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Informace z obecního úřadu

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 10. února se konalo 

první zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2017. 
Zastupitelé se sešli v plném počtu.

●  Zástupci SDH Kněhyně v čele se starostou Miroslavem Vaň-
kem navštívili schůzi z důvodu obnovení jednání o neusku-
tečněném nákupu cisternové stříkačky, který zastupitelstvo 
v prosinci zamítlo. Velitel jednotky a současný zastupitel Petr 
Křenek informoval o sponzorech, kteří by nákup auta po-
mohli fi nancovat. Zastupitelé odsouhlasili, že SDH Kněhyně 
zajistí spolufi nancování vozidla CAS 32 T-815 min. ve výši 
300 000 Kč a obec ze svého rozpočtu uhradí zbývající část-
ku. Předpokládaná konečná cena vozidla je 550 000 Kč.

●  Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný. 
Na straně příjmů a výdajů se kalkuluje s částkou 35 662 tis. Kč. 
V porovnání s rokem 2016 se v letošním roce předpoklá-
dají vyšší příjmy z plánované těžby dřeva (1,21 mil. Kč) 
a také z provozu parkoviště na Pustevnách (2,6 mil. Kč). 
Větší navýšení výdajů je v položce „kanalizace“ a je určeno 
k budování splaškové kanalizace v oblasti Adámky – Galka 
(3 mil. Kč), dále k provozu kanalizace – poplatky sdruže-
ní Kanalizace Bečva s.r.o. (600 tis. Kč) a na úroky z úvěru 
(250 tis. Kč). Zvýšený příspěvek na mateřskou školu zahr-
nuje kromě stavební úpravy výdejního jídelního okénka tak, 
aby vyhovovalo hygienickým předpisům, také pořízení her-
ního prvku do zahrady MŠ Kněhyně. V základní škole se po-
čítá s postupnou renovací podlah ve třídách a také s částkou 
300 tis. Kč na projekt výstavby pavilonu. V letošním roce 
má být vyčleněna částka 2 mil. Kč k vypracování projektu 
na multifunkční tělocvičnu ve středu obce. Vedení obce dále 
plánuje uvolnit 400 tis. Kč na úpravy v Domě služeb spojené 
se stěhováním knihovny a vybavením kavárny. Na 150 tis. Kč 
je pak vyčíslen projekt rekonstrukce školy v Bacově. Stejně 
jako v minulých letech hodlá obec fi nančně podpořit činnost 
spolků a to převážně částkou 20 tis. Kč pro jedno sdružení.

●  Vzhledem k četnosti případů volně pobíhajících psů v obci, 
kteří obtěžují např. děti při cestě do školy nebo způsobují 
ztráty na zvěři, přijali zastupitelé vyhlášku OZV 1/2017, 
která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství. V téměř celé obci je zakázán volný pohyb psů. 
Psi mohou pobývat ve veřejném prostoru pouze na vodítku 
a zástupci tzv. nebezpečných plemen, které OZV stanovuje 
(např. Německý ovčák, Bulteriér, Rotvajler), musí mít na-
sazen náhubek. Vyhláška stanovuje prostor pod Plančákem 
za fi rmou Josef Matušík, kde mohou být psi volně puštěni, 
ale pod dohledem majitelů. Celé znění vyhlášky je k dispo-
zici na obecním úřadě nebo webu obce: prostrednibecva.cz. 
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Naše obec se dne 25. března připojí k celosvětové akci Hodina Země. 
Jde o symbolické vyjádření podpory informovanosti o účincích lidské 
činnosti na kondici planety, kterou máme tu čest obývat a zejména je-
jího klimatu.

Poslední březnovou sobotu v čase 20:30-21:30 zhasneme veřejné 
osvětlení jako mnoho dalších obcí, měst, památek atd. Do tmy se na ho-
dinu zahalí i náš kostel svaté Zdislavy. Přidat se k akci zhasnutím u sebe 
doma můžete i vy.

Toto gesto je smysluplné i vzhledem k faktu, že podle nedávno zveřej-
něného žebříčku 135 nejtoxičtějších států, patří Česko do poslední třicít-
ky (hůře než my je na tom v Evropě jen Bulharsko, Bosna-Hercegovina 
nebo Lucembursko). Organizace Eco Experts porovnávala data pěti 
ukazatelů: spotřeba energie na jednoho obyvatele, emise CO² ze spa-
lování paliv, úroveň znečištění ovzduší, počet úmrtí způsobených zne-
čištěním ovzduší a míra obnovitelné výroby energie. My spolu se Slo-
váky a Rusy nic moc…

Když na hodinku hromadně zhasneme, drobek ušetříme (jak na ná-
kladech přímých, tak i nepřímých z následků škodlivých dopadů spotře-
by). Z tohoto pohledu mohou událost pojmout ti z nás, kteří rádi počítají 
cokoliv od peněz a lajků až po uhlíkovou stopu. Jistý druh zážitku, který 
Hodina Země nabízí zase třeba romantikům, má tajemné kouzlo. Když 
zhasneme světla, displeje, monitory a obrazovky, možná ve tmě slu-
chem snadněji zachytíme zvuk planety Země. Vědci tento zpěv planety 
prý nazývají „ranní chór“ a mají na jeho poslech přístroje. Ale slyšel 
jej, jak zní, někdo z Vás?

Zdroj: veronica.cz/hodinazeme, theecoexperts.co.uk/most-toxic-countries
-eso-

Hodina Země na Prostřední Bečvě

SVOZ ODPADŮ V BŘEZNU
 NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) - pondělí 13. a 27. března
 PLASTY (žlutá barva pytle) - pondělí 6. března
 TETRAPACK (bílá barva pytle) - pondělí 20. března
 PAPÍR (modrá barva pytle) - pondělí 20. března
 SKLO (zelená barva pytle) - pondělí 20. března
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ve čtvrtek 23. března

• Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočet obce na rok 2017, který 
má rezervu ve výši 6 826 600 Kč. Oproti návrhu, který zastupite-
lé projednávali v únoru, je v rozpočtu na straně příjmů nově částka  
300 000 Kč, což jsou finanční dary na hasičské auto pro JSDH Kně-
hyně. Také se v tomto roce nově počítá s příspěvkem 395 300 Kč 
ze státního rozpočtu na projekt vzdělávání pedagogů Základní školy 
Prostřední Bečva. Na straně výdajů byla navýšena částka o 60 000 Kč na 
provoz knihovny, kde obec byla úspěšná v dotačním řízení Ministerstva 
kultury a získala 28 000 Kč na projekt „Zlepšení kvality služeb pro 
uživatele obecní knihovny“. Projekt počítá s nákupem dvou počítačů 
pro veřejnost a velkoplošné televize s notebookem pro přednáškové 
účely. Položka „Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“  byla navý-
šena o 50 000 Kč na projekt a žádost o dotaci na aleje podél chod-
níků. Zastupitelé odsouhlasili vypracování projektové dokumentace 
na stromořadí podél chodníku od Požárního domu k základní škole  
a úpravu zahrady ZŠ. V položce požární ochrany je počítáno  
s výdaji  550 000 Kč na nákup hasičského auta. Obec také v roce 
2017 přispěje 44 000 Kč na zřízení nového útulku pro psy v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Stavbu útulku společně financují obce mikroregi-
onu Rožnovsko a celkové náklady jsou 8,2 milionu korun včetně DPH. 
Sdružení  Mikroregion Rožnovsko bylo úspěšné v IROP (Integrovaný 
regionální operační program) s žádostí o dotaci na realizaci projek-
tu sociální firmy ve výši 4,165 milionu korun. Nový psí útulek, který 
bude využívat i naše obec, by měl být hotový v polovině roku a počítá 
s kapacitou 30 míst pro psy a 10 míst pro kočky. Zastupitelé odsouhlasili  
v rámci rozpočtu částku 20 000 Kč pro Myslivecký spolek Radegast na 
Hubertskou mši a také 50 000 Kč pro SDH střed na úpravu podlah v hasi-
čárně. Schválený rozpočet je dostupný na webu obce (prostrednibecva.cz)

• Zastupitelé schválili tři účelové neinvestiční dotace na sportovní 
a společenskou činnost pro SDH střed a TJ Sokol Kněhyně ve výši  
2 x 80 000 Kč a FK Prostřední Bečva ve výši 226 000 Kč.

• Zastupitelstvo posuzovalo podnikatelské záměry dvou uchazeček  
o provozování kavárny/cukrárny v Domě služeb. Po zvážení ob-
sahu obou nabídek vybralo Janu Žďárkovou a stanovilo jí výši náj-
mu po dva roky na 1 000 Kč/měsíčně  s ohledem na veřejný záměr  
a požadavky občanů na základě dotazníků z loňského roku.

