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Vybíráme
z tohoto čísla

Milí čtenáři,
Konečně nám začalo jaro a my se v této
nelehké době můžeme těšit z toho, že
je večer dlouho světlo, že nám všechno
krásně kvete a probouzí se. I když já tento článek píšu před Velikonocemi, kdy to
na jaro nevypadá. Venku chladno, dokonce sníh. Ten se nevyhnul ani letošní
Kraslicové aleji. Ale nakonec se povedlo
a Prostřední Bečva byla zase krásně vyzdobená kraslicemi, které nám zpříjemnily letošní chladné Velikonoce. No věřme, že duben byl posledním záchvěvem
zimy a že se pomalu budeme blížit k létu,
prázdninám a dovoleným na které se
určitě všichni moc těšíte. Ale ještě, než
to nastane, čeká nás nejen v naší obci,
ale i v blízkém okolí spousta vydařených
akcí. Hned v tomto měsíci se fanoušci
fotbalu mohou těšit na pět fotbalových
utkají, přičemž tři se uskuteční na naší
domácí trávě, pro seniory připravuje

paní Jurošková po zimní pauze Den matek, kde se dobře najíte a pobavíte, pro
mladší ročníky připravil FK Prostřední
Bečva Předpouťovou zábavu na kterou
bude poslední květnovou neděli navazovat už tradiční prostřednobečvanská
pouť, kde si můžete dát dobré jídlo, pití,
vystřelit růži, koupit si nějakou cukrovinku, případně tradiční pouťové zboží,
no a určitě nebudou chybět ani kolotoče,
které si určitě užijí nejen děti.
Na Horní Bečvu se mohou vydat všichni divadelní nadšenci, protože v květnu
nabídne místní obecní dům hned dvě
divadelní představení. Divadlo připravuje taky Prostřední Bečva a to v pátek
3. června sehrají komedii „S tvojí dcerou
ne!“ ochotníci z Hrachovce. No a kdo
rád běhá může se zúčastnit nebo podpořit běžce na tradičním Macurovém
memoriálu.
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Řemesla a podnikání
na Bečvách
Ondřej Bartošek je
v české reprezentaci
10 otázek pro
Janu Janíčkovou

Ať už se zúčastníte některé akce nebo
budete své dny trávit doma nebo na zahrádce budu ráda, když si na chvíli sednete a přečtete květnový zpravodaj, abyste věděli, co se děje v naší obci. A pokud
máte nějaký nápad na článek, případně
je něco, co byste chtěli abychom uveřejnili neváhejte a napište na zpravodajpb@
gmail.cz. Na příspěvky se těší

Adéla Opletalová

2

ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Dvacáté zasedání obecního zastupitelstva
Příjmy: 9,147.110,48 Kč

1. Rozpočet obce
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
pro rok 2022 jehož příjmy jsou 55 miliónů kč a výdaje 57 miliónů kč. Rozdíl bude
pokryt zůstatkem na bankovních účtech
obce. Také byl schválen rozpočet sociálního fondu pro rok 2022. Zastupitelstvo
dále schválilo střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 až 2025.

2.	Smlouvy o dotacích poskytované spolkům
Zastupitelstvo schválilo dotace 350 000
Kč pro sportovce FK Prostřední Bečva,
80 000 Kč pro TJ Sokol Kněhyně na pořádání sportovních a společenských akcí,
80 000 Kč pro SDH střed na činnost
mládeže, 80 000 Kč pro SDH Kněhyně
na sportovní činnost mládeže, 110 000
Kč na přípravné práce pro rekonstrukci
fotbalového hřiště, 130 000 Kč pro myslivce na nákup mulčovací a sekací techniky, darovací smlouvu ve výši 200 000 Kč
Římsko-katolické farnosti Dolní Bečva
na zakoupení tepelného čerpadla pro
kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě.

Revize kotlů
na tuhá paliva

Recyklace elektro spotřebičů
aneb víte kam, s žárovkou, když dosvítí?

Výdaje: 6,677.998,67 Kč
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí plnění příjmů a výdajů za
leden a únor 2022.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS, s. r. o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá
paliva. Dále pak provádí revize, kontroly
a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

4. Různé
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků
ve vlastnictví obce Prostřední Bečva za
pozemek ve vlastnictví Správy a údržby
silnic Valašska, který v současnosti slouží
jako odkladná plocha za areálem SÚS.
-oplet-

či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové.

