena Chromčáková

Staré razítko na 
pohlednicích z dob 
zašlé slávy

 SPORT

 ZÁbava

sUdokU
Trénujte mozek se sudoku! Podle odbor-
níků může být mozek šedesátníka, který 
luští sudoku, až o deset let mladší než 
toho, který neluští. Sudoku Vám dokonce 
pomůže při hubnutí – mozek při své akti-
vitě 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.

Cvičení na sokolovně  
Prostřední bečva 2023
Pondělí
17.00 – 18.30 interval

Úterý
17.00 – 18.00 taneční hodiny s Barčou

středa
17.00 – 18.30 interval

čtvrtek
18.00 – 19.00 jóga

sobota
dopoledne – malí fotbalisté
17.00 – 20.00 stolní tenis

neděle
18.00 – 19.00 jóga

Koupím RD nebo chatu na Prostřed-
ní, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostav-
bu, v jakémkoli stavu. Případně po-
zemek na slunném místě. Děkuji za 
jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728481565


řÁdkovÁ 
inZerCe
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Pozvánka na valnou hromadu 
honebního společenstva 

Prostřední Bečva

Místo konání: Klubovna mysliveckého spolku  
Radegast Prostřední Bečva (jednota)
datum a čas konání: 4.2.2023 15:00 hod.

Program valné hromady:
1. Zpráva místostarosty HS
2. Seznámení s hospodařením HS
3. Volba výboru HS
4. Diskuze 
5. Usnesení valné hromady HS
6. Závěr
Občerstvení zajištěno.

Zve výbor HS
ŘEŽ A BĚŽ
Ztřeštěná černá komedie - Divadelní soubor Chaos 

CHAOS z Valašské Bystřice

Hra autora Petera Horslera. Originál Cut And Run (1999), překlad Dana
Hábová. Ztřeštěná černá komedie satirizující poměry ve zdravotnictví.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

 VSTUPNÉ 80,- KČ 
PŘEDPRODEJ V KNIHOVNĚ OD 2. 1. 2023

v sobotu 28. 1. 2023 od 17 hodin
v Obecním domě Horní Bečva

13. 1. v 19.00 h., Obecní dům Horní Bečva

sobota 21. ledna 2023 od 19.00 hod.
sál Požární zbrojnice v kněhyních.

Hasičský Ples

k tanci a poslechu  
hraje skupina 
sPeCtrUM.

vstupné:  
100 kč.  
 
Připravena bohatá 
tombola i občerstvení.

Srdečně zvou  
hasiči Kněhyně.
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ida jÓga
Začínáme 5. 1. 2023
Máte rádi dynamiku? Chcete zpevnit 
svaly a spálit kalorie?    
POWER jóga – každý čtvrtek od 
18:00 – 19:00 
•	 dynamický styl jógy
•	 zpevňuje a formuje tělo
•	 zlepšuje svalovou a kardiovas-

kulární vytrvalost
•	 výborná pro spalování kalorií
•	 zrychlení metabolismu 

Chtěli byste zlepšit pružnost Va-
šeho těla a vyzkoušet si očistné či 
harmonizační dechové techniky? 
HATHA jóga FLOW – každou neděli 
od 18:00 – 19:00
•	 vychází z klasické jógy
•	 zpevňuje a formuje tělo
•	 má vysoce regenerační účinky
•	 zlepšení funkce mozku a ener-

getické hladiny     
•	 zlepšení stability a rovnováhy

inZerCi ve ZPravodaji  
MŮžete objednÁvat  

eMaileM 
zpravodajpb@gmail.com