• Investiční akce  - starosta Gálik informoval o úspěšném získání fi-
nancí ve výši 5,8 milionů Kč z Integrovaného regionálního operačního 
programu na realizaci chodníku od Požárního domu k Zavadilce. Dále 
bylo ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci úpravny vody v Cíp-
kové a vybrána firma Ekomonitor spol. s.r.o. z Chrudimi, která nabídla 
nejnižší cenu. V tuto chvíli se čeká na doručení písemného rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, realizace bude spuštěna v létě.

• Obecní úřad nechá zhotovit nové webové stránky obce. Současný 
web např. nemá responzivní design, který by umožňoval optimalizo-
vané zobrazování stránek na různých zařízeních – PC, tablety, mobily.

• Zastupitelé diskutovali nad dopravní situací a bezpečností v souvis-
losti s nedávnými nehodami na I/35 na Nové a u Požárního domu. 
Rozhodli o zhotovení projektové dokumentace na chodník od křižo-
vatky na Hutisko ke kostelu a doporučili umístění veřejného osvět-
lení na telefonní sloup poblíž zastávky rozc. Nová. K situaci u auto-
busové zastávky Požární dům uložili starostovi hledat vhodné řešení  
s Ředitelstvím silnic a dálnic a Policií ČR.
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NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) 
pondělí 10. a 24. dubna

PLASTY (žlutá barva pytle) 
pondělí 3. dubna

TETRAPACK = nápojové kartony (bílá barva pytle) 
pondělí 17. dubna

PAPÍR (modrá barva pytle) 
pondělí 17. dubna

SKLO (zelená barva pytle) 
pondělí 17. dubna

Svoz odpadů v dubnu

INFORMACE PRO CHATAŘE:
V letošním roce je zaváděn nový program pro platbu místních po-

platků. Z tohoto důvodu jste doposud neobdrželi složenky na platbu za 
odpad. V nejbližších dnech by mělo dojít k tisku těchto složenek. 

Změny v systému shromažďování:
Pytle na směsný odpad (černé) jsou k dispozici pouze pro trvale byd-

lící. Chataři a chalupáři mají i nadále možnost odvážet směsný odpad 
do sběrného dvora (ve vlastních pytlích). 

Pokud se zapojí do třídění dopadu, budou zaevidováni do systému, 
obdrží pytle a kódy na tříděný odpad.

INFORMACE PRO PLATBU PŘEVODEM:
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, čl. 2. a 4. je výše poplatku 

450,- Kč za objekt a rok.
č. účtu - 17 71 17 83 89/ 0800            částka: 450,- Kč
VS: 17 10 xxx 012 pro čísla popisná (xxx= číslo popisné)
 17 11 xxx 012 pro čísla evidenční (xxx = číslo evidenční)

Radomila Kantorová

Platba místního poplatku za odpad 
pro chataře a chalupáře
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Zlínský kraj vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů 
k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva  
s ručním přikládáním (tzv. kotlíkové dotace). 

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8.00 hod.
Tato aktuální výzva svými podmínkami převážně odpovídá výzvě, 

jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016.  
Zásadní změny oproti 1. výzvě:

• Žádost o poskytnutí dotace lze vyplnit a odeslat výhradně prostřed-
nictvím elektronického formuláře.

• Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva  
s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně 
biomasa nebo za tepelné čerpadlo.

Předkládání žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:
1. Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti. Formulář žá-

dosti včetně návodu na jeho vyplnění naleznete v dokumentech ke 
stažení na webu Zlínského kraje.

2. Doručení žádosti o dotaci vč. příloh v listinné podobě (osobně, poš-
tou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje. 
Žádost s přílohami musí být doručena nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od data odeslání elektronického formuláře.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

Kotlíkové dotace

STATISTIKA Prostřední Bečvy 2016

 K 31. 12. 2016  měla obec Prostřední Bečva 1750 obyvatel (853 
mužů + 896 žen) a 402 chat a chalup. Průměrný věk občanů byl  
42 let (41 muži, 43 ženy). Počet psů – 255 domácností má jednoho 
psa a 27 domácností má dva a více psy. 

 Apelujeme na občany, kteří ještě nejsou 
napojeni na nově vybudovanou kanaliza-
ci, aby tak neprodleně učinili než jim pro-
padne platnost územního souhlasu s při-
pojením.

Připojování na novou 
kanalizaci

Z důvodu změny grafika zpravodaje posouváme pravidelnou uzá-
věrku na 22. den v měsíci, abychom tištěné vydání roznesli včas 
do vašich schránek. Své příspěvky posílejte nejlépe elektronicky: 
srovnalka@gmail.com nebo předejte v podatelně paní Radomile 
Kantorové. Děkujeme za pochopení. 

-sr-

Uzávěrka zpravodaje

Připravila Radomila Kantorová

otoč 

 K 31. 12. 2016  měla obec Prostřední Bečva 1750 obyvatel (853 mužů + 896 žen) a 402 chat a chalup. 
Průměrný věk občanů byl 42 let (41 muži + 43 ženy). Počet psů – 255 + 27 domácností má dva a více 
psy. 

 Celkem Muži Ženy 
Narození 23 13 10 
Úmrtí 22 10 12 
Sňatky 8  
Přihlášeno 56 30 26 
Odhlášeno 31 14 17 
 

Věk Celkem Muži Ženy 
90 a více 17 2 15 
80 a více 62 23 39 
Do 5 let 105 52 53 
 

Příjmení Celkem Muži Ženy 
Křenek 55 30 25 
Fiurášek 53 27 26 
Růčka 40 23 17 
Kubáň 40 22 18 
 

Jména Celkem 
Marie 57 
Jana 51 
Zdeněk 48 
Jan 47 
Josef 42 
Jiří 42 

Připravila Radomila Kantorová 

 

Nezaměstnanost v kraji klesá 

K 28. únoru 2017 byla celková nezaměstnanost ve Zlínském kraji 4,93% (viz. tabulka). Ze všech okresů 
Zlínského kraje je v našem vsetínském nejvyšší (5,8%) a převyšuje také republikový průměr (5,14%). 
Pozitivní je fakt, že okres Vsetín zaznamenal v rámci kraje nejvyšší meziměsíční pokles 
nezaměstnaných. Mezi nezaměstnanými je více mužů než žen. V okrese Vsetín 3 206 mužů a 2 438 
žen. V obci Prostřední Bečva bylo ke konci února 83 lidí bez práce, což činilo 6,97% nezaměstnanost. 
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Mým snem je obnovit běžecké tratě na panských loukách

Jak dlouho TJ Sokol Kněhyně na Prostřední Bečvě působí a čím 
přesně se zabýváte?

V roce 2018 budeme slavit už 60 let své činnosti – TJ Sokol Kněhyně 
vznikl v roce 1958 a po celou dobu byl aktivní. Od počátků se zabý-
váme především běžeckým lyžováním a tělovýchovnou prací s dětmi  
a mládeží. Kněhyně svou polohou k tomuto sportu přímo vybízí. Dříve 
tady byly pěkné běžecké okruhy. Bylo možné natáhnout až pětikilo-
metrový okruh z panských luk až k Zetochům. Před více než 20 lety 
se na nich dokonce dvakrát konalo mistrovství republiky v biatlonu. 
Dnes má TJ Sokol Kněhyně asi třicet členů a dvě skupiny dětí různých 
věkových kategorií. Mám pocit, že naše činnost se pohybuje po takové 
sinusoidě. Najde se parta, táhne to, po nějakém čase to upadne, přijdou 
jiné povinnosti a musí se najít čerstvá síla, motivace, která nás zase 
vytáhne nahoru…

…a  v jaké fázi se zrovna teď nacházíte?
Myslím, že teď zrovna jdeme nahoru (smích). Nejdůležitější pro náš 

oddíl jsou trenéři a troufám si říct, že ty teď máme. Sportovní oddíl 
vedou skvělí trenéři – v přípravce to je Petra Sobková, která před sedmi 
lety začala s dětmi systematicky pracovat a starší děti ve věku 9-16 
let vedou manželé Miranovi. V lednu jsme dělali do přípravky nábor, 
zájem byl obrovský a přijali jsme 12 nových dětí z Prostřední i Hor-
ní Bečvy, většinou prvňáčků. Uvidíme, kolik z nich vydrží, protože je 
to přeci jenom makačka a okolo puberty je těžké děti u sportu udržet. 
Později se někteří vrátí a začnou znovu běhat. Takže aktuálně máme ve 
starším družstvu osm závodníků. 

Jak často děti vlastně trénují a v jakých podmínkách?
Obě skupiny mají 1x týdně trénink – v létě trénují běh, koordinaci 

pohybu a v zimě za příznivých sněhových podmínek běhají na lyžích. 
Je snahou pokud jsou v zimě příznivé podmínky zvýšit frekvenci tré-
ninku, přidat třeba víkend, ale vše je závislé na čase trenérů a domluvě 
s rodiči. Trénink na sněhu nic nenahradí. Na hřišti v Kněhyních jsme 
měli letos vyjetý malý okruh, na kterém trénovali nejmenší. Starší děti 
většinou jezdily na tratě na Pustevny. Kromě pravidelných tréninků 
pořádáme také soustředění a několikadenní pobyty, kde je příprava 
mnohem intenzivnější. Děti, které pod námi sportují, dostanou základní 
vybavení – lyže, hůlky, boty a starší pak i závodní čtyřdílnou soupravu. 
Tento komfort můžeme dětem dopřát díky finančním příspěvkům, které 
dostáváme od obcí – z větší části z Prostřední Bečvy, kde máme i sídlo 
a menší částkou přispívá také Horní Bečva, kam Kněhyně také spadají. 