• cena za kontrolu a čištění komínu je
350 Kč
• cena za kontrolu a čištění plynového
kotle je 350 Kč
• cena za revizi kotle na tuhá paliva je
950 Kč

S pozdravem
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971
Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115,
02695308

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo
s firmou Cobler na výstavbu chodníku
podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva

Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad,
kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Termín revizí a kontrol se uskuteční
v ÚTERÝ 3. 5. 2022

Zájemci se mohou objednat telefonicky
na telefonním čísle: 608 748 989

3.	Investiční akce
Cyklochodník Skokan – v Zoli řeší projektanti přesun na druhou stranu.

V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních
letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. Podle místnosti a svých preferencí volíme
kompaktní a lineární zářivky nebo čím
dál častěji LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr
moderních světelných zdrojů je opravdu
pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném
koši. Důvodem jsou druhotné suroviny,
které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou
je třeba odborně zpracovat. Při špatném

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat
ho ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného
dvora ho od vás zdarma převezme a uloží
do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo
k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který dodává sběrné
nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného
elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Zpracovala Adéla Opletalová,
zdroj www.ekolamp.cz
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Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční
tísni spojené s růstem cen energií
Pokud patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení, můžete požádat
Úřad práce o pomoc prostřednictvím těchto dávek:
(dodavatelů poslední instance). U této
dávky spojené s energokrizí jsou nastaveny specifické podmínky pro její získání.
V tomto případě je podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední
instance k jinému dodavateli energií,
a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh. Toto vyúčtování následně
předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí o MOP – vyúčtování DPI.
Příspěvek na bydlení je Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli
nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Zda na tuto dávku
máte nárok si můžete jednoduše vypočítat pomocí kalkulačky na stránkách
http//:www.energetickyprispevek.cz/
orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
Doplatek na bydlení je specifická dávka
pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá
tehdy, když příjmy rodiny nebo jednotlivce po přiznání příspěvku na bydlení
nestačí na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením např. nájem,
náklady na energie.
Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
- DPI je dávka, kterou úřad práce může
poskytnout okamžitě a slouží těm, kteří
mají velké nedoplatky vyúčtování u DPI

Mimořádná okamžitá pomoc – klasická – slouží pro ty, kteří zaplatili vysoké
zálohy a už jim nezbývají peníze na životně důležité potřeby. Žádat tak můžete na
doplacení nájmu nebo boty, oblečení…
Žádost můžete podat na kontaktním pracovišti ÚP ČR v Rožnově pod Radhoštěm, kde sídlí na adrese: Školní 2639 (nad
prodejnou Albert na Koryčanských pasekách) v úřední hodiny, po, st 8.00-12.00,
13.00-17.00 a út, čt, pá 8.00-11. 00. S vyplněním žádosti vám poradíme také na
Obecním úřadě u místostarostky Aleny
Srovnalové.

Popelnice
netříděný odpad:
2. 5.–3. 5. ,
16. 5.–17. 5. ,
30. 5.–31. 5.
Papír (modrý),
sklo (zelený):
23. 5.
Plasty,
Nápojové kartony (žlutý):
9. 5. ,25. 5.
Pokud popelnici nechcete svézt,
označte ji žlutým žetonem
(vydává Obecní úřad).

Změna výše
slev jízdného

Zdroj Úřad práce ČR a jeho pomoc při
finanční tísni spojené s růstem cen energií
(uradprace.cz)
Zpracovala: Adéla Opletalová

Oznámení o možném rušení
televizního příjmu
V naší obci bude postupně zahájeno uvádění do provozu základových stanic
nových mobilních sítí, což bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti datových mobilních služeb. Tato skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Pokud k takového situaci dojde, je provozovatel (mobilní operátor) povinen
problém odstranit. Nejčastějším řešením problému je technický zásah přímo
na Vaší televizní anténě. Aby tak mohlo
být učiněno musí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydat rozhodnutí a tímto
rozhodnutím operátorovi tuto povinnost
uložit. Aby ČTÚ mohl takto rozhodnout,

Svoz odpadů
v květnu 2022

musí o Vašem problému vědět. Proto se
držte těchto zásad:
1. Před oznámením ČTÚ o rušení příjmu
si ověřte, že
• Váš přijímač a přijímací anténa nevykazuje známky závady
• Na interaktivní mapě, kterou najdete na těchto internetových stránkách

Integrovaní doprava Zlínského kraje
upozorňuje, že od 1. dubna 2022 platí
nová pravidla pro státem nařízené slevy
jízdného. Děti od 6 do 18let, studenti
do 26let a senioři nad 65 let mají nově
slevu 50 % namísto 75 %. Držitelé ZTP
nebo ZTP/P průkazu mají slevu 75 %.
Aktuální ceníky najdete ve vozidlech
a na www.idzk.cz.
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https://digi.ctu.cz/zp/ si ověřte zadáním adresy Vašeho místa, zda v okolí
nebyla do zkušebního provozu spuštěna základová stanice mobilní sítě
• Ověřte si, zda rušení příjmu televize
nesouvisí s používání vlastního mobilního telefonu, to znamená, zda Váš
mobilní telefon není blízko televizního přijímače a tak neruší příjem.
V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit
tuto skutečnost ČTÚ.

