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Milí Prostřednobečvané,
jsou to již 4 měsíce, co jsme v obci zavedli 
evidenční systém popelnic a pytlů na tříděný 
odpad. Leden byl měsícem zkušebním, ale 
od února se vše rozeběhlo naplno. Začátek 
nebyl jednoduchý, ale po několika porod-
ních bolestech systém funguje. Chtěl bych 
Vám tímto poděkovat za trpělivost, kterou 
jste s námi v začátcích zavádění tohoto 
systému měli. Řekl jsem si, že první měsíc 
nám nic neukáže, ale po prvním čtvrtletí by 
se již výsledky mohly projevit. A musím 
Vám říct, že jsem byl opravdu překvapen,  
a to velice, velice pozitivně. 
Určitě také Vás zajímá, k jakým změ-
nám v množství produkovaného odpadu 
došlo. Začneme plastem, kterého jsme 
za první čtvrtletí roku 2016 vytřídili 
2,59 tun. Za první čtvrtletí tohoto roku 

Odpadová (r)evoluce funguje!!!
NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) 

pondělí 8. a 22. května

PLASTY (žlutá barva pytle) 
pondělí 1. a 29. května

TETRAPACK = nápojové kartony 
(bílá barva pytle) 

pondělí 15. května

PAPÍR (modrá barva pytle) 
pondělí 15. května

SKLO (zelená barva pytle) 
pondělí 15. května

Svoz odpadů v květnu

Praktická lékařka 
MUDr. Kjeronská oznamuje,

 že ve dnech 24. 5. – 26. 5. 
bude ordinace uzavřena.

Zástup MUDr. Holiš, Hutisko-Solanec.

Oznámení

 Kněhyně Skokan   ve 12.00 hodin

 SDH střed  ve 13.30 hodin

 Bacov točna  ve 14.30 hodin
Cena očkování 150,- Kč, očkovací průkazy s sebou.

MVDr. Korbáš

Očkování psů a koček 
v sobotu 6. 5. 2017 

Prosíme o nahlášení všech změn právních sku-
tečností (tzn. např. změna adresy nájemce, změna 
nájemce), které se udály za dobu trvání smlouvy 
o pronajatém hrobovém místu. Změny hlaste na 
OÚ nebo správci hřbitova. Při ukládání urny je 
také nutné informovat obecní úřad.

Pro evidenci hrobových míst a zemřelých je dů-
ležité sdělit provozovateli při uložení ostatků: 

jméno a příjmení zemřelého
datum a místo narození
rodné číslo
den a místo úmrtí
den pohřbu (žehu)
datum uložení ostatků

Upozornění pro pozůstalé:

Letos jsme v zastupitelstvu obce nově 
vyčlenili peníze na pořádání besed a před-
nášek, protože je to něco, co dle našeho 
názoru v obci chybí. Dovolte mi, abych 
Vás pozval na první z nich, která se bude 
konat 23. května od 17 hodin v sokolov-

Přednášky a besedy

už činí množství vytříděného plas-
tu 4,66 tun. Výsledkem je tedy nárůst 
o 80%. Papír je na tom ještě lépe. V prv-
ním čtvrtletí roku 2016 1,78 tun a v le-
tošním roce již 3,38 tun – nárůst 90%. 
Také u skla došlo k výraznému nárůstu. 
V roce 2016 to bylo za první čtvrtletí 2.5 
tuny a v letošním roce už 4,14 tun – ná-
růst 66%. Celkem jsou tedy naše popel-
nice díky lepšímu třídění lehčí o 5,5 tun 
odpadu a to ani nemluvím o bioodpadu,  
o kterém bude řeč v příštím čísle zpravo-
daje.
Přiznám se, že jsem očekával zlepšení, ale 
rozhodně ne tak výrazné. Je neuvěřitelné, 
jak jste se v třídění odpadů zlepšili, a já 
Vám za to opravdu děkuji. Jsem na Vás 
pyšný. Díky Prostřednobečvané.

Váš starosta Radim Gálik

ně. Povyprávět nám svůj životní příběh 
přijede paní Sosnarová, která přežila 19 let  
v pracovních táborech SSSR. Už jsem měl 
tu možnost její přednášku slyšet a musím 
Vám říct, že jde o mrazivé povídání, které 
byste si neměli nechat ujít.

Radim Gálik

ZPRAVODAJ
obce Prostřední Bečva
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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. 

 -sr-

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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S Marií Juroškovou jsme se potkaly těsně před zahájením dubnového 
setkání Klubu důchodců – Vítání jara s harmonikou. Paní Jurošková se 
mi ochotně věnovala, ale jakmile začali přicházet první hosté, usazova-
la je na místa a pomáhala obsluhovat. Příchozí se hned vítali a dávali do 
družného rozhovoru. Od začátku akce panovala v sále pohodová atmosféra  
a když spustila harmonika se saxofonem, mnozí přítomní se radostně přidali.  
O seniorech se někdy říká, že jsou škarohlídové a na všechno nadávají. Můj 
dojem byl spíše opačný – prostřednobečvanští se umí dobře bavit, rádi se 
smějí a mají dobrou partu. Snad i proto je tento rozhovor netypický. Kro-
mě informací od předsedkyně Marie Juroškové v článku najdete i názory 
některých dalších členů.

Jaká je historie Klubu důchodců na Prostřední Bečvě?
Klub důchodců na Prostřední Bečvě vznikl v květnu 1988. Jeho prvním 

předsedou byl Jaroslav Koutný a klub měl tehdy 60 členů. Dnes máme 
skoro devadesát registrovaných členů. Většina je místních, ale jsou u nás 
registrovaní i majitelé chat, kteří na Prostřední Bečvu přijíždí v letních mě-
sících. Já jsem převzala předsednické žezlo po paní Jurajdové. Nikdo to 
tehdy nechtěl dělat a většina si mě odhlasovala a zůstalo mi to už 7 let. Ale 
my jsme tady dobrá parta a tak se věci dělají snadněji.