Samozřejmě, že vždy je důležitá spolupráce s rodiči, kteří děti motivují, 
ale také nám při akcích pomáhají.

Jaké závody děti absolvují?
V rámci lyžařského svazu pořádají oddíly v kraji přespolní běhy. 

Děti v létě trénují nasucho a na podzim se můžou porovnat s ostatní-
mi.  My spolupracujeme s oddíly v Zubří, Valašském Meziříčí, Fren-
štátě pod Radhoštěm, Veřovicích a samozřejmě v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Náš oddíl organizuje podzimní přespolák známý jako Běh 
kněhyňským údolím. Dříve byly tyto závody uzavřené jen pro členy 
lyžařských oddílů, ale tím, jak se běhání popularizuje a stoupá jeho 
obliba mezi širokou veřejností, tak jsme i my tento běh otevřeli všem 
zájemcům. Novinkou byl závod s hromadným startem pro veřejnost, který 
byl dva kilometry dlouhý nebo závod pro ty úplně nejmenší – benjamín-
ky. To jsou děti, které běhají strašně rády, závod si užijí a zaslouží si ho.  
V zimě se dělají zimní závody, ale to závisí na sněhových podmínkách. 
Minulé dva roky to bylo hodně bídné, ale letos nám podmínky doce-
la přály a na Pustevnách proběhly tři závody. Mohlo by se jednat až  
o osm závodů, ale ostatním oddílům se je nepodařilo uspořádat většinou  
z důvodu nepříznivého počasí. Letos sníh byl, ale tratě na Pustevnách byly 
po většinu času zledovatělé. Náš spolek pořádal jeden z nich a to 12. února 
Memoriál Ondřeje Ondryáše. Jednalo se už o 17. ročník pod tímto jménem. 
A proč právě Ondřeje Ondryáše? V kněhyňských podmínkách se jednalo 
určitě o velkou osobnost. Byl sportovcem tělem i duší, sám sportoval, tré-
noval děti a hlavně uměl spojovat lidi a rozdílné názory. Kdo zná historii 
Kněhyň určitě pamatuje odvěké „žabomyší“ války mezi hasiči a sokoly. 
Myslím si, že právě Ondra dokázal obrousit hrany a domluvit se, aby to 
bylo ku prospěchu všech. Bohužel nás opustil příliš brzy.

Daří se vašim svěřencům na závodech?
Určitě se daří, jde spíš o úspěchy na regionální úrovni. Mohu zmí-

nit nejlepší výsledky v této zimní sezoně v uskutečněných 3 závodech:  
1. místo Radky Žitníkové (starší žačka), Anetky Mikudové (mladší 
dorostenka), Richarda Žitníka (Junior), dvakrát obsadil 2. místo Jakub 
Macura (mladší dorostenec) a 3. místo patřilo Vojtovi Farníkovi (starší 
žák). Nadějnou závodnicí je i Zuzka Podešvová v kategorii mladších 
žaček. Vždy se umístila ve středu závodního pole a vzhledem k tomu, 
že šlo o její první sezonu, dá se předpokládat zlepšení. Výsledky jed-
notlivých závodů můžete najít na našich webových stránkách www.
sokolknehyne.cz. Ale myslím si, že mnohem důležitější než konkrétní 
výsledek je, že si děti vyzkouší závodění, adrenalin na startu, pot při 
závodění i tréninku. A neméně důležitou věcí je kolektiv závodníků. 
Jedna z přirozeností dětí je závodit. A proč jim to neumožnit ve sportu, 
který je s našimi horami úzce spjat?

Vaše činnost ale není jen o závodění...
Je to tak. V březnu zrovna proběhl dětský karneval (viz strana 4) 

a mám pocit, že se jedná o karneval s nejdelší historií tady na Beč-
vách. Bude podobně starý nebo o malinko mladší než náš spolek, 
tzn. blížíme se k 60 ročníku. V létě pak pořádáme Mundial – turnaj 
v malé kopané. Letos bude 31. ročník, ale dnes už nemá takový lesk 
jako dřív, kdy se v každém údolí hrál fotbal a tyto amatérské týmy 
se pak potkaly na turnaji. Před deseti lety jsme museli omezovat po-
čet mančaftů, protože všechny nestihly do tmy odehrát. Loni jsme 
měli tři mužstva, což bylo částečně způsobeno špatně zvoleným ter-
mínem, který kolidoval s utkáním klubového fotbalu a částečně 
mou naivitou, že se najde hodně amatérů, kteří si přijdou zahrát. Ale 
dnes už se turnaje účastní většinou hráči, kteří hrají také v některém  
z fotbalových klubů, takže nejde o vyložené amatéry. 

V minulém roce jste taky začali organizovat divadlo. Jak k tomu došlo?
Jsem velká milovnice divadla. Na Horní Bečvě je krásný kinosál  

s kapacitou 230 míst, s poměrně slušným pódiem a zázemím. Tak mě 
napadlo, že by se tam tři, čtyři profesionální herci vešli. A v tu dobu 
jsem někde slyšela rozhovor se Simonou Stašovou o zájezdních před-
staveních, na kterých hraje. Tak jsem zkusila oslovit agenturu a vyšlo to. 

Jaká plánujete představení?
Teď si dávám chvilku pauzu a v srpnu by měli opět přijet herci z Vino-

Jiřina Bernátová působí jako energická žena, která dokáže své 
sny měnit v realitu. Jeden z nich si splnila, když začala pod hla-
vičkou TJ Sokol Kněhyně zvát na Bečvy známá pražská divadla. 
Poslední představení se dokonce muselo přidávat kvůli mimořád-
nému zájmu.

→
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hradského divadla -  Václav Vydra a Jan Šťastný společně s dalšími. Ale uvi-
dím, jestli vydržím až do srpna a nepozveme někoho ještě v květnu (smích).  
V budoucnosti bych sem chtěla dostat Cimrmany, ale na ty se dlouho čeká...

Máte nějaký sen, který byste v rámci TJ Sokol chtěla uskutečnit?
No, jeden z mých snů je obnovit alespoň částečně běžecké tratě na 

panských loukách. Myslím, že by tam mohl být pěkný dvoukilometrový 
okruh. Kněhyně mají tu výhodu, že jsou sevřené, chráněné před sluncem  
a sníh se tady déle drží. Ale zase je to o lidech, kteří se o to budou starat 
a vyjíždět stopy.

Vy sama běžkujete? 
Ano, letos jsme s dětmi párkrát vyrazili, ne tolik kolik bych chtěla, 

protože na mou oblíbenou trasu Třeštík-Soláň nevyšel čas. Když jsou 
peřiny sněhu, tak to je pohádkový výlet.

Jak jste se tedy dostala k předsednictví TJ Sokol Kněhyně?
No, já jsem spíše „bafuňář“ a předsednictví nikdo nechtěl dělat. Před 

lety jsem sem vstoupila kvůli dobré partě lidí, ale jako dítě jsem soko-
lem neprošla. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji, ať se Vám daří plnit vaše sny.
Alena Srovnalová

Jiřina Bernátová pracuje z domova na zákaznické podpoře 
firmy Danfoss. Mezi její zájmy patří lyžování – sjezdové i bě-
žecké a věří, že se časem vrátí i k běhu „nasucho“. Kromě 
sportu ji baví divadlo nebo film. Jak sama říká – „dávám do 
souladu tělo i duši“. Je vdaná a má dvě děti Vendulku (7 let)  
a Vojtu (5 let).

K 28. únoru 2017 byla celková nezaměstnanost ve Zlínském kraji 
4,93% (viz. tabulka). Ze všech okresů Zlínského kraje je v našem vse-
tínském nejvyšší (5,8%) a převyšuje také republikový průměr (5,14%). 
Pozitivní je fakt, že okres Vsetín zaznamenal v rámci kraje nejvyšší mezi-
měsíční pokles nezaměstnaných. Mezi nezaměstnanými je více mužů než 
žen. V okrese Vsetín 3 206 mužů a 2 438 žen. V obci Prostřední Bečva 
bylo ke konci února 83 lidí bez práce, což činilo 6,97% nezaměstnanost.