2. Oznámení o rušení televizního příjmu
na ČTÚ

Ostrava, případně telefonicky kontaktovat odborné pracoviště telefon:
595 138 570.
• Oznámení můžete zaslat také
volnou formou dopisu emailem
podatelna@ctu.cz nebo na adresu:
Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.
Toto oznámení by mělo obsahovat
údaje o podateli (jméno, příjmení,
datum narození, adresa) a stručný
popis problému (projevy rušení, začátek vniku rušení, časový výskyt
rušení atd.)

Pro toto je nutné oznámení buď:

3. Co následuje po oznámení rušení televize na ČTÚ

• Vyplnit formulář, který naleznete na
internetových stránkách
https://ctu.cz/cs/download/formulare/ctu_oznameni_ruseni_tv_-prijmu_27_07_2015.pdf
• Po vyplnění formuláře jej odešlete na
adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář odešlete poštou Havlíčkovo nábřeží
2728/30, 702 00 Ostrava – Moravská

• Budete telefonicky kontaktováni pracovníkem ČTÚ, který s Vámi dohodne
další postup
• V případě, že toto rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí budete po
provedeném zásahu moci sledovat
televizi přes anténu ve stejné kvalitě
jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu.



Další informace o problematice rušení
televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na https://
www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s
-provozem-siti-imfcn
Zpracovala Adéla Opletalová

Napsali jste nám...

Strategický plán
Zní to bombasticky, ale Je nepochopitelné, že to starostu napadlo až po deseti
letech starostování. V minulosti jsem se
na stránkách zpravodaje kriticky vyjádřil na utváření rozvoje a vzhledu obce.
Co jsem napsal, nebylo nikdy fundovaně zpochybněno. Jsem dlužen vyjádření
k ocenění od ministerstva za revitalizaci
návsi. Oslovil jsem předsedu poroty architekta J. Pleskota. Popsal jsem skutečný stav a pozval jsem ho k nám do obce.
Odpověděl, že se nejedná o žádné významné ocenění a rozhodnuto bylo v kolektivu. Pozvání odmítl pro zaneprázdnění. Starosta Radim Gálik pokračuje
bez oslovení občanů dál. Na návsi k vánoční výzdobě přibyly stavební červenobílé pásky, úžasné. Před lety naplánoval
v zahradě MŠ tělocvičnu a ve zpravodaji
se nás zeptal, jaký názor máme na tento
záměr. Odpověděl jsem, že zahrada má
zůstat dětem a pokud stavit tak dětské
dopravní hřiště. A realita? Přicházíme od
zbojnice a vidíme dřevěnou ohradu, dvě

dřevěné boudy a dvě plastové WC. Hřiště
v ohradě mělo být umístěno v jiné lokalitě. V zahradě máme ještě stezku. Nevím
jaký přívlastek tomuto dílu dát, když si
uvědomíme, že jsou obce bez pitné vody
a zde se vyhazují peníze za něco, co nemá
žádnou přidanou hodnotu. Vzdušný prostor, který zde byl, je zničen. Peníze začínají na jedné hromadě. Byla vybudována
cyklostezka, která byla doslova vmáčknutá do prostoru a znepříjemnila život
občanům přilehlých nemovitostí a jedna nemovitost byla zamřížovaná. Od
Zavadilky do středu obce máme chodník. Proč nepokračuje na Novou, je pro
mě nevysvětlitelné. Byl by výrazně užší
a nepřekážel. Cyklisty pak nasměrovat
vodorovným značením na vozovce. Po
trase od Zavadilky k Nové je nejednotné
osvětlení. Starosta Gálik obhajuje stavbu
cyklostezky tím, že vznikaly nebezpečné
situace. Bohužel nevidím žádné zlepšení. Podívejme se na starostova bezpečná místa. U parkoviště před Obecním