Jaká je náplň činnosti Klubu důchodců?
Našim cílem je dát seniorům příležitost k setkání, posezení a popovídání 

si. I díky podpoře obce můžeme pořádat sedm akcí do roka, kde mají čle-
nové většinou možnost si zatančit při živé muzice a dostanou teplé občerst-
vení. V únoru začínáme plesem, v dubnu vítáme jaro harmonikou, v květnu 
slavíme Den matek, v červnu smažíme vaječinu, o prázdninách se sejdeme 
na letním posezení, v září pak na podzimním.  Poslední akcí je výroční 
schůze, kde zhodnotíme uplynulý rok. Hudbu nám střídavě zajišťuje Jan 
Závorka (varhany), manželé Fiuráškovi (varhany) nebo dnešní sestava – 
Eva Ondrušková (harmonika), Radek Ondrušek (bicí) a Jan Juroška (saxo-
fon). Setkání v předchozích letech probíhaly v sále Hotelu Bečva, teď jsme 
se kvůli rekonstrukci těchto prostor museli přesunout do Sokolovny na 
hřišti. I když je to v 1. patře, tak se nám tady líbí – sál je světlý a prostorný. 
Většinou se nás schází okolo šedesáti a potřebujeme také místo na taneční 
parket. Naši členové rádi zpívají i tančí. Vždycky je tady dobrá atmosféra.

Nabízíte vašim členům ještě nějaké další výhody?
Ano, každou středu od 9.00 do 11.00 mohou využít bazénu a wellness 

centra ve Sport Art Centru za poplatek 50 Kč. K dispozici mají velkou ví-
řivku, suchou i parní saunu nebo bazén s masážními tryskami. Máme u nás 

Jsme dobrá parta, říká předsedkyně Klubu důchodců

Marie Jurošková je důchodkyně. S manželem Janem má tři děti. Těší 
se také z pěti vnuků, dvou vnuček a jedné pravnučky. Ráda chodí na 
houby, stará se o zahradu, slepice i králíky. Je nadšená skútristka  
a v létě si na svém červeném stroji zajede i do Rožnova nebo Fren-
štátu pod Radhoštěm.

i aktivní skupinku, která chodí na pravidelné procházky – ale k tomu vám 
může něco říct paní Šenková (přistupujeme ke stolu, kde sedí rozesmáté 
seniorky.) Anna Šenková začne vyprávět: Ano, většinou chodíme s čtyř 
až pětičlennou skupinkou na 10 km výlety po okolí. Vyjedeme na Valašku  
a přes Martiňák se vracíme na Bečvy. Často chodíme do Bacova, na Beč-
vice, Pustevny. Je to opravdu různé. Jsem nadšená turistka a pořídila jsem 
si dokonce krokoměr, abych měla přehled. Za jednu túru ujdu přibližně  
32 000 kroků.

Nejstarším členem Klubu důchodců je 92letý Jaroslav Vašek z Adá-
mek. Jak on hodnotí činnost klubu?

V klubu jsem od jeho založení a rád využívám možnost si společně po-
klábosit. Jako tesař se s mnohými znám, něco jsem pro ně dělal. Dokonce 
i tuhle sokolovnu jsem pomáhal stavět. Dnes mi už nohy hůř slouží, tak 
jsem si pořídil takový elektrický vozík, abych se dostal, kam potřebuju. Ale 
schody do sálu mi problém nedělaly. Určitě si dneska i zatančím (smích). 

Děkuji všem za rozhovor. Alena Srovnalová

Společné vítání jara s harmonikou.

Beseda s Věrou Sosnarovou  vězeňkyní z gulagu

V úterý 23. května v 17.00 hodin v sokolovně na hřišti 
proběhne beseda s Věrou Sosnarovou. 

Tato pamětnice byla těsně po válce společně se svou matkou 
a mladší sestrou odvlečena do SSSR, kde v pracovních 

táborech strávila téměř dvacet let. 
Její osud popisuje kniha Krvavé jahody. 

Vstupné dobrovolné.

Foto: Citadela Publishing
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Místostarosta Fárek bude jezdit do práce na kole
Do práce na kole je název kampaně, kterou 

už pátým rokem organizuje v Česku iniciati-
va Auto*Mat. Jejím cílem je hravou formou 
obyvatele měst a obcí přivést k šetrné dopra-
vě – nejlépe na vlastní pohon. Ke kampani se 
přidal i místostarosta obce Milan Fárek. „Můj 
zeť Michal jezdil za tým rožnovské knihov-
ny už v loňském roce. Jelikož se mi akce líbí  
a do práce na kole už vlastně jezdím 40 let, 
tak jsem se také zapsal. Na úřad to mám 
opravdu kousek, ale vybral jsem si delší trasu, 
abych splnil podmínku minimální vzdálenosti  
1,5 km na jedné cestě. Z mé strany se jed-
ná spíše o symbolickou podporu této myš-
lenky, která je mi blízká, protože pohyb 
mám rád a občas si na cyklovýlet vyjedu  
i po práci nebo o víkendu.“ Místostaros-
ta bude jezdit v týmu „cykloknir“, který 
kromě něj tvoří ještě dva rožnovští kni-
hovníci z Prostřední Bečvy. V rámci kam-
paně se soutěží v kategoriích pravidelnost 
týmu, výkonnost jednotlivce (celkový po-
čet ujetých kilometrů) a hodnotit se bude 
i kreativita. Registrovaní účastníci za-
znamenávají po celý květen své cyklojízdy 
do práce. Ti, kteří chtějí, mohou v evidování pokračovat až do konce září. V loňském roce se soutěže zúčastnilo téměř  
11 000 lidí  a v letošním organizátoři očekávají účast ještě vyšší. Kampaň má letos podtitul: „Do práce na kole jezdí i profíci!“  
a u nás bychom ho mohli zaměnit na: „Do práce na kole jezdí i politici!“. Zabouchněte i vy dveře od auta a přijeďte do práce na kole nebo pěšky.                                                       

Alena Srovnalová

Hasiči simulovali požár jízdárny
V pátek 21. dubna se po šestnácté hodině rozléhaly obcí sirény  

a hasičská auta spěchala k jízdárně. Z půdy maštale se valil kouř, ale 
přihlížející lidé byli klidní. Odehrávalo se zde totiž taktické cvičení 
jednotek požární ochrany okrsku č. 3. Hasiči pod taktovkou velitele 
zásahu Svatopluka  Divína  z Horní Bečvy zaujali pozice okolo budovy 
jízdárny, zajistili zdroje vody a spustili cvičné hašení. Čtyři členové s dý-
chacími přístroji evakuovali osoby ze zadýmených prostor půdy a zkoušeli 
také koním nasazovat ohlávky pro jejich případné vyvedení. Nebylo to nic 
snadného, protože zvířata se bála nejen obleků, masek a helem, na které 
nejsou zvyklá, ale lekal je také zvuk dýchacího přístroje. „Cvičení takové-

ho rozsahu absolvují dobrovolní hasiči většinou jednou ročně. Jeho cílem 
je zjistit počet  akceschopných  jednotek a techniky a dojezdové časy jed-
notek. K tomu účelu je  vypracován jakýsi scénář zásahu, který je uložen  
u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Po ukončení  cvičení  je 
provedeno vyhodnocení se zpracováním závěrečné zprávy“, uvedl Vlas-
timil Sobek, velitel jednotky SDH Prostřední Bečva-střed, která cvičení 
organizovala. Celkem se cvičení účastnilo 39 dobrovolných hasičů z jedno-
tek Prostřední Bečva-střed, Horní Bečva, Hutiska, Hážovic, Tylovic, Dolní 
Bečvy a Vigantic. 