-sr-

Nezaměstnanost v kraji klesá

otoč 

 

 

 

stav k 
Ukazatel 

29. 2. 2016 31. 1. 2017 28. 2. 2017 

evidovaní uchazeči o zaměstnání  24 360 20 395 19 871 
 - z toho  ženy 11 485 9 506 9 190 
  absolventi a mladiství 1 307 924 906
  uchazeči se zdravotním postižením 3 653 3 342 3 318 
uchazeči s nárokem na PvN 7 438 7 249 7 040 
podíl nezaměstnaných osob v %1) 6,10 5,07 4,93
volná pracovní místa 6 653 6 619 7 068 
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 3,7 3,1 2,8

Zdroj ÚP, Zlín 

Ohlédnutí za dětským maškarním plesem v Kněhyních 

V sobotu 4. března se uskutečnil za účasti více než 100 dětí a rodičů v sále hasičské zbrojnice 
v Kněhyních Dětský karneval. Pořadatelé z TJ Sokol Kněhyně připravili celou řádku her pro děti i 
dospělé. Kuriózní soutěží pro děti se stalo vypití malého dětského nápoje na čas s následným 
zašlápnutím. Veselou soutěž připravili i pro dospělé dvojice. Úkol zněl jasně - dostat ping-pongový 
míček partnerovi od nohavice skrz celé kalhoty až k břichu. Děti i dospělí se skvěle bavili i v tanečním 
rytmu. Vyvrcholením odpoledne byla bohatá tombola. Všichni zúčastnění se skvěle bavili a již dnes se 
můžeme těšit na další ročník Dětského karnevalu. 

M.Hurta 

Obr.  

 

Nové knihy v knihovně 

Thomas Hardy je jedním z největších anglických spisovatelů všech dob. Jeho díla zobrazují především 
svár mezi tradičními hodnotami a jedincem vzdorujícím tlaku okolí. Ve svých dílech zachycuje život 
anglické společnosti na venkově, podrobně popisuje anglickou krajinu a spletitý děj bývá plný zvratů. 
Román Daleko od hlučícího davu je nádherným příběhem o lidské odhodlanosti, síle i marnivosti. 
Příběh z doby staré Anglie, kdy se muži chovali jako džentlmeni a ženy se oblékaly jako dámy.  

Strhující mysteriózní román, v němž se dramaticky proplétají dvě dějové linie, naleznete v knize Řeka 
času americké spisovatelky Beverly Swerlingové. Osudy hříšného mnicha a tajného žida z bouřlivých 
časů tudorovské Anglie se propojují s příběhem americké historičky Anny, která v Londýně hledá pro 
židovský nadační fond drahocenné starověké rituální předměty. 

Komentář: Karneval.jpg 

V sobotu 4. března se uskutečnil za účasti více než 100 dětí a rodičů  
v sále hasičské zbrojnice v Kněhyních Dětský karneval. Pořadatelé z TJ 
Sokol Kněhyně připravili celou řádku her pro děti i dospělé. Kuriózní sou-
těží pro děti se stalo vypití malého dětského nápoje na čas s následným za-
šlápnutím. Veselou soutěž připravili i pro dospělé dvojice. Úkol zněl jasně 
- dostat ping-pongový míček partnerovi od nohavice skrz celé kalhoty až 
k břichu. Děti i dospělí se skvěle bavili i v tanečním rytmu. Vyvrcholením 
odpoledne byla bohatá tombola. Všichni zúčastnění se skvěle bavili a již 
dnes se můžeme těšit na další ročník Dětského karnevalu.

Michal Hurta

Ohlédnutí za dětským maškarním 
plesem v Kněhyních

Jaro v JK Valašsko
S prvními jarními dny se rozběhla rovněž soutěžní jezdecká sezóna 

v JK Valašsko. Jezdkyně již mají za sebou první úspěšné výjezdy na 
závody (4. místo S. Dulavové s Bambinem a 1. místo M. Masarové  
s Thilem ve Frenštátě p. R., 1. místo T. Tiokové ve Frýdku – Místku, 
krásné výkony L. Srovnalové a M. Matochové při absolvování zkou-
šek základního výcviku jezdce, kdy JK Valašsko obdrželo pochva-
lu za sportovní přípravu svých svěřenců).  Nyní se ale kvapem blíží 
největší událost, kterou JK Valašsko pořádá na domácí půdě a to Vý-
stava koní na Valašsku. I letošní, již XXII.ročník bude dvoudenní a to  
v termínu: neděle 30. dubna a pondělí 1. května 2017. Nedělní program 
bude v duchu síly a obratnosti chladnokrevných plemen, kdy tito silní 
koňští krasavci budou bojovat o kvalifikaci na MČR 2017 kombino-
vané soutěži v jednospřeží a dvojspřeží. 1. květen bude tradičně vě-
nován samotné Výstavě. Pořadatelé i letos doufají v hojnou účast jak 
vystavovatelů, tak diváků. Budou k vidění různé kategorie koní, posu-
zované odbornou komisí, která je každoročně složena z významných 
odborníku chovatelů, či jezdců. Program bude doplněn o ukázky, kdy 
koně budou předvedeni při své práci. Nezapomeneme ani na nejmenší  
a nejmladší účastníky – děti a pony – pro které budou otevřeny speciální 
výstavní třídy v rámci Moravského šampionátu, jehož 1. kolo proběhne 
právě 1. května. Tuto krátkou stať berte jako malou informaci o jaru v JK 
Valašsko a zároveň jako velkou srdečnou pozvánku do našeho areálu ne-
jen na XXII. ročník Výstavy koní na Valašsku 30. dubna - 1. května 2017.

Irena Dulavová
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Thomas Hardy je jedním z největších anglických spisovatelů všech 
dob. Jeho díla zobrazují především svár mezi tradičními hodnotami  
a jedincem vzdorujícím tlaku okolí. Ve svých dílech zachycuje život 
anglické společnosti na venkově, podrobně popisuje anglickou krajinu 
a spletitý děj bývá plný zvratů. Román Daleko od hlučícího davu je 
nádherným příběhem o lidské odhodlanosti, síle i marnivosti. Příběh 
z doby staré Anglie, kdy se muži chovali jako džentlmeni a ženy se 
oblékaly jako dámy. 

Strhující mysteriózní román, v němž se dramaticky proplétají dvě 
dějové linie, naleznete v knize Řeka času americké spisovatelky Be-
verly Swerlingové. Osudy hříšného mnicha a tajného žida z bouřlivých 
časů tudorovské Anglie se propojují s příběhem americké historičky 
Anny, která v Londýně hledá pro židovský nadační fond drahocenné 
starověké rituální předměty.

Píše se rok 1945 a armádní zdravotní sestra Clarie odjíždí se svým 
mužem Frankem na skotský venkov, aby tu prožili své druhé líbánky. 
Po válečných hrůzách se oba radují ze společně strávených chvil a plá-
nují budoucnost. Frank, který miluje historii, tu nachází stopy po svém 
prapředkovi Jonathanu, veliteli anglické pevnosti. Poklidný idylický 
venkov však skrývá nečekaná tajemství a překvapení. Jsou to přede-
vším dávné mýty a pověry, které zdejší obyvatelé i nyní dodržují a také 
místa, kde se dějí neobvyklé a nepřirozené úkazy. To je román Cizinka 
od americké spisovatelky Diany Gabaldonové. 

Existuje řada důvodů, proč chceme zhubnout a tak to mají i ženy  
v knize Tři dámy na zhubnutí od britské spisovatelky Lucy Diamon-
dové. Tři mladé ženy se přidají ke krotitelům tuků a slíbí si, že se budou 
navzájem podporovat. Příležitostí k tomu dostanou víc než dost, pro-
tože nadbytečná kila nejsou zdaleka to jediné, co je trápí. Kniha není 
jen o počítání kalorií, ale i o hledání sama sebe. Občas podlehneme 
i my klamu, že zhubnutí je lék na všechny naše problémy. Americ-
ký spisovatel Noah Gordon nás ve svém románu Katalánec zavede 
na španělský venkov. Na vinice své rodiny se vrací z toulek po světě 
druhorozený syn Josep a s překvapením zjišťuje, že jeho starší bratr je 
chce prodat. Zadluží se a vinice odkoupí. Po staletí se všude v okolí 
pěstovala vinná réva nikoli pro výrobu vína, ale octa. A právě to se 
rozhodne Josep změnit. Je to příběh o lásce k půdě a o proměně rebela 
v usazeného vinaře.