úřadem dochází ke krizovým situacím
a to platí také o parkovišti u požární
zbrojnice střed. Máme tu ještě parkoviště u školky. Dveře zaparkovaných vozidel
se otvírají přímo do dráhy projíždějících
vozidel. Chodník, který lemuje toto parkoviště je jako když hada šlehne a zimní
údržba vyžaduje pevné nervy. Uniká mě,
proč bylo parkoviště vybudováno, když
před bytovkou máme parkoviště splňující požadavky s dostatkem místa. Abych
jenom nekritizoval. Máme stavby s vysokou přidanou hodnotou např. chodníky, mimo zprzněného u školky a sběrný
dvůr. A na co můžeme být hrdi je náš
hřbitov. Více ke chlubení nemáme. Hodnotit práci starosty, zástupce a celého zastupitelstva proinvestovanými desítkami
milionů a říkat tu se staví, je krátkozraké.
Doporučuji otevřít oči a jít se podívat do
sousedních obcí. Např. mít pěknou ulici
procházející obcí je pro nás pasé. Schází
Jakákoliv koncepce územního plánování. Máme zde architektonický chaos.
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Na Ukrajině vypukla válka a jako morální podpora se vyvěšují Ukrajinské vlajky.
Také našem Obecním úřadě visí vlajka
a je to správné a nezpochybnitelné. Bohužel, je tu velké ale. Při revitalizaci návsi,
naplánovali zvolení zastupitelé v čele se
starostou Gálikem, zbouráni Památníku
obětem 2. světové války. Už jsem o tom
psal, ale pro výše uvedené ještě jednou.
Naši obec osvobodil 17. gardový střelecký sbor IV. Ukrajinského frontu. Už
to někdo vyslovil – ten, kdo nezná svou
minulost je odsouzen si ji zopakovat. Do
zpravodaje napíši ještě jednou a naposled – co kronikách nenajdete.
Květoslav Křenek
Vážený pane Křenku,
na stránkách zpravodaje se takto nesetkáváme poprvé a právě k Vašim výtkám
ohledně návsi jsme se vyjadřovali několikrát. Krátce k vašemu poslednímu textu:
• Ocenění Architekt obci, které jsme
získali v roce 2018, vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně se
Svazem měst a obcí, Českou komorou
architektů a dalšími. Bližší informace najdete na www.architektobci.cz
a každý si může udělat vlastní úsudek.



• Píšete, že „starosta…pokračuje bez
oslovení občanů dál“ a kritizujete
ohraničení nové výsadby trvalkových
záhonu na návsi. Nově vysazené rostliny jsme museli uchránit před poničením, další zimu už budou vzrostlé
a ohraničení nebude potřeba.
• Zahrada MŠ střed prošla v uplynulých
dvou letech rekonstrukcí a je zde nyní
přírodní zahrada s netradičními prvky. Dle ohlasů dětí, rodičů i učitelek
se tato rekonstrukce povedla. Na části
zahrady bylo postaveno víceúčelové
hřiště, které slouží především dětem
ze ZŠ a MŠ.
• Stavba cyklostezky s chodníkem nepochybně zvýšila bezpečnost v dané
oblasti a dle našich odhadů i frekvenci využití. Zajděte se někdy o víkendu
podívat, kolik lidí se tady prochází.
• Chodník na Novou vybraná firma Cobler začne stavět v polovině května.
Bude navazovat na stávající u kostela a končit u křižovatky na Hutisko.
O tomto projektu jsme také několikrát
informovali na stránkách zpravodaje.
• Parkoviště u OÚ – souhlasíme s vámi,
že zde mohou vznikat kolizní situace,
proto jej přemalujeme na podélné stání.

• Parkoviště u MŠ střed – vyšlo z potřeby rodičů, kteří zde ráno a odpoledne
vozí děti do školky. Dřívějším parkováním u krajnice se vozovka zúžila
natolik, že se zde nevyhnuly dvě auta.
• Přesunutí památky obětem 2.SV
v souvislosti s novou návsí bylo jen
v úrovni studie. Od tohoto záměru
bylo po prodiskutování upuštěno
a pomník zůstal ve stejné podobě a na
původním místě.
Pane Křenku, Váš příspěvek jste uvedl
poukázáním na strategický plán obce,
který jsme v loňském roce vypracovali
ve spolupráci s občany. Snad jsme Vás
pochopili správně, že jste tuto aktivitu
přivítal, ačkoliv měla dle Vás přijít dřív.
No, jak se říká – lepší pozdě než nikdy.
A taky určitě znáte – kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Nemyslíme si, že bychom měli
patent na rozum a byli neomylní. Svou
práci se ale snažíme dělat zodpovědně
ku prospěchu občanů a celé obce. Ne
vždy se nám všechno podaří a ne vždy se
zavděčíme všem.
Přejeme Vám pěkné jarní dny.
Radim Gálik (starosta)
a Alena Srovnalová (místostarostka)