Fotogalerie z cvičení dostupná na webu obce: www.prostrednibecva.cz
Alena Srovnalová

    Tým „cykloknir“



Návštěvníci Kraslicové aleje mohli zhléd-
nout a také si zakoupit krajkově zdobe-
né perníčky Svatavy Zalotěnkové, učnice  
3. ročníku Hotelové školy Frenštát pod Rad-
hoštěm. Perníková vejce nebo slepičky jí 
doslova mizely pod rukama, jaký o ně byl 
zájem.

Proč se učíte cukrářkou a jak dlouho se 
cukrářství věnujete?

Obor cukrář jsem si vybrala, protože mě 
bavilo pečení a chtěla jsem se dále rozvíjet. 
Líbily se mi velké patrové dorty z Báječ-
ných dortů (pořad v TV). Oboru se věnuji  
3. rokem pod odborným dohledem (nepočí-
tám bábovky a buchty v mládí :-D ). 

Pravidelně se účastníte soutěží ve svém 
oboru - s jakým úspěchem

Zúčastnila jsem se celkem pěti soutěží. 
Na první soutěži - Podbeskydský ještěr ve 
Frýdku Místku 2016 jsem se umístila na  
1. místě, tématem byl slavnostní dort. O rok 
později jsem se v té samé soutěži umístila 
na 2. místě. Následovala soutěž Moravský 
pohár 2016 v Bzenci, která byla o týden poz-
ději. Původně měla jet spolužačka, ale ta se 
pořezala a tak jsem vyrazila já. Zde jsem se 
umístila na 3. místě v kategorii slavnostní 
dort a celkově na 4. místě. V roce 2017 mě 
čekala první soutěž v Jeseníku O Priessnit-
zův dortík, téma byl Sv. Valentýn. Úkolem 
bylo dovést dort na toto téma (1. místo v ka-
tegorii dort), zdobení dvou perníků (3. místo 
v kategorii perníky) a dohotovení modelo-
vaných hladkých modelů (bez umístění). Na 
každou kategorii jsme měli čas 1 hodinu. 
Celkově jsem se umístila na 1. místě. Po-
slední soutěž, které jsem se účastnila byl 
Moravský pohár 2017, který se letos konal 
v Brně. V kategorii dezerty jsem se umístila 
na prvním místě a v kategorii skulptura (oz-
doba z jedlého materiálu) na 3. místě. Cel-
kově jsem se umístila na 3. místě. 

Na jaký svůj výrobek jste byla nejvíce 
pyšná ?

Jsem pyšná na všechny výrobky, které 
bych bez pomoci paní mistrové nikdy ne-
zhotovila. 

Jak se vám líbilo na Prostřední Bečvě  
a akci Kraslicová alej?

Na Prostřední Bečvě se mi moc líbilo, 
všichni byli milí a přátelští. Moc se mi také lí-
bila velikonoční výzdoba a program pro děti.

Za rozhovor děkuje Alena Srovnalová 
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V sobotu 8. dubna 2017 uspořádal spolek Sakumpikum druhý ročník Kraslicové aleje. Děti 
ze základní školy velikonočně vyzdobily celou náves. Ačkoliv počasí akci nepřálo, mnohé pří-
chozí neodradilo -  mohli si uplést tatar, nazdobit vajíčka nebo perníčky. Více fotografií najde-
te na na webu obce prostrednibecva.cz.

Kraslicová alej 
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Základní a mateřská škola získala z Evropské unie přes půl milionu korun
 Základní škola Prostřední Bečva byla úspěšná 

s projektem „Zapojení školy do projektů EU“.  
Cílem aktivit je zvýšení kvality předškolního i zá-
kladního vzdělávání a zlepšení výsledků žáků. 

Díky finanční podpoře budou v základní i mateřské 
škole pracovat asistenti. Jejich úkolem bude pomáhat dě-
tem ohroženým školním neúspěchem a poskytovat jim 
ve spolupráci s rodinou základní nepedagogickou pod-
poru. Dále budou asistovat pedagogickým pracovníkům 
při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Důležitou částí celého projektu je průběžné vzdělá-
vání pedagogických pracovníků – jejich účast na od-
borných seminářích, workshopech a jiných akcích za-
měřených na účinné použití vyučovacích metod nebo 
znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

Pro rodiče současných nebo i budoucích žáků bu-
dou jistě přínosná tematická setkávání a spolupráce  
s rodiči v MŠ i ZŠ, jejichž námětem bude modernizace 
škol a vzdělávacího systému. Vybraní žáci, kterým se 
ve škole právě zrovna nedaří, budou moci využít bez-
platné doučování jednou týdně. 

Celková schválená částka, kterou má být v průběhu 
dvou let projekt podpořen, činí 658 834 Kč. „V letošním 
školním roce začínáme proškolením paní Janíčkové v kurzu logopedické prevence a v srpnu proběhne další vzdělávání pedagogů  ZŠ  - téma 
inkluze, vypracovávání plánů pedagogické podpory, problematika autismu a ADHD. Další aktivity proběhnou od září do června nového školního 
roku,“ vysvětlila ředitelka ZŠ a MŠ Pavlína Přikrylová.                                                                                                                      Alena Srovnalová

Foto: ZŠ Prostřední Bečva

Ve škole je stále živo

 Z 31. března na 1. dubna 2017 proběhla na naší škole populární 
doplňková akce Noc s Andersenem za účasti 36 žáků. Nejdříve 2. a 3. 
ročník absolvoval naučnou besedu v místní knihovně. Mezitím se žáci 
4. a 5. ročníku utkali v různých soutěžích v prostorách školy. Po vydat-
né večeři nejodvážnější jedinci absolvovali stezku odvahy. Ráno se děti 
plné zážitků vracely do svých domovů.