Romanticko dobrodružný román Hodina po půlnoci spisovatelky 
Hany Marie Kornerové se odehrává v první polovině 19. století ve 
Francii. Přestože se schyluje k válce s Ruskem, v Paříži panuje čilý  
a bezstarostný společenský život. Dcera notáře se vrací z kláštera domů 
k umírajícímu otci a na cestě je zachráněna neznámým mužem. Po ná-
vratu domů je vydána na pospas zvůli své macechy a jedinou oporou 
je její stará teta. Na jednom z večírků pozná hrdinka svého zachránce 
a zamiluje se do něj. Romantický příběh Fabieny a Juliena zasazený 
do války mezi Napoleonem a Ruskem. Dalším romantickým příběhem 
je kniha Návrat na vinici americké spisovatelky Kristian Higginsové. 
Faith se vrací po letech do rodného městečka, ze kterého odešla po 
rozchodu se snoubencem. Nyní je připravena se na vinici Blue Heron 

vrátit a začít znovu. První, se kte-
rým se opětovně setká, není její 
bývalý snoubenec, ale jeho přítel, 
který stál za jejich rozchodem. La-
dislav Zimbura autor knihy Pěšky 
mezi buddhisty a komunisty se 
vydal pěšky na cestu do Číny a Ne-
pálu. Mnohokrát spal u cizích lidí, 
poznával jak se jim doopravdy žije 
a co jim přináší štěstí. Už na cestě 
začal o nich psát s osobitým hu-
morem knihu a tím se mu povedlo 
vytvořit svědectví o jednoduchosti 
života a půvabu svobody.

Další pokračování série Detek-
tiv Joona Linna najdete v knize  

Nové knihy v knihovně
Lovec králíků Larse Keplera. 
Po vraždě švédského ministra 
policie pracuje s verzí teroris-
tického pozadí případu a před-
pokládá další možné vraždy  
v politických kruzích. Joona 
však tuší, že jde o něco jiného. 
Až se z vašeho telefonu ozve 
dětský hlas odříkávající básnič-
ku o králících, dejte se na útěk, 
protože právě tu slyšely všechny 
oběti naposled. 

Poté, co je v parku v Londýně 
pod vrstvou ledu nalezeno tělo 
mladé dívky, přijíždí na místo 
inspektorka Fosterová. Obětí 
je dcera vlivného lobisty, který 
si myslí, že může ovlivňovat 
i vyšetřování. S novou detek-
tivkou  Dívka v ledu přichází 

britský spisovatel Robert 
Brynza. Vynikající psycho-
thriller Zmizelá je od ame-
rické spisovatelky Gillian 
Flynnové. Zdálo se, že mají 
ideální manželství, ale Amy 
v den pátého výročí svatby 
zmizí. Její muž Nick je po sé-
rii důkazů obviněn z vraždy,  
i když tvrdí, že nic nespáchal. 
Pokud je opravdu nevinný, 
kam se poděla Amy? James 
Rollins napsal napínavý ro-
mán Amazonie, od kterého 
se nebudete moci odtrhnout. 
Z vědecké výpravy do ama-
zonské divočiny se nikdo 
nevrátil kromě bývalého vo-
jáka s jednou rukou, který se 
o několik let později z pralesa vynořil na pokraji smrti, avšak s oběma  
rukama. Je sestavena skupina výzkumníků, aby se vydala po stopách 
výpravy a objasnila tajemství džungle. Číhá na ně prastará nevyslovená 
hrozba, která přesahuje jejich nejčernější očekávání.

Někdy můžeme věřit už jen sami sobě, a někdy ani to ne. Odvážný 
psychothriller z Latinské Ameriky to je Poslední hra argentinského 
spisovatele Fraderico Axata. Ted je úspěšný podnikatel a má báječnou 
rodinu, přesto chce spáchat sebevraždu. Existuje totiž někdo, kdo ho 
moc dobře zná, kdo ho donutí pochybovat o sobě samém i o lidech ko-
lem sebe a kdo s ním rafinovaně manipuluje. Bernard Minier vás svou 
knihou Zkurvenej případ dostane. Šestnáctiletý Henry žije na malém 
ostrově, kde každý zná každého. Jeho přítelkyně je zavražděna a on se 
stává hlavním podezřelým. Všichni ho nenávidí a sledují ho na každém 
kroku. Jeho svět se stává nebezpečný, temný a pořádně zkurvený.

Pro děti:
Bronzový klíč od spisovatelky Holly Blackové je třetím dílem sé-

rie Magistérium. V podzemí magické školy číhá tajný špeh a Call ho 
musí vypátrat dřív než on se dostane k němu.  Volným pokračováním 
příběhu Skleněné děti je kniha Stříbrný chlapec od Kristiny Ohlsso-
nové. Aladin se se svou kamarádkou pouští do pátrání po ztraceném 
pokladu. Nové vydání oblíbených příběhů malého Vítka od Bohumila 
Říhy s ilustracemi Adolfa Borna najdete v knize Vítek – Jak jel Vítek 
do Prahy, Vítek je zase doma, Vítek na výletě. Spisovatel Hynek 
Schuster pro děti napsal krásnou knihu příběhů pohádkového klučiny 
Kaštánka  Kaštánkova dobrodružství.

Libuše Fárková
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Co se děje ve škole
 3. března navštívil naší školu pan Hronek, který s žáky 4. ročníku řešil pravidla 

bezpečného provozu. Na závěr si děti napsaly test, aby zjistily, co vše si při teoretické 
části kurzu dopravní výchovy zapamatovaly. V květnu je čeká výlet na dopravní hřiště, 
kde si prověří teoretické poznatky v praxi a absolvují zde závěrečnou zkoušku. „Už 
žádné výmluvy“ je název přednášky, která proběhla v rámci spolupráce s rožnovskou 
knihovnou, pro žáky druhého ročníku. Zde si děti povídaly o výmluvách, jaké použí-
vají oni či dospělí. Na závěr na dané téma vyplnily kvíz.

Talentmánie je akce, která se pro svoji oblibu u žáků, stala tradicí.  Žáci se na akci 
připravovali už od podzimu. Přemýšleli o tom, čím své spolužáky letos překvapí. Ně-
kteří dávali přednost skupinovému  jiní zase sólovému vystoupení. Hlavní organizátor-
kou soutěže byla paní učitelka Mgr. Simona Hrstková, která Talentmánii moderovala, 
vytvořila hlasovací lístky a zajistila diplomy i ceny. Porotu tvořily všechny děti, které 
rozhodovaly o vítězích jednotlivých kategorií vyplněním hlasovacích lístků. Program 
byl velmi pestrý. Mohli jsme vidět tanec, hru na hudební nástroj, kouzelnické vystou-
pení, žonglování, bublinovou show, vystoupení mažoretek, aj. Každý rok nás svým 
vystoupením někdo překvapí. Soutěžilo se ve dvou skupinách 1. - 3. ročník a 4. - 5. 
ročník. 

Zde jsou výsledky soutěže: Kategorie 1. - 3. třída: 1. místo Nela Gáliková - tanec 
Makarena, 2. místo Josef Brňovják - hra na violoncello, 3. místo Valentina Křenková 
- hra na flétnu. 

Kategorie 4. - 5. třída: 1. místo Justinka Jurajdová - bublinová show, 2. místo sku-
pina Black and White (Kristýna Fárková, Simona Bernatská, Eva Vašutová, Natálie 
Pineckerová) - tanec, 3. místo - Ivana Cabáková a Michaela Jurečková, mažoretky. 
Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu za snahu i odvahu předstoupit před 
všechny spolužáky i paní učitelky. Už se těšíme na příští školní rok.

23. března proběhla pro žáky 1. ročníku beseda na téma „ Veselé zoubky“. Děti byli 
poučeni o důležitosti každodenní zubní hygieny. Tradiční akcí je účast v projektu Noc 
s Andersenem, která proběhne 31. března. Ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2017 v budově ZŠ 
Prostřední Bečva se budou konat volby do školské rady od 8.00 h. do 15.30 h. 

Vendula Golasovská



školy schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče byli seznámeni 
s novou legislativou, co by prvňáček měl umět, s desaterem pro ro-
diče, obdrželi informace k zápisu do první třídy, který se uskuteční  
11. dubna 2017. 

Březen je měsícem knihy, a proto jsme se jim v jednom z březno-
vých týdnů věnovali. Děti si z domova přinesly svoji oblíbenou kni-
hu, ze kterých jsme si udělali knihovnu. Každý den jsme si z některé  
z donesených knih četli úryvek nebo celou pohádku. A „knihu pohá-
dek“ si děti také vyrobily. 16. března jsme se šli podívat do místní 
knihovny. Děti se seznámily s prostory knihovny, k čemu knihovna 
slouží, s druhy knih (leporelo pro nejmenší, knihy pro mladší i starší 
děti…), měly možnost listovat v knihách, poučily se, jak s nimi mají 
zacházet. Vše probíhalo pro děti zábavnou a hravou formou, průvod-
cem při tom všem jim byla paní knihovnice Fárková. Krásné dopoled-
ne, za které ještě jednou moc děkujeme.  

22. březen byl pro nás významným dnem. Dopoledne na-
vštívilo naši mateřskou školu divadlo Maringotka s pohád-
kou „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Jde o divadlo, kte-
ré nám hrálo v prosinci Mikuláše, čerta a anděla. To jsme se 
nasmáli. Co všechno pejsek s kočičkou dali do dortu, to by nás  
v životě nenapadlo. A odpoledne proběhlo ve třídě starších dětí –  
u Pirátů – „Jarní setkání s maminkami“. Děti měly pro své mamin-
ky připraveno pásmo básniček, písniček, tanečků. Po závěrečné po-
hádce „O perníkové chaloupce trochu jinak“ děti předaly maminkám 
vlastnoručně vyrobené dárečky. Také občerstvení nesmělo chybět. 
Nepečené kuličky si děti vyrobily samy, linecké cukroví nám věnova-
la maminka Terezky Káňové. Moc děkujeme. Následující den čekala 
na starší děti odměna v podobě mražené pochoutky. Třída malých dětí 
– Skřítci – budou mít besídku ve středu 29. března.        