DUBNOVÉ AKCE NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

Kraslicová ALEJ
V sobotu 9. dubna jsme po dvouleté přestávce naplánovali Kraslicovou alej. Ve spolupráci se základní školou a obecním
úřadem jsme se na akci připravili. Na všechno jsme pamatovali. Děti krásně vyzdobily náves malovanými kraslicemi,
pozvali jsme zkušenou „malérečku“ perníčků, paní Vaškovou, vyfoukli spoustu vajíček na malování, připravili, a zajistili
pana Jiřího Kudrnu, aby naučil kluky plést tatary.
Šindelový domeček jsme vyzdobili velikonočními motivy, větvemi zlatého deště, kraslicemi, zajíčky a beránkem.
Vše bylo zajištěno. Vše, jen na počasí jsme
zapomněli. To si s námi pěkně aprílově pohrálo. Déšť, sníh, krupky, vítr, tma, zima.
Zkrátka psa by nevyhnal, jak se říká.
Přesto se našli odvážlivci, kteří se za
námi do šindelového domečku vypravili.
Využili volného místa na pletení tatarů,
malování i zdobení. Věříme, že to, co si
vlastnoručně vyrobili je potěšilo nejvíce,
a využili to i na Velikonoce.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli
a také všem, kteří se na náves přišli podívat.
Za Sakumpikum Kantorová Radomila
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Vzpomínáme

Omlouváme se celé rodině za chybně uveřejněnou vzpomínku v dubnovém čísle.
Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínky v srdci má každý z nás.

Vynášení Mařeny
V sobotu 2. 4. 2022 proběhlo v Kněhyních vynášení smrti, nemocí a všeho zlého.
Počasí bylo zimní, Mařeně se nechtělo,
ale nakonec jsme ji upálili a utopili. Dětský soubor Jarášek měl krásné vystoupení, k poslechu a tanci hrála cimbálová
muzika Aldamáš.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na
další rok.
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční kácení máje, které proběhne 4. 6. 2022.
Hasiči Kněhyně

Dne 7. 4. 2022 jsme vzpomněli páté
smutné výročí kdy nás opustil náš
tatínek, dědeček a pradědeček Šíra
Josef. Vzpomíná celá rodina.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Utichlo srdce Tvé šlechetné bytosti,
jež pro nás nejdražším pokladem byla,
nás jsi tu zanechal ve smutku,
jen vděčná vzpomínka, dědečku drahý,
na Tvoji lásku jak drahokam zbyla.



Z knihovny

MÁJOVÁ VYCHÁZKA ZA BYLINAMI
S VANDOU VRLOVOU

Dne 4. května 2022 vzpomínáme
4. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil
pan Stanislav Kretek.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Zdeňka, dcery Stanislava a Bronislava s rodinami
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 12. 5. 2022
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy
opustil Vlastimil
Kubáň. Vzpomíná
celá rodina.

V květnu už tradičně pořádáme sobotní dopolední vycházku, na které budete
mít možnost se s bylinami i jejich použitím seznámit přímo v přírodě. Na závěr
se naučíme, jak byliny fermentovat. Průvodkyní nám bude paní Vanda Vrlová,
znalkyně bylin a lidového léčitelství.
Sobota 21. května 2022
Sraz u knihovny v 9.00
Trasa: z Bacovské cesty přes Gálku, podél
Kněhyňky k hasičárně v Kněhyních.
A doporučuji vzít s sebou svačinu.
Za nepříznivého počasí proběhne beseda
o bylinách v knihovně.
Své výzkumy a sběry, které v oblasti lidového léčení uskutečnila mezi pamětníky,
shrnula také do u dvou knížek: Nasbíráno mezi Jány a Devatero kvítí – máme
v knihovně.
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V minulém čísle zpravodaje jsem se
s prosbou obracela na všechny, kteří
znají některý z příběhů k zachovalým
drobným sakrálním stavbám.
Velmi děkuji za informace ke kapličce
U Dobré vody a obrázku u Vašutků.
A znovu se obracím na všechny, kteří
znají některý z příběhů, a můžete doplnit, co se o památce uchovalo v naší
paměti. Informace sbírám v místní
knihovně.

Vzpomínáme
Dne 14. května 2022 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš tatínek,
pan Karel Růčka.
Dne 1. dubna jsme
také vzpomněli
5. smutné výročí
úmrtí maminky,
paní Marie
Růčkové.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Karel s rodinou a dcera
Marie s rodinou.