První dubnový týden se žáci jednotlivých tříd vystřídali na předsta-
veních ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. Námětem bylo Jaro a Osvo-
bozené divadlo.

7. dubna absolvovali žáci 1. ročníku besedu v místní knihovně na 
téma Cestujeme  po Austrálii. Ten samý den se v knihovně zabývali 
vyhledáváním informací v encyklopediích žáci 3. ročníku.

11. dubna se uskutečnil Zápis do prvního ročníku. 
Budoucí příchozí žáčci byli s rodiči přivítáni staršími 
spolužáky, kteří je provedli školou a zabavili je hrami 
v tělocvičně. Paní učitelky se pak ve třídách věnovaly 
zjišťování schopností a dovedností předškolních dětí. 
Příští rok se můžeme těšit na 21 prvňáčků.

Naši žáci se účastní mnoha soutěží vědomostních  
a sportovních. Ve  vědomostní soutěži Moudrá so-
vička, kterou pořádalo SVČ Rožnov, získal náš tým 
(Lukáš Macura, Štěpán Vardžák, Sára Holčáková, Eva 
Vašutová) krásné 4. místo. Velmi si ceníme úspěchů 
ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kde 
se vybíralo z více než 1600 prací z 16 škol a žákyně 
Ivana Cabáková ze 4. třídy získala 1. Místo a Monika 
Fiurášková obsadila 3. místo. Jsme malá škola, ale ví 
se o nás! Máme šikovné děti i paní učitelky.

Školní družina také nezahálí. 6. dubna si děti na-
malovaly na akci Velikonoční tvoření pěkné kraslice. 
7. 4. děti ze školní družiny spolu s vychovatelkami 
vyzdobily kraslicemi naši náves. Dále se žáci školní 
družiny podíleli na úklidu školní zahrady, výsadbě 
okrasných keřů v rámci projektu 72 hodin pro lidi  

a přírodu. Starší sázeli keře a sbírali kameny, mladší od-
klízeli odpadky a seli trávu. Na konec si za odměnu si opekli špekáčky. 
Na školní zahradě přibyla trojmístná sportovní hrazda, nové pískoviště, 
které je hojně využíváno mladšími dětmi. Pro výuku i k odpočinku bu-
dou sloužit nové stoly s lavicemi. 

V dubnu jsme zahájili projekt „Kouzelný svět hmyzu“. Žáci 4. roční-
ku dokončují v hodinách informatiky vlastní encyklopedii hmyzu. Učí 
se vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, jsou to dovednosti, kte-
ré budou potřebovat pro další vzdělávání. Na zahradě jsme instalovali 
domeček pro divoké včelky a chystáme se instalovat i hmyzí hotel, 
abychom mohli hmyz pozorovat z blízka.

Jitka Lušovská

Soutěž Moudrá sovička
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Ve středu 29. března se uskuteč-
nilo ve třídě malých dětí – Skřítků 
– „Jarní setkání s maminkami“. Po 
úvodním představení všech dětí ná-
sledovalo pásmo písní, básní a ta-
nečků. Na závěr předaly děti mamin-
kám vlastnoručně vyrobený dáreček  
s přáníčkem.  29. března navštívili 
naši předškoláci 1.třídu, pozdravili se 
s bývalými kamarády. Prvňáčci nám 
ukázali, jak již umí číst, psát a počí-
tat. Společně jsme si zahráli pohádku 
O budce, na interaktivní tabuli jsme 
si zahráli pexeso. Na závěr naší ná-
vštěvy jsme se vzájemně obdarovali.  
V pondělí 3. dubna odjely starší děti 
do zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí, kde byl pro ně připraven 
lektorský program „Velikonoce na 
Valašsku“. Děti se dozvěděly o ve-
likonočních zvycích našich předků 
– vynášení Moreny, chození po vsi s 
řehtačkami, seznámily se s názvy dnů po Květné neděli. V tvořivé díl-
ničce si nazdobily tupováním papírové vajíčko, prohlédly si výstavku 
kraslic. Středisko volného času ve spolupráci s Klubem filatelistů vy-
hlásilo výtvarnou soutěž na téma „Vesmír na poštovních známkách“. 
Této soutěže se starší děti zúčastnily. A byli jsme úspěšní. Rozárka 
Urbanová obsadila v kategorii předškolních dětí krásné třetí místo. 
Blahopřejeme. 

Zápis do 1.třídy se uskutečnil v budově ZŠ 11. dubna. Zúčastnilo 
se jej celkem 21 dětí z Mateřské školy střed a 2 děti z MŠ v Kněhy-

Co se děje ve školce - MŠ střed

Zápis do MŠ
Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres 

Vsetín vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy v Prostřed-
ní Bečvě pro školní rok 2017/2018, který proběhne v úterý  
9. května v budově MŠ v Kněhyních od 8.00 do 10.00 hod. 
a odpoledne od 14.45 do 15.15 hod. a ve středu 10. května 
v budově MŠ – střed od 8.00 do 10.00 hod. a odpoledne od 
14.30 do 15.30 hod.

Mateřská škola nabízí:
• logopedickou péči dětem s vadou řeči 
• pro předškolní děti: práce s keramickou hlínou, 
 plavecký výcvik   
Tradiční akce pro děti: 
• různá divadelní představení 
• mikulášská nadílka, vánoční besídka
• dětský maškarní karneval
• oslavy Dne matek a Dne dětí
• školní výlet na atraktivní místo
• slavnostní ukončení školního roku – rozloučení 
 s předškoláky
• … a plno jiných akcí pro radost dětí.  

   
Prosíme všechny rodiče, kteří mají zá-

jem umístit své dítě do mateřské školy od 1. 9. 
2017, aby přišli do mateřské školy odevzdat ve 
dnech vyhlášení zápisu žádost o přijetí dítě-
te k předškolnímu vzdělávání. S sebou si vezměte 
i rodný list dítěte pro ověření údajů. Součástí žádos-
ti je i potvrzení registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému 

pravidelnému očkování – podmínka pro přijetí dítěte – ne-
týká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Žá-
dost je možno vyzvednout si osobně v mateřské škole nebo je  
k dispozici na internetových stránkách školy: www.zsmsbe-
cva.webnode.cz. V období od 2. do 16. května lze ve vý-
jimečném případě (nemoc, nepřítomnost…) odevzdat  
v MŠ – střed žádost o přijetí, a to pouze po telefonické domluvě.

ních. Některým dětem byl udělen odklad školní docházky. 12. dub-
na navštívil naši mateřskou školu pan Prokop se svým programem  
„O zvířátkách“. Neuvěřitelným způsobem uměl napodobit pohyby 
různých zvířat, děti je bez problémů poznávaly. Následující den na-
vštívil se svým programem i MŠ v Kněhyních.  18. dubna proběhla 
závěrečná lekce plaveckého výcviku. Děti si zopakovaly vše, co se  
v deseti lekcích naučily, naposledy si ve vodě pohrály. Na závěr děti do-
staly „mokré“ vysvědčení, kde měly zaznamenány své osobní rekordy.    