V obou mateřských školách nadále probíhají ve čtrnáctidenním 
cyklu práce s keramickou hlínou, které byly z důvodu plaveckého 
výcviku přesunuty na čtvrtek. U dětí s vadou řeči se nadále pokračuje 
v logopedické péči, v obou třídách probíhá logopedická prevence.

Oznámení: Zápis dětí do obou Mateřských škol – pro školní rok 
2017/2018 proběhne předběžně ve dnech  9. a 10. května 2017. Bližší 
informace o zápisu zveřejním v příštím vydání Zpravodaje. 

Fotografie z uváděných akcí si můžete prohlédnout na interneto-
vých stránkách školy : www.zsmsbecva.webnode.cz.

                                                Jana Janíčková – vedoucí uč.
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První čtvrtletí roku 2017 uběhlo jako 
voda a my se znovu setkáváme na stránkách 
Zpravodaje, abychom zhodnotili uplynu-
lé období.  8. ledna se uskutečnilo v budo-
vě Obecního úřadu Vítání občánků. Čtyři 
naše děvčata (Bětuška Holčáková, Anetka 
Jakšíková, Marianka Lenomarová a Sil-
vinka Růčková) svým pásmem písní, básní  
a hudebních pohádek obohatila tento slavný 
den v životě nových občánků obce. V úterý  
10. ledna navštívily starší děti společně s žáky 
1. a 2. třídy Divadlo loutek v Ostravě, kde 
zhlédly hranou pohádku „Kocourek Modro-
očko“. Představení plné písní s doprovodem 
kočičí kapely o dobrodružství kocourů Mod-
roočka, Natrhouška,a Zrzundy a koček Zele-
noočky, Mici Angory a Kiki se všem dětem 
velmi líbilo. 

1. února navštívilo naši mateřskou školu 
divadlo Bublanina s pásmem tří „Pohádek 
z kufru“: „O Šípkové Růžence“, „Kačenka 
a drak“, „O nevychované Marušce“. Do děje 
pohádek se děti aktivně zapojily a jako hradní 
kapela je doprovodily hrou na dětské hudební 
nástroje.

Od 7. února začalo dvacet předškol-
ních dětí z MŠ - střed, společně se základní školou, navštěvo-
vat bazén v Rožnově pod Radhoštěm. Pod vedením dvou zku-
šených instruktorek se děti učí odstranit strach z vody, pochytí 
základy „kraulu“, hrají si na potápěče lovící diamanty. Plavání 
probíhá každé úterý, děti se zúčastní celkem deseti lekcí. Pla-
veckého výcviku se zúčastňuje i pět předškolních dětí z MŠ 
v Kněhyních.

9. únor byl pro děti dnem, na který se velmi těšily. Ve školce jsme 
totiž měli Maškarní karneval. Tanec, občerstvení, představování 
masek – to samozřejmě na žádném karnevalu nesmí chybět. A nesmí-
me také zapomenout si pořádně zasoutěžit: Kdo nejrychleji nafoukne 
balonek? Kdo dříve namotá provázek? Kdo bude rychleji v domečku? 
Soutěžili malí i velcí. Kdo nesoutěžil, mohutně povzbuzoval. A na 
závěr jsme se všichni vyfotografovali. 

Od konce února se vybavení mateřské školy viditelně změnilo. Do 
šaten obou tříd byly zhotoveny nové skříňky na oblečení dětí, také 
nové botníky pro starší děti zdobí chodbu v přízemí. Vystěhovat staré 
skříňky a nastěhovat nové nám přišli zaměstnanci obecního úřadu, 
za což jim moc děkujeme. 14. března proběhla v budově základní 

Co se děje ve školce - střed
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Javořiny na rožnovském panství a jejich majitelé z Prostřední Bečvy
1. JAVOŘINA VYSOKÁ
Javořina Vysoká se rozkládala na nejvyšším vrcholu Vsetínských vr-

chů. Na konci 17. století ji od vrchnosti obdrželi členové rozvětveného 
rodu Fiury – Fiurášek z Horní Bečvy, potažmo později z Prostřední 
Bečvy. Na javořině se mohl pást neomezený počet ovcí. Podle soupisu 
javořin z r. 1815 měla javořina Vysoká celkovou rozlohu 300 jiter. 

2. JAVOŘINA JEZERNÉ
Na javořině Jezerné o rozloze 235 jiter 231 sáhů se kromě ovcí mohly 

pást i krávy. Javořina na horském hřebeni Vsetínských vrchů zahrno-
vala na straně Horní Bečvy Hrubou Kyčerku,  úbočí se zdrojnicemi 
Hlubokého potoka a přes Kotlovou sahala až na jižní svahy východně 
od jezera ve Velkých Karlovicích, od kterého získala i svůj název. Tři 
čtvrtiny javořiny Jezerné zdědil po Jakubu Závorkovi jeho syn Jiří Zá-
vorka, prostřednobečvanský fojt. 

3. JAVOŘINA NOŘÍČÍ
Z početných javořin, které se nacházely přímo i na území Prostřední 

Bečvy, udělil hrabě František Ludvík ze Žerotína v r. 1726 javořinu No-
říčí Václavu Maňákovi z Rožnova. Z uložené podmínky pro nabyvatele 
javořiny se dozvídáme o převažujících bukových porostech na javořině. 
Javořina byla určena jen k pastvě hovězího dobytka. Nacházela se v zá-
padní části jižního úbočí horského sedla mezi Čertovým mlýnem a Ta-
nečnicí a její název byl odvozen od protilehlého stejnojmenného vrchu 
Noříčí na severní straně radhošťského masivu na hukvaldském panství.

4. JAVOŘINA JANÍČKOVA BENEŠKA
Tentýž majitel panství dne 14. června 1728 udělil na hřebeni Vsetín-

ských vrchů východně od javořiny Jezerné javořinu Benešku bratrům 
Václavu a Martinovi neboli Janíčkovi Blinkovým z Prostřední Bečvy. 
Museli za ni složit kupní částku 30 zlatých a odvést jednu dojnou krávu 
do panského dvora. Ovšem kromě Martina a Václava Blinky z Pro-
střední Bečvy jsou v pozdějším popisu javořin jako první majitelé k r. 
1728 uváděni také Jan a Mikuláš Blinkovi ze Solance. Z genealogické-
ho hlediska je zřejmé, že se jednalo o čtyři sourozence Blinkovy se zná-
sobeným příjmením Janíček, od nichž pochází rod Janíčků na Prostřed-
ní Bečvě, Solanci a na Horní Bečvě. Byli to synové z prvního a druhého 
manželství Jana Blinky (cca 1644 - 1711) z Prostřední Bečvy, který 
se patrně něčím výjimečným zasloužil u své vrchnosti, neboť kmotry 
jeho prvorozené dcery v r. 1677 byli majitelé panství hrabě Bernard 
Ferdinand ze Žerotína a jeho manželka Františka Eleonora ze Žerotína. 

5. JAVOŘINA BLINKOVA BENEŠKA, ŘEČENÁ BLINČENA
Blinkova Beneška se nacházela východně od Janíčkovy Benešky  

a v roce 1743 ji získal Adam Blinka (1684 - 1759) z Prostřední Bečvy za 
cenu 150 zlatých s možností pastvy pro 180 ovcí. Javořina měla rozlohu 
300 jiter. Syn Adama Blinky – Martin na louce na javořině vystavěl obydlí. 

6. JAVOŘINA VRCH BEČVIC
Podle udělovací listiny ze dne 19. července 1743 byl nabyvatelem 

javořiny pod názvem Vrch Bečvic Ondra Vašut (sedlák, 1680 - 1750) 
z Prostřední Bečvy. Javořina byla značně rozlehlá. Nacházela se se-
verně od javořiny Vysoká a zaujímala celou nejvýchodnější část Horní 
Bečvy až ke Kladnaté. Měla celkovou rozlohu 450 jiter 1510 sáhů. Na 
javořině mohl pást 200 vlastních a cizích ovcí. 

7. JAVOŘINA RYBJANKY
Dne 7. července 1744 získal do dědičného nájmu od hraběte Michala 

ze Žerotína prostřednobečvanský fojt Jiřík Závorka javořinu Rybjan-
ky o celkové rozloze 260 jiter 730 sáhů za cenu jednoho sta zlatých  
s možností pastvy pro 100 ovcí. Udělením této javořiny drželi poddaní 
souvislou řadu javořin rozložených po celé délce hřebene Vsetínských 
vrchů mezi Horní Bečvou a Karlovicemi. Následovaly za sebou v tom-
to pořadí: Jezerné, Janíčkova Beneška, Blinkova Beneška – řečená 
Blinčena, Kubišova Beneška – řečená Kubiška (javořinu obdržel v r. 
1743 Martin Volek - Kubiš ze Solance), Rybjanky a Vysoká. 