Děkuji. Marcela Slížková, knihovnice

Nové knihy pro vás
Petr Odehnal:
Malučký princ
Malý princ jako ogárek
z Valašska. Kultovní kniha francouzského spisovatele a pilota Antoina de
Saint-Exupéryho byla přeložena do více
než 300 jazyků a dialektů. Každý ji zná.
Vášnivá sběratelka knižních vydání Malého prince, Martina Dlabajová, oslovila
historika a nadšence do regionálních dějin Petra Odehnala, který se ujal sepsání
valašské verze Malučký princ.

Jiří Kahoun: Malé pohádky
pro malé děti
Krátké pohádky pro
nejmenší
vycházejí
z běžných situací, které
rodiče se svými dětmi
zažívají dnes a denně.
Berou si na paškál dětské nešvary, schválnosti, rodičovská „moudra“ a taky trochu
dětskou upřímnost, která dokáže i nepříjemné věci podat úsměvně.

Oceán skrývá víc, než si umíme představit. Zjistí to i Ana Dakkarová, která v prvním ročníku námořní akademie objevuje
ta nejúžasnější tajemství podvodního
světa.

Michal Baláž, Gabriela
Kyselová Štefánik:
Komiksový román
Milan Rastislav Štefánik
(1880–1919) byl politik,
generál, astronom, vědec,
světoobčan a především
dobrodruh. Možná nejoriginálnější osobnost moderních československých dějin. Komiksový román o muži mnoha tváří. Která
z nich je ta pravá? Všechny, nebo žádná?

Amy Suiter Clarke:
Odpočítávač
Strhující debutový thriller o sérii rituálních vražd, která zůstala nevyřešená – a nedokončená.

Julie Clark: Otec neznámý
Rick Riordan: Dcera hlubin
Rozbouřené mořské dobrodružství od autora Percyho
Jacksona

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Svět genetičky Paige Robsonové
se otřásá v základech: její osmiletý syn Miles se snaží zapadnout
v nové škole a začíná se ptát na
svého biologického otce…

Opustili nás
ŠVRČEK JOSEF

Narodili se
ONDRYÁŠ TIMOTEO
VELIČKOVÁ BARBORA
VOLEK ŠTĚPÁN
HOLČÁKOVÁ NELA OLGA

Blahopřání
FK Prostřední Bečva přeje paní Draze Kysučanové všechno nejlepší,
a hlavně hodně zdraví k jejímu krásnému kulatému výročí 70. let a děkujeme ji za její pomoc při domácích
fotbalových utkáních.
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kalendář akcí

1. 5., 8.00 h, areál jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě

11. 5., 17.00 h, (středa), hřiště Prostřední Bečva

21. 5., 9.00 h, sraz u knihovny, Prostřední Bečva

XXV. Ročník Výstavy
koní na Valašsku

Fotbalové utkání
Prostřední Bečva
– Dolní Bečva

Májová procházka
s Vandou Vrlovou

1. 5., 16.30 h, hřiště Prostřední
Bečva

FK Prostřední Bečva zve všechny své
příznivce na fotbalové utkání.

Dopolední vycházka, na které se budeme seznamovat s bylinami a jejich
využitím přímo přírodě.

Fotbalové utkání
Prostřední Bečva
– Brumov B

11. 5., 19.00 h., Janíková stodola,
Rožnov p. R.

21. 5., 19.00 h, Obecní dům Horní
Bečva

Znovu a líp

Mimořádná událost

Co by se stalo, kdybyste smazali uplynulé roky společného života a byli
zase na začátku? Mladí, zamilovaní
a plní ideálů? A jak to vlastně je s tou
amnézií? A co s tím vším majetkem?

Nová komedie Jiřího Havelky s J.
Plodkovou, I. Chmelou, J. Bokovou,
J. Pleslem a dalšími. Vstupné: 80 Kč.

Fotbalový klub Prostřední Bečva zve
všechny své příznivce na fotbalové
utkání.
2. 5., 9.00 h. – 17.00 h., Pivní lázně,
Rožnov p. R.
Filipínský duchovní
léčitel Josue Palitayan
6. 5., 15.00 h, Sokolovna Prostřední
Bečva
Den matek
Výbor klubu důchodců Prostřední
Bečva zve srdečně své členy na Den
matek. Občerstvení zajištěno.