                       Jana Janíčková – vedoucí uč. 

Pozvánka

 Starší děti na programu 
Velikonoce na Valašsku
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Z historických pramenů - manželé Tomkovi
V roce 1740 na trůn habsburské monarchie usedá Marie Tere-

zie jako nestarší dcera císaře a krále Karla VI. Její nástupnické 
právo ovšem bylo zpochybňováno a musela o něj bojovat. Tak 
začaly války o rakouské dědictví (1740-1748), které měly dopad 
i na život zdejších obyvatel. V prosinci 1741 na Moravu dra-
maticky vpadla pruská vojska a obsadila téměř celé její území, 
než byla v dubnu 1742 rakouskými vojsky vytlačena. Tehdy se 
do obrany země zapojili i portáši a četní ozbrojení dobrovolníci  
z Valašska. 

V té době, dva roky po již ukončené druhé slezské válce 
(1744-1745), byl na meziříčském zámku 17. dubna 1747 zane-
sen do teprve nedávno založené gruntovní knihy Prostřední Beč-
vy obsáhlý a zajímavý zápis. Jan Pavlica odkupuje od Kateřiny 
Tomkové paseky, které její manžel Václav vlastnil podle zázna-
mu ještě ve staré gruntovní knize. A hned v úvodu se vysvětlu-
je, za jakých okolností k prodeji došlo: „Kača, manželka Vaška 
Tomkového z Prostřední Bečvy, který již na šestý rok u Brandi-
burka [tzn. u Prusa] zajat jest, pro nemožnost svou a též také, že 
stavení schází a takové opravovat a v dobrým stavu zachovat 
nemóže, načež svoje paseky Janovi Pavlicovi z Hutiska prodat 
přinucena jest z horej psané příčiny…“ Podle těchto údajů je 
zřejmé, že Václav Tomek padl do pruského zajetí již v r. 1741 
pravděpodobně jako voják stálého rakouského vojska. A znovu 
nám pomohou matriky při určování totožnosti všech osob, kte-
rých se dotýká tento pozoruhodný dobový zápis. 

Václav Tomek se narodil 27. dubna 1716 jako prvorozený 

z druhého manželství prostřednobečvanského fojta Jana Tomka 
a jeho manželky Kateřiny, roz. Šimčíkové. 23. listopadu 1734 
uzavřel sňatek s Kateřinou, dcerou Matěje Pařenice z Prostřední 
Bečvy.  V nešťastně ztracené staré gruntovní knize bychom na-
šli vysvětlení, jakým způsobem nebo od koho někdo z předků 
Václava Tomka nabyl pasekářskou usedlost na Prostřední Bečvě 
– Adámkách (podle starého číslování domů od r. 1770 č. 75; po 
přečíslování č. 30).

Portáš Jan Pavlica (cca 1714-1717 - 1794) byl synem Ondře-
je Pavlici portáše z Hutiska. Jan Pavlica se 9. února 1745 oženil 
s Magdalénou Souralovou ze Solance. Odkoupením pasek od 
Kateřiny Tomkové se trvale usadil na Prostřední Bečvě. Mezi 
místními lidmi časem jistě i díky své službě v portášském sboru 
získal vážnost, protože alespoň v jednom případě je doložen při 
obci jako úřadní.

Jan Pavlica za Tomkovy paseky vyplatil ihned třicet rýnských 
moravských, ale Kateřině Tomkové z celkové sumy připadl jen 
třetí díl, zatímco ostatní část peněz byla určena na úhradu dluhů, 
které Vašek Tomek nadělal. A byly to dluhy nemalé. Proto mu 
zřejmě nezbývalo nic jiného, než se nechat naverbovat na vojnu. 
Ovšem pro řadové vojáky s měsíčním žoldem čtyři zlatých zna-
menala služba v císařské armádě bídnou existenci, naplněnou 
navíc strádáním a utrpením. Ostatně čtyři zlaté obnášel i měsíční 
plat prostého portáše. 

Jan Pavlica se zavázal zajistit Kateřině při pasekářské used-
losti výminku, na které se dohodli následujícím způsobem: 

Současný pohled na místo někdejší pasekářské used-
losti manželů Tomkových a Jana Pavlici 

na Prostřední Bečvě – Adámkách. 
Foto autor, leden 2012.
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Adopce píšťal nových píšťalových varhan
Možnost adopce je v kostele nebo po internetu – www.svataz-

dislava.cz. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
Nové číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kos-

tel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: 2001152750/2010. Na účtu 
varhan je k 9. 4. 2017 částka 1 073 435,- Kč. S připočtením za-
slaných záloh máme naspořeno celkem 2 033 435,- Kč.

 V kostele začaly přípravné práce spojené s výstavbou nových 
píšťalových varhan. U stávajících varhan probíhá výplň prasklin 
v omítce, poté budou zdi vymalovány. Po vymalování zdí pro-
běhne montáž konstrukce nových píšťalových varhan.

Václav Holčák

„…předně  roli na dvě měřice výsevku, pod horní zahradú stro-
moví, jak meza ukazuje, dvě hrušky a jednu jabloň proti oknám 
při staré výmince; Ittem jedna planá hruška, lúky v těch mezách, 
jak rola ukazuje, od hrušky do hrušky. Krávy dojné dvě pásti 
mezi dobytkem kupitele, dva trny při chlévě, v novotě zahrádku 
proti stodole na řádky, chalúpku jí vystavět ve výminku při výho-
ně do panského, jestli by se srovnat nemohli…Maštalku pro její 
krávy, shromážděné zboží ji obzvláště popustí v konci stavení 
nad maštalú a jednu komůrku v síni naproti jizbě.“

Teprve až by při společném bydlení spolu nevycházeli, měl 
Jan Pavlica Kateřině postavit chaloupku. V 18. století bylo 
zcela běžné, pokud chalupa neměla vyčleněnou boční obytnou 
výměnkářskou komoru, že výměnkáři měli zpravidla nárok na 
bydlení v hlavní obytné místnosti chalupy, v jizbě, která jediná 
se vytápěla a v níž žil hospodář se svojí ženou a nejmladšími 
dětmi. Do gruntoknihovního zápisu bylo dále zaneseno, že když 
by po nějakém čase byla na panství doručena zpráva o smrti 
Václava Tomka a jeho manželka Kateřina se provdala, tehdy vý-
minka zanikne a jako dříve bude připojena k pasekám.