8. JAVOŘINA KNĚHYŇA
Další javořinu přímo na území Prostřední Bečvy získal 29. srpna 

1744 dolnobečvanský fojt Jan Maléř (1690 - ?) za odvedených 200 zla-
tých a jednu dojnou krávu s možností pást 170 vlastních ovcí. Nachá-
zela se východně od javořiny Noříčí pod Skalkou (vrcholek uprostřed 
sedla Tanečnica – Čertův mlýn) a Čertovým mlýnem. Obdobně jako 
Noříčí nesla název odvozený od stejnojmenné nedaleké hory Kněhyně 
za Čertovým mlýnem na území hukvaldského panství. 

9. JAVOŘINA MALINOVÁ
Javořina Malinová se na Prostřední Bečvě nacházela mezi javořinou 

Kněhyňa a javořinou Kršlený o celkové rozloze 250 jiter 1012 sáhů. 
Javořinu obdržela od hraběte Ludvníka ze Žerotína obec Hutisko za od-
stoupení javořiny Lopušanky ve sporu se vsetínským panstvím a mohla 
na ní pást neomezený počet ovcí.

10.  Javořina Babí
Bez uvedení data udělení byla evidována javořina Babí (nebo také 

Babská ) v nejvýchodnější části Karlovic (za javořinou Vysoká) po pra-
vém břehu Bečvy, kterou získal Jiří Juříček (pasekář, cca1713 - 1773)  
z Prostřední Bečvy (Bacov - č.p. 49 a 50) s možností pastvy pro 50 ovcí 
vlastních a cizích. 

Poněvadž další dvě javořiny na samotném území Prostřední Bečvy, 
kterými byly Krabičanky a Kršlený, ve vrchnostenské evidenci javořin 
udělených poddaným chybí, lze se o nich domnívat, že byly využívány 
přímo jako panské javořiny.

Karel Jan Malina

Redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu „Prostřední 
Bečva 1703 - 1850“. 

Pohled na bývalé prostřednobečvanské javořiny ze severního úbočí Července na Horní Bečvě. Foto autor, 17. 6. 2012.
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Úryvky z obecní kroniky - Rok 1962

DRUHÝ KRAVÍN JZD
JZD provádí svépomocnou výstavbu kravína 105 a při dolním kraví-

ně sociální zařízení včetně dílny a kůlny na stroje. Celkový náklad na 
kravín činí 900 000 Kčs, doposud prostavěno 600 000 Kčs. Sociální 
budova rozpočtena na 224 000 Kčs, dosud je vyčerpáno JZD potřebuje 
v současné době i do budoucna provést odvodnění 40 ha zemědělské 
půdy, která byla zcelena a dosud je ve velmi zbahnělém stavu a nepři-
náší žádný výtěžek. Stroj má JZD za 412 063 Kčs. 

 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA V OBCI 
V obci je celkem 7 hostinských provozoven, které plní převážně účel 

rekreace jako : Pústevny, Skalíkova lúka, hotel Skokan – Kněhyn, Zava-
dilka. Hotel Bečva slouží místnímu obyvatelstvu a není plně zapojen v 
provozu. Mimo to jsou v obci 4 prodejny potravinářské a jedna prodej-
na Masny. Tyto jsou celé léto přeplněny rekreačními hosty.

 NOČNÍ ZAPOJENÍ TELEFONU 
Po zdravotní stránce byly stížnosti, že v obci není trvalého telefonní-

ho zapojení pro dovolání první lékařské pomoci v dob noční. Nedosta-
tek byl odstraněn tak, že trvalý zápoj byl pro občany zřízen na okrsku 
VB (= veřejné bezpečnosti). 

 REKREACE 
V době prázdninové rekreace bylo v naší obci v pionýrských táborech 

3 200 dětí a asi 250 dospělého personálu. Kromě nich se vystřídalo 
u nás v době prázdnin, v autokempingu, ve stanech v povodí Bečvy a 
Kněhyňky a u soukromých občan 2 550 lidí. Pak se není možno divit, že 
před našimi prodejnami stály fronty. O výstavbu chat je tu veliký zájem. 
MNV vyhradil pro stavbu těchto pozemky E. Fárka 64 v Bacově a údolí 
Kněhyně. 

 MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA 
Za rok 1961 : knihovna má 2 561 svazků. Počet dospělých čtenářů 

288, čtenáři z řad mládeže 242, celkem 530 čtenářů. Vypůjčeno bylo 6 
736 knih, z toho naučné literatury 733, pro mládež 2 759 svazků. V akci 
všenárodní diskuse byly projednány všechny ukazatele, na kterých vidí-
me veliký vzrůst životní úrovně a přednost našeho socialistického zříze-
ní. Požadováno bylo snížení pracovní doby a ochrana ženy v mateřství.

 HOLIČSKÁ PROVOZOVNA 
Letos byla v naší obci otevřena holičská provozovna, v níž pracuje 

Josef Polách z Horní Bečvy.

 TRESTNÍ ČINY V OBCI 
V roce 1962 KVP (komise pro veřejný pořádek) projednala 22 přestupků:
Podle § 7 bylo projednáno celkem 6 případ: neplniči a černé těžby. 

Podle § 11 byl projednán celkem 1 případ: zanedbání školní docházky. 
Podle § 12 bylo projednáno celkem 2 případy: zneužití lékařské po-
hotovostní služby a neuposlechnutí výzvy k povinnému očkování dětí. 
Podle § 13 bylo projednáno celkem 5 případů: pohoršení v opilém sta-
vu. Podle § 87 bylo projednáno celkem 2 případy: nehlášení narození 
hospodářských zvířat. Podle § 18 byl projednán celkem 1 přestupek: 
v požární ochraně. Podle § 19 bylo projednáno celkem 5 přestupků: 
porušení socialistického soužití. Dále bylo projednáno 21 provinění 
(=závažnější porušení předpisů než u přestupku a menší než u soudně 
trestného činu). Podle § 35 projednáno 7 provinění proti majetku v so-
cialistickém vlastnictví, poškozování družstev a státního majetku, podle 
§ 37 projednán 1 případ provinění proti osobnímu vlastnictví, podle 
§ 38 projednáno 12 případů provinění proti socialistickému soužití – 
výtržnosti, urážky, ublížení na zdraví, podle § 39 projednán 1 případ 
zanedbání povinné výživy rodiny. Potrestání: důtka, veřejná důtka, pe-
něžitá pokuta. Pokut uloženo celkem za 1 650 Kčs. Podle směrnic pro 
MNV ustaveny hlídky: asistenční požární hlídky, které mají plnit úko-
ly při větších shromážděních, kulturních večerů, tanečních zábavách 
apod. Hlídky jsou zvláště vyškolené a jejich činnost je 1 hodina před až 
1 hodina po podniku. 

Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová

Kostel sv. Zdislavy 
Úmysly na mše svaté v dubnu 2017

• Neděle 2. 4. v 10.00 h – 5. neděle postní
Křížová cesta 9.20 h – ministranti.
Varhaník –  Aleš Stavinoha, Monika Švandová  312, 701, 317.                                               
Za živé a zemřelé farníky

• Úterý 4. 4. v 17.30 h – úterý po 5. neděli postní
Křížová cesta 16.55 h – farníci. Zpověď více kněží od 16.30 h.
Varhaník –  Eva Pařenicová  321, 701, 317.
Za zemřelé Margitu a Václava Holčákovy, rodiče z obou stran, ži-
vou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

• Neděle 9. 4. v 10.00 h – Květná neděle
Začíná svatý týden. Odevzdávají se postní pokladničky.
Žehnají se jívové ratolesti „kočičky“. Misijní jarmark 
Misionářů sv. Zdislavy. Křížová cesta – schola sv. Zdislavy.
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy 318, 305, 308, 315.
Za zemřelé rodiče Holčákovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášo-
vu, Charvátovu a duše v očistci.

• Čtvrtek 13. 4. v 16.30 h – Zelený Čtvrtek – mše svatá 
na památku ustanovení Eucharistie
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy  
710, 681, 712, 781 – 1,2 sloka, 5-6 sloka. 
Za živou a zemřelou rodinu Frnkovu a Mikulenkovu.

• Pátek 14. 4. – Velký Pátek – den přísného postu.
15.00 h – Křížová cesta, 15.30 h – Velkopáteční obřady.
Varhaník –  Eva Pařenicová,  schola sv. Zdislavy - žalm před evan-
geliem, improperie – výčitky, 317, 306.