Divadelní představení, hrají: Marek
Daniel, Kristýna Frejová, Marcela
Holubcová a další.
13. 5., 19.00 h., Obecní dům Horní
Bečva
Hodina duchů

28. 5., 16.30 h, hřiště Prostřední
Bečva
Fotbalové utkání Prostřední Bečva – Poličná
FK Prostřední Bečva zve všechny své
příznivce na fotbalové utkání.
28. 5., 19.00 h, Sokolovna Prostřední Bečva

Divadelní představení pražského divadla Artur. Vstupné: 380 Kč, předprodej v knihovně Horní Bečva od
20. 4. 2022.

Hraje DJ Aša, pořádá FK Prostřední
Bečva.

Macurův memoriál

14.5., areál Zašovská skála

28. 5., 19.00 h., amfiteátr Dřevěného městečka, Rožnov p. R.

Legendární běh za svobodu. Připraveno občerstvení, táborák, špekáčky.

Scala race Zašová

Miroslav Donutil

Závod dvojic skrz překážky a nástrahy. Registrace dvojic do 10. května.

Míří do Rožnova pod Radhoštěm
s novým programem. V případě nepříznivého počasí Janíkova stodola.

6. 5., od 13.30., Centrum Horní
Bečvy

6. 5., 18.00 h., Obecní dům Horní
Bečva
Jedenácté přikázání
Divadelní představení skvělého
ochotnického souboru KOS z Velkých Karlovic. Předprodej v knihovně Horní Bečva od 18. 4. 2022, cena
vstupného 80 Kč.

14. 5., Městský park Rožnov p. R.
Handmade market
Stovky lokálních produktů na jednom místě.

Předpouťová zábava

29. 5., náves
Pouť na Prostřední Bečvě
Tradiční pouť s dobrým občerstvením, stánky a kolotoči.

15. 5., 16.30 h, hřiště Prostřední
Bečva

Duben–květen, náves, Prostřední
Bečva
Život na stéblech

Valašská Zahrada

Fotbalové utkání
Prostřední
Bečva – Příluky

Největší výběr sadby, květin a okrasných dřevin na jednom místě.

FK Prostřední Bečva zve všechny své
příznivce na fotbalové utkání.

6. – 8. 5., 8.00 h. – 17.00 h., Areál
camp TJ Rožnov pod Radhoštěm

Výstava fotografií Radima Hermana
v šindelovém domečku na návsi přibližují svět hmyzu a ptáků, kteří žijí
kolem nás na Prostřední Bečvě.

květen 2022
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MŠE SVATÉ V květnu v kostele svaté Zdislavy

Neděle 1. 5., 10.30 h. – 3. Neděle
velikonoční
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana
Chudějová, 404, 727, 812
Za zemřelého Jaroslava Orla, manželku
Ludmilu, 2 dcery, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Středa 4. 5., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 842, 701,
802
Poděkování za 15 let společného života
s prosbou o požehnání do dalších let,
živou rodinu Drlíkovu, Hlaváčovu, Lengyelovu a duše v očistci.

Sobota 7. 5., 9.00 h
Varhaník – Eva Pařenicová, 806, 727,
922
Za členy růžencového bratrstva a mír
ve světě.
Neděle 8. 5., 10.30 h. – 4. Neděle
velikonoční
Varhaník – Eva Pařenicová, dechová
hudba Záhořané, 828, 712, 982, 805
Za děti, které poprvé přijmou pana Ježíše v Eucharistii a jejich živé a zemřelé rodiny.

Středa 11. 5., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 481, 725,
805
Poděkování Bohu za pomoc v podnikání a požehnání pro zaměstnance i obchodní partnery firmy Yomax.
Neděle 15. 5., 10.30 h. – 5. Neděle
Velikonoční
Varhaník – Eva Pařenicová, 483, 701,
811
Za zemřelého Miroslava Křenka, sestru
Ludmilu, živé a zemřelé rodiny Křenkovy, Michutovy a duše v očistci.
Neděle 15. 5., 15.00 h. – mše svatá
„u dobré vody“ v Bacově ke cti Panny
Marie, za všechny přítomné mariánské ctitele.
Středa 18. 5., 9.00 h. – 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 842, 722,
807
Za zemřelé Jindřišku a Františka Fiuráškovy, syna Františka, živou a zemřelou rodinu Matušíkovu, Jurajdovu, Ondryášovu a duše v očistci.
Neděla 22. 5., 9.00 h.!!! – pozor změna času – 6 neděle velikonoční
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana
Chudějová, 410, 712, 802
Za zemřelé Miroslava Růčku při 3. výročí úmrtí, požehnání pro živou rodinu
a duše v očistci.
Středa 25. 5., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 415, 407,
801
Za zemřelou Anežku Děckou, manžela,
rodiče z obou stran, živou a zemřelou
rodinu.