Uplynulo celých deset let od doby, kdy Kateřina Tomková 
byla nucena svoji tíživou situaci řešit odprodejem pasek, a její 
manžel se z pruského zajetí vrátil domů. Pokud následující zápis 
byl do gruntovní knihy zanesen bezprostředně po jeho návratu, 
pak pobyl v zajetí celkem 16 let!

27. srpna 1757 „…předstúpil Václav Tomků, který ze zajetí 
brandiburského přišel, s manželkú svou a Janem Pavliců před 
vrchní úřad milostivé vrchnosti a následující porovnání mezi 
sebú učinili: a sice, že Vašek Tomků ty paseky, které žena jeho 
Janu Pavlicovi byla prodala, jemu podle zápisu gruntovní knihy 
za vlastní nechává a poněvadž Jan Pavlica při výmince jemu 
Václavovi Tomkovi chalupu vystavět přislíbil, však ale takovú 
nevystavěl, pročeš jemu Tomkovi na místě tej nevystavené cha-
lupy 30 rýnských a sice 15 rýnských hotových odložil, ostatních 
pak 15 rýnských o sv. Václavě položiti má.“

Když Jan Pavlica v r. 1783 odevzdal pasekářskou usedlost za 
stejnou kupní cenu 30 rýnských svému synu Martinu Pavlicovi, 
musel ji jeho syn převzít i s trvající výminkou manželů Tomko-
vých. Po jejich smrti výminka Tomkových měla připadnout zpět 
k pasekám. Ovšem hned následujícího roku dne 21. února 1784 
Václav Tomek zemřel. Zápis o úmrtí jeho manželky Kateřiny 
Tomkové v tomtéž matričním svazku nebyl nalezen.

Redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu „Pro-
střední Bečva 1703-1850“

Karel Jan Malina

INZERCE

Firma Rudolf Jurajda – ROLF hledá:

Požadovaná 
profese: Svářeči metodou Tig
Pracoviště a kontakty
 Firma: Rudolf Jurajda, IČ 45169411 

 
Místo 
výkonu 
práce:

Prostřední Bečva 396, 756 56 
Prostřední Bečva, okr. Vsetín 

 Komu se 
hlásit:

Zbyněk Jurajda, tel.: +420 602 740 555, 
e-mail: rolf@rolf.cz

Vlastnosti volného místa

 Směnnost: Jednosměnný provoz / v plánu 
dvousměnný

 Plný úvazek

 
Minimální 
stupeň 
vzdělání:

Střední odborné (vyučen)

 Doba 
zaměstnání: od 1.3.2017 

 Mzdové 
rozpětí: od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Poznámka 
k volnému 
místu:

Dynamicky se rozvíjející rodinná 
firma hledá do svého týmu další 
kvalitní svářeče metodou Tig.Výho-
dou je praxe v oboru svařování ner-
ezové oceli způsobem TIG. Manuální 
zručnost, spolehlivost, samostatnost, 
zodpovědnost, flexibilita, profesion-
ální konstruktivní přístup k práci. 
Dobrý zdravotní stav nutností. Úřední 
svářečské zkoušky nejsou pod-
mínkou. Práce spočívá ve svařování 
nerezových nádob, zásobníků, tanků 
do potravinářského, teplárenského 
aj. průmyslu. Podmínky pro práci 
jsou velmi nadstandardní. Prostory 
pracoviště jsou vytápěné, centrálně i 
lokálně odsávané a velmi čisté. Pra-
covní pomůcky pro 100% ochranu 
zdraví svářeče jsou samozřejmostí. 
Možnost práce i v prodloužených 
směnnách. Možnost nadstandardních 
vysokých výdělků, dle individuálních 
schopností a dovedností svářeče. 
Nadstandardní bonusové příplatky, 
možnost ubytování zdarma v rodin-
ném domu, příspěvek na stravu. 
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Úryvky z obecní kroniky - Rok 1967
SOUKROMÝ SEKTOR ZEMĚDĚLSTVÍ 
Soukromí zemědělci obdělávali půdu a sklízeli tímž nářadím jako 

před 50 lety a jako tažné síly užívali krav a koní: Jednoradličný pluh, 
brány, motyka, hrábě, hrabice, kosa. Poněvadž skoro všichni přísluš-
níci rodiny chodí do průmyslu, není času na několikáté okopávání  
a ohrnování brambor. Použije se plečky a hned se ohrnuje. Někde už 
používají též koňskou sekačku na seno i obilí. Mlátičky mají téměř  
všichni, nebo si je koupili od rolníků z Hané a jinde, kteří vstoupili do 
JZD. A tyto mají mlátičky veliké MAR 90 aj. Dle soupisu k 1.1.1964 je  
v naší obci: a) U soukromně hospodařících zemědělců:

slepic: 1 417 
husí: 27 (!) 
kozy: 64 
ovce: 17 
skot celkem: 328, z toho 183 krav prasat: 67, prasnice: 2

b) JZD má skotu 140, z toho 64 krav.
c) Záhumenkáři :

Slepice: 555 
Husy: 34 
Kozy: 18 
Ovce: 6 
Skot: 66, z toho krav 55 Prasat: 34 
Domácích porážek povoleno : 12 U JHZ (=jednotlivě hospodařících 

zemědělců) domácích porážek 20. Stav koz a ovcí klesá, a proto se uva-
žuje, zda je rentabilní chovat plemeníky. 

 MÍSTNÍ ROZHLAS  
Místní rozhlas je v nedostatečném rozsahu. Na budovu hasičské 

zbrojnice, která je zároveň budovu MNV byly zapojeny 4 reproduktory 
a zakoupena rozhlasová ústředna jen na 72 watů za 13 000 Kčs. 