• Sobota 15. 4. – Bílá sobota – modlitby u Kristova hrobu.
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.
9.00 h – 16.00 h.

• Neděle 16. 4. v 5.30 h – slavnost - zmrtvýchvstání páně. 
  Největší slavnost v liturgickém roce. Žehnají se pokrmy. 
  Sbírka na kostel.

Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy, dechová hudba 
Záhořané 401, 407.
Za Jiřího Orsága, rodinu Orságovu a duše v očistci.

• Pondělí 17. 4. v 10.00 h – pondělí v oktávu velikonočním
Varhaník – Jan Bernátek 404, 407 + sekvence.
Za živé a zemřelé členy živého růžence.

• Středa 19. 4. v 17.30 h – středa v oktávu velikonočním.
Varhaník –  pan Poruba 484, 407.
Za Josefa a Marii Hodulovy, jejich zetě Františka, Emila, Josefa, 
Václava, Dceru Vlastu a vnuka Zdeňka.

• Neděle 23. 4. v 10.00 h – 2. neděle velikonoční.
Neděle Božího milosrdenství. Pouť hasičů.
Varhaník – Eva Pařenicová, píseň k sv.Floriánovi 407, 922.
Za živé a zemřelé členy dobrovolného hasičského sboru na Pro-
střední Bečvě.

• Středa 26. 4. v 17.30 h – středa po 2. neděli velikonoční.
Varhaník – Eva Pařenicová  410, 407.
Za zemřelého Zdeňka Mikulenku, bratra Stanislava, rodiče z obou 
stran a za duše v očistci.

• Neděle 30. 4. v 10.00 h – 3. neděle velikonoční.
Varhaník – Monika Švandová, Marie Hurtová 409, 722, 407.
Za zemřelou Kristinu Růčkovu, manžela, syny, uzdravení rodo-
vých kořenů, živou a zemřelou rodinu Růčkovu, Kubicovu a duše 
v očistci.
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POZVÁNKY

Výbor Klubu důchodců 
Prostřední Bečva  

srdečně zve své členy na 
VÍTÁNÍ JARA 

S HARMONIKOU     
KDY: 

pátek 21. dubna 2017 
v 15.00 hod. 

KDE: 
Sokolovna na hřišti

Občerstvení zajištěno.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
PROSTŘEDNÍ BEČVA

pořádá

ZÁJEZD
do Polského Těšína

který se uskuteční v sobotu 29. 4. 2017
ODJEZD: 6.00 hodin od zbrojnice

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY s částkou 200,- Kč
přijímají Potraviny u Kapličky (HRUŠKA)

PROSTŘEDNÍ BEČVA do 28. 4. 2017

Případné zrušení zájezdu nejpozději 
3 dny před odjezdem.

členové ČČK zdarma

SLET ČARODĚJNIC
V sobotu 29. dubna 2017 od 17.00 hod  

na hřišti FK Prostřední Bečva.
Zve SAKUMPIKUM

SAKUMPIKUM Prostřední Bečva 
ve spolupráci s Obecním úřadem, 

Základní školou, SDH střed a SVČ Rožnov

Pořádá SLET ČARODĚJNIC
IX. ročník

 
Sobota 29. dubna 2017 od 17.00 hod. 

na hřišti FK Prostřední Bečva

Sraz masek v 16.45 hod. u základní školy.
 

Soutěže a zábava pro děti, ukázka práce hasičů.
Živá hudba, taneční vystoupení, 

bohaté občerstvení.

Večerní ohňová show a na závěr možnost 
upálení „vlastní“ čarodějnice.

 
Srdečně zvou pořadatelé
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OSLAVENCI V DUBNU
Ondryášová Marie č.p.  283
Špinarová Jiřina  č.p. 26
Vašková Jaroslava č.p.  160
Stavinoha Jan   č.p.  622
Šírová Oldřiška  č.p.  52
Petřek Ladislav  č.p.  498
Stavinohová Rozalie č.p.  60
Jurková Marie č.p.  446
Stodůlka Zdeněk   č.p.  639
Stavinohová Marie  č.p.  622

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, 
pohodu a optimismus.

Nově narození

Trávníčková Sára

Opustili nás
Ing. Žižka Jaroslav

Ondryášová Marie

Sobková Ludmila

Červená Zdeňka

Šimonová Božena

Vzpomínáme

Vzpomínka na společná léta 
Bohumil Matouš a Anna Matoušová

„Živote můj, co mi dáš?
Dej slunce, aby láska má,

byla pevná jako hráz,
která příval zadrží, 

která překoná i mráz.
Řekni, dáš…?“

Krásných 41 let spolu prožili, až smrt je rozdělila. 
Letos uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka 

a 3 roky od úmrtí naší maminky. 
Vzpomínají s láskou v srdci dcery Broňa a Jarka s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, v našich srdcích však žije dál.
Dne 16. dubna tomu bude rok, co nás náhle opustil náš drahý 

syn a bratr, 
pan Vladislav Vojkůvka. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku. 

Dne 6. dubna si připomeneme jeho nedožité životní jubileum 
60 let. 

S láskou vzpomínají maminka Eliška, sestra Eliška s rodinou 
a bratr Milan s rodinou. 

Blahopřání

Dne 11. dubna 2017 oslaví 85 let 
paní Rozalie Stavinohová 

Mnoho sil, zdraví a štěstí do dalších let 
přejí dcery Marie, Ludmila a Jitka s rodinami.
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva - povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu KVĚTEN do 22. 4. 2017.

Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: srovnalka@gmail.com, sekretarka@prostrednibecva.cz. Zpravodaj také na www.prostrednibecva.cz.
Reklamní inzerce je placená (5 cm výška / 1x zveřejnění 242,- Kč s DPH).

Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

SPORT

Po zimní přípravě a posledním utkání s Horní Bečvou v Rož-
nově pod Radhoštěm na umělé trávě, kdy jsme vítězil 2:1 (bran-
ky Lukáš Křenek st.,Tomáš Závorka), začalo jarní kolo soutěže 
2016/17 prvním utkáním s mužstvem Sokola Hovězí na domá-
cím hřišti, domácí zvítězili 3:2 brankami Lukáše Křenka, Luká-
še Křenka ml. a Kamila Poledníka. Konečný obraz domácího 
mužstva je definitivně takový: z kádru nikdo neodešel, naopak 
kádr doplnili tito hráči: brankář Jakub Jurka z Hrachovce, sto-
per Kamil Poledník z Rožnova a útočník Karel Sívek z Dolní 
Bečvy. Tato sestava dává trenérovi Martinovi Neradovi mnoho 
možností, jak sestavit adekvátní sestavu pro mistrovská utkání 
našeho klubu.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

FK Prostřední Bečva
KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. dubna / 9.00 hod. / náves
KRASLICOVÁ ALEJ
Pletení pomlázky, malování kraslic, zdobení perníčků.  
Výstavka velikonočních výrobků.
Na závěr vyzdobíme, společně s dětmi ze základní školy, 
KRASLICOVOU ALEJ.
Pořádá Sakumpikum.

neděle 9. dubna / 15.30 / fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA : LIDEČKO
Fotbalové utkání FK Prostřední Bečva jarního kola soutěže 
2016/2017.

pátek 21. dubna / 15.00 / Sokolovna u hřiště FK Prostřed-
ní Bečva
VÍTÁNÍ JARA S HARMONIKOU 
Pro členy Klubu důchodců. Občerstvení zajištěno.
Pořádá Klub důchodců Prostřední Bečva.

sobota 22. dubna / 9.00 / sraz u obecního úřadu
BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ
Přijďte pomoci s úklidem obce. Pro všechny účastníky bude 
po úklidu přichystáno občerstvení  na kurtech Prostřední 
Bečva. 
Pořádá Ohlá klika s vedením obcí Prostřední a Horní Bečva.

sobota 22. dubna / 15.00 / Sokolovna u hřiště 
FK Prostřední Bečva
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Občerstvení zajištěno.
Pořádá Český červený kříž Prostřední Bečva. 

neděle 23. dubna / 16.00 / fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA : RATIBOŘ
Fotbalové utkání FK Prostřední Bečva jarního kola soutěže 
2016/2017.

sobota 29. dubna / 17.00 / hřiště FK Prostřední Bečva
SLET ČARODĚJNIC
Pořádá Sakumpikum. 

neděle 30. dubna a pondělí 1. května / jezdecký areál JK 
Valašsko
XXII. VÝSTAVA KONÍ NA VALAŠSKU
V neděli proběhne kombinovaná soutěž chladnokrevných 
koní, v pondělí je výstavní den.
Pořádá JK Valašsko.

Neděle 9. dubna, 15.30 h
Prostřední Bečva : Lidečko

Neděle 16. dubna, 16.00 h
Valašská Polanka : Prostřední Bečva

Neděle 23. dubna,  16.00 h
Prostřední Bečva : Ratiboř

Neděle 30. dubna,  16.30 h
Francova Lhota : Prostřední Bečva

 Utkání v dubnu