 ELEKTRIFIKACE 
Provedena elektrifikace Horního Bacova a Suché. Abychom si uvědo-

mili, kolik stát investuje do naší obce uvedu několik čísel: 
Kravín JZD  96 – 7 700 000 Kčs 
Letní salaš  40 000 Kčs 
Kůlna na stroje  233 000 Kčs 
Nový kravín Kněhyně JZD  900 000 Kč
Asfaltování silnice na Pústevny  500 000 Kčs 
Stavba mostu u školy  600 000 Kčs 
Nová trafostanice u kravína  120 000 Kčs
Elektrisace horního Bacova  80 000 Kčs 
Suché 65 000 Kčs 
Na akci Z prostavěno od voleb do dnešního dne  224 000 Kčs. 
Co my dáváme státu: 
Na dani domovní se letos vybralo  30 166 Kčs 
Na dani zemědělské  52 502 Kčs 
K tomu musíme připočítat srážky na dani ze mzdy našim dělníkům  

v závodech.
 MASNA  
Vedoucí Masny, Regina Křenková podává do kroniky následující 

data: „V roce 1956 MNV a všechny složky rozhodli se zřídit v naší 
obci Masnu, protože nás v sousedních obcích neradi viděli nakupovat. 
Nebylo však ani místnosti, ani vedoucího, a tak po dohodě MNV a Jed-
notou Valašské Meziříčí pronajali jsme v našem domě předsíň, která 
nevyhovovala, ale přec sloužila svému účelu 5 let. Hůř bylo s vedoucím, 
který měl začáteční odměnu 160 Kčs měsíčně a k tomu improvisovaná 
prodejna. Vzala jsem to jen proto, abychom to měli v obci. Byly nepřed-
stavitelné potíže, které se časem zdály být neúnosné, ale vše se zdola-
lo a dnes máme velkou místnost prodejní a 2 chladnice, takže se lépe 
pracuje. Masa v začátcích jsme dostávali 240 kg měsíčně a dnes mimo 
rekreační měsíce 10 – 14 q měsíčně“. 

Zpráva prodejny samoobsluhy U mostu: vedoucí Michal Hajda  
z Dolní Bečvy, prodavačka: Božena Hajdová, prodavačka: Libuše Va-
šutová, učnice Jana Kuběnová. Celoroční tržba činí 1 560 000 Kčs, 
z toho průmyslového zboží prodáno za 180 000 Kčs. Pionýrský tábor 
Tatra Kopivnice odebral zboží v hodnotě 121 000 Kčs. Prodejna měla 
174 členy.

Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová

Kostel sv. Zdislavy 
Úmysly na mše svaté v květnu 2017

• Středa 3. 5. v 17.30 h, svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Varhaník –  Eva Pařenicová 827, 407, 805.                                               
K 1. výročí úmrtí manžela Rudolfa Fiuráška a živou rodinu.  
Za Květoslava Charváta, rodiče a duše v očistci.

• Neděle 7. 5. v 10.00 h – 4. neděle velikonoční
Sbírka na křesťanská média
Varhaník –  Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy 404, 407, 812.
Za děti, které přijmou poprvé Pána Ježíše v Eucharistii, jejich rodi-
ny a za živé a zemřelé farníky.

• Středa 10. 5. v 17.30 h – středa po 4. neděli velikonoční
Varhaník – pan Poruba 481, 407, 806.
Za zemřelého Jana Kaluse, jeho zemřelé sourozence a rodiče.  
Za zemřelého Zdeňka Mikulenku, bratra Stanislava, sestru Ludmi-
lu, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

• Sobota 13. 5. v 12.00 h – svatba – otec Josef Strbák
Varhaník – Monika Švandová 
Snoubenci – Kateřina Matušíková a Jakub Ondryáš.

• Neděle 14. 5. v 10.00 h – 5. neděle velikonoční
Varhaník –  Monika Švandová, sbor z Valašské Bystřice  406, 407, 811.
Za rodiče Josefa a Julii Valovy, 5 bratrů, sestru, švagrové a živou  
a zemřelou rodinu. Za posilu zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie.

• Neděle 14. 5. v 15.00 h. – mše svatá ke cti Panny Marie 
   v Bacově „u dobré vody“

Otec Petr Dujka
Schola sv. Zdislavy, dechová hudba Záhořané.
Za všechny přítomné, jejich živé a zemřelé rodiny.

• Středa 17. 5. v 17.30 h – středa po 5. neděli velikonoční
Varhaník – Eva Pařenicová 401, 727, 804.
Za zemřelého Miroslava Kretka, vnučku Markétu, zemřelou Marii 
Volkovu, živou a zemřelou rodinu Markovu, Kretkovu a Štůskovu.

• Sobota 20. 5., odjezd v 9.00 od pošty na Prostřední Bečvě
Pouť k Panně Marii na Turzovku.

• Neděle 21. 5. v 10.00 h – 6. neděle velikonoční
Sbírka na kostel
Varhaník – Eva Pařenicová, 415, 407, 802.
 Za zemřelého Květoslava Křenka, švagra, rodiče a duše v očistci.

• Středa 24. 5. v 17.30 h – čtvrteční slavnost – Nanebevstoupení Páně
Začíná novéna k Duchu svatému
Varhaník – Eva Pařenicová  415, 407, 807.
Za Ludmilu a Josefa Malinovy, rodiče, sourozence, syna, snachu, 
zetě a 3 vnuky.

• Neděle 28. 5. v 10.00 h – Pouť k svaté paní Zdislavě
Sbírka na varhany
P. Mgr. PhDr. Štěpán Maria Filip Ph.D., OP
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv.Zdislavy, dechová hudba 
Záhořané. Litanie na úvod, ( 829 nápěv), 982
Za zemřelého ThDr. Jaroslava Studeného, otce Cyrila Jurošku, 
živé a zemřelé dobrodince kostela.

• Středa 31. 5. v 17.30 h – svátek – Navštívení Panny Marie
Varhaník – pan Poruba 801,701, 813
Za zemřelou Anežku Dětskou, manžela, dva syny, dceru, živou ro-
dinu a duše v očistci.
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POZVÁNKY

Výbor Klubu důchodců 

Prostřední Bečva 

srdečně zve své členy na akci:

OSLAVA DNE MATEK 

pátek 12. května 2017 

v 15.00 hod.

Sokolovna na hřišti 

hudba pán Závorka, 

občerstvení zajištěno

TRADIČNÍ    KÁCENÍ   MÁJE   
V BACOVĚ 

se koná v sobotu 3. června 2017 

se začátkem v 17.00  hodin.

HRÁT   VÁM   BUDOU 

„ZÁHOŘANÉ“, 

„DISCO“ od 22.00 hodin.

! Připraveno bohaté občerstvení ! 

*Zvěřinový guláš* *Steaky*

Srdečně zve 

Myslivecký spolek Radegast

V pátek 9. 6. 2017 v 19 hodin se uskuteční v kulturním domě Horní Bečva 
představení Divadla Kalich ve francouzské komedii 

Pro tebe cokoliv 
Obsazení: 

Jana Paulová, Pavel Zedníček, 
David Suchařípa, Ladislav Hampl, 

Simona Lewandowská, Pavla Vojáčková, 
Kristián Kašpar.
Vstupné 420,- Kč

Předprodej bude zahájen 9. 5. 2017
v knihovně Horní Bečvy. 

Rezervace možná i telefonicky 
na 571 645 249. 

Rezervace platí 2 dny. 
Nečekejte s nákupem, může se stát, 

že představení bude brzy vyprodáno. 
Na představení srdečně zve TJ Sokol Kněhyně za podpory Obce Horní Bečva.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OSLAVENCI V KVĚTNU

Bilová Marta                                     č.p. 362
Žitníková Božena                            č.p. 41
Hajdová Anna                                   č.p. 42
Zachariášová Aloisie                       č.p. 478
Strýčková Olga                                  č.p. 099
Křenek Miroslav                               č.p. 493
Bil František                                       č.p. 362
Vala Zdeněk                                       č.p. 511
Hrstková Anežka                              č.p. 432

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

Nově narození

Urbanová Dorota
Jaroň Kryštof

Opustili nás

Šíra Josef

Růčková Marie

Jurajdová Božena

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli 
dne 12. 4. 2017 rozloučit 
s panem Josefem Šírou, 

taktéž sborům dobrovolných hasičů 
a spolku zahrádkářů. 

Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary.  
Manželka a dcery.

ZŠ hledá do školní kuchyně kuchařku 
(vyučenou, s možností trvalého pracovního poměru) 

a pomocnou sílu (zástup za nemoc). 
Kontaktujte paní Přikrylovou 
tel. 571 643 206, 728 921 224.

INZERCE

Příroda se pomaličku, ale urputně probouzí a začíná nám 
práce v zahrádkách. 

Stejně jako předešlé roky vyhlášujeme 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU. 
Kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, nafotí svou 

zahradu z těch nejlepších úhlů.

Od 1. května posílejte své fotky na: 
makre@centrum.cz.

Hodnotit bude opět veřejnost. 
Zahrada s největším počtem hlasů se stane vítězem. 

Prosím nefoťte jednotlivé květinky. 
Pouze z celkových pohledů mohou hlasující nejlépe 

zhodnotit jednotlivé zahrady.

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017. 
Na fotky vašich zahrad se těší 
pořadatelé ze Sakumpikum.
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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 ČERVEN do 22. 5. 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

Jarní část soutěže pokračovala 16. kolem. 15.kolo s Dolní 
Bečvou bylo na žádost Dolní Bečvy přeloženo na 19. května. 
V neděli 9. dubna jsme na domácím hřišti porazili Lidečko 5:2. 
Branky: Martin Fiurášek, Karel Sívek, Lukáš Křenek ml., Patrik 
Kubáň, pátý gól byl vlastní. V dalším utkání nás čekal těžký zá-
pas na hřišti Valašské Polanky. Po vyrovnaném souboji nakonec 
utkání skončilo remízou 3:3 (branky Karel Sívek, Jakub Vašek  
a Martin Fiurášek). Naší slabinou byly pokutové kopy,takže naši 
si odvezli z Polanky jediný bod. 18.kolo se hrálo doma proti Ra-
tiboři. Zápas byl původně odložen kvůli sněhové nadílce, poté se 
hřiště dostalo do hratelného stavu a utkání se uskutečnilo v pů-
vodním termínu v neděli 23. dubna. Očekával se jasný zisk bodů 
pro domácí, ovšem opak byl pravdou. Po velmi matném výkonu 
a naopak velmi bojovném výkonu hostí se muži Ratiboře nako-
nec radovali z prvního jarního vítězství 3:2 (branky domácích 
Jakub Vašek a Ondra Kuba). Přes tuto porážku zůstáváme na  
5. místě tabulky. Dále nás čeká série utkání na hřištích soupe-
řů (Francova Lhota, Lhota u Vsetína, Zašová, Dolní Bečva)  
a domácí utkání s Prlovem a Kateřinicemi.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

FK Prostřední Bečva
KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 29. a pondělí 1. května / od 9.00 h / 
areál JK Valašsko
VÝSTAVA KONÍ NA VALAŠSKU
Pořádá JK Valašsko. 

pátek 12. května / 15.00 h / Sokolovna na hřišti
OSLAVA DNE MATEK
Pořádá Klub důchodců Prostřední Bečva.

pátek 19. května / 16.30 h / areál Zavadilka
VÍTÁNÍ JARA A PROBOUZENÍ BROUČKŮ 
Děti čekají hry, soutěže, adventure golf.
Pořádá SVČ Rožnov pod Radhoštěm.

neděle 21. května / 16.30 h / fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA : PRLOV
Pořádá FK Prostřední Bečva.

úterý 23. května / 17.00 h / sokolovna u hřiště
VĚRA SOSNAROVÁ
Unikátní svědectví Věry Sosnarové, která byla po válce se 
svou matkou a mladší sestrou odvlečena do SSSR, kde v pra-
covních táborech strávila téměř dvacet let. Její osud popisuje 
kniha Krvavé jahody. Vstupné dobrovolné. Pořádá Obecní 
úřad. 

neděle 28. května / náves
POUŤ SV. ZDISLAVY
Na návsi obce se koná pouť sv. Zdislavy.
V kostele bude probíhat bohoslužba.

neděle 28. května / 17.00 h / fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA : KATEŘINICE
Pořádá FK Prostřední Bečva. 

sobota 3. června od 17.00 h / výletiště Bacov
KÁCENÍ MÁJE V BACOVĚ
Pořádá Myslivecký spolek Radegast.

Neděle 7. května, 16.30 hodin
Lhota u Vsetína : Prostřední Bečva

Neděle 14. května, 16.30 hodin
Zašová : Prostřední Bečva

Pátek 19. května, 17.00 hodin
Dolní Bečva : Prostřední Bečva

Neděle 21. května, 16.30 hodin
Prostřední Bečva : Prlov

Neděle 28. května, 17.00 hodin
Prostřední Bečva : Kateřinice

Neděle 4. června, 10.15 hodin
Semetín : Prostřední Bečva

 Utkání v květnu