Velikonoční koncert
v kostele svaté Zdislavy
V neděli 24. dubna se v našem kostele za veliké účasti našich občanů uskutečnil
Velikonoční koncert na kterém vystoupili Monika Švandová, Terezie Majerová
a Tomáš Sommer. Kostelem se rozezněly mimo jiného známé skladby J. S. Bacha,
A. Vivaldiho, A. Dvořáka. Všem účinkujícím děkujeme za příjemně strávené nedělní odpoledne.

Neděle 29. 5., 10.30 h. – Pouť k svaté
paní Zdislavě
Varhaník – Eva Pařenicová, dechová
hudba Záhořené. Litanie na úvod, (829
nápěv), 982.
Za zemřelého ThDr. Jaroslava Studeného, otce Cyrila Jurošku a všechny živé
a zemřelé dobrovolnice tohoto kostela.

11

květen 2022



MŠ Střed

Oznámení MŠ
Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy v Prostřední
Bečvě pro školní rok 2022/2023, který proběhne v úterý 10. května v budově MŠ – střed od 12.30 do 16.00 hod. a ve středu
11. května v budově MŠ v Kněhyních od 12.30 do 16.00 hod.
Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do mateřské školy od
1. 9. 2022, aby přišli do mateřské školy
odevzdat v termínu vyhlášení zápisu žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu + podepsané
informace. Součástí žádosti je i potvrzení registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo
stanovenému pravidelnému očkování
= podmínka pro přijetí dítěte (netýká se
dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné). Žádost a ostatní dokumenty je
možné vyzvednout si osobně v mateřské
škole nebo jsou k dispozici na internetových stránkách školy: www.zsprostrednibecva.cz
K zápisu konaném v období od 2. do
16. května 2022 (podle § 34 odst. 2



školského zákona) nemůže podat přihlášku cizinec (osoba, které byla poskytnuta
dočasná ochrana v souvislosti s válkou na
Ukrajině nebo osoba, které bylo uděleno
vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR).

Výhradně pro cizince je určen termín
„zvláštního zápisu“, který proběhne
v úterý 14. června v budově MŠ – střed
od 12.30 do 16.00 hod.
K tomuto „zvláštnímu zápisu“ může
podat přihlášku jen cizinec. Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat
přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR – spádová škola zajišťuje

Novinky ze školy

Duben ve škole
V měsíci dubnu jsme se u nás ve škole opravdu nenudili.
Noc s Andersenem

vzdělávání dětí s místem pobytu v jejím
školském obvodu.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podává v českém jazyce.
Ředitelka školy akceptuje také dvojjazyčnou přihlášku (zveřejněný vzor MŠMT).
Pro přijímání dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí
i povinnost splnit podmínky podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že
dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo
je imunní. Splnění těchto podmínek se
prokazuje potvrzením od praktického
lékaře pro děti a dorost v ČR.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jana Janíčková, vedoucí uč.
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Začali jsme Nocí s Andersenem, což je
akce knihoven na podporu dětského
čtenářství. Naši třeťáci navštívili obecní
knihovnu, kde se setkali se samotným
pohádkářem v roli paní knihovnice. Zažili dobrodružnou noc ve škole, kde na ně
čekalo několik soutěží, prožitkových her
a samozřejmě čtení pohádek. Noc se nám
vydařila a máme radost, že na ni budou
děti vzpomínat.
Za kulturou
S žáky 4. a 5. třídy jsme navštívili Základní uměleckou školu v Rožnově pod
Radhoštěm, kde jsme byli vneseni do
krásného výchovného koncertu jejich
muzikantů. Koncert se nám moc líbil,
osvěžili jsme si názvy různých hudebních
nástrojů a dozvěděli jsme se, jak fungují.
Také nás potěšilo, že jsme si mohli z řad
muzikantů poslechnout i naše dva kamarády ze 4. třídy.
U kultury ještě zůstaneme, protože ten
samý den jsme s žáky 1. třídy navštívili
divadelní představení v mateřské škole,
které se nám rovněž velice líbilo.
Na konci měsíce se žáci 4. a 5. třídy vydali
na výlet do Divadla loutek v Ostravě, kde
jim herci sehráli představení Dášeňky,
které se nám moc líbilo.
Žáci 5. třídy se také zúčastnili ke konci
měsíce besedy v obecní knihovně na téma
Referát.
Zápis

ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva
Ve středu 6. dubna u nás také v odpoledních hodinách proběhl zápis do 1. třídy,
kterého se zúčastnilo 20 dětí. U vchodu
děti přivítali žáci 4. ročníku, kteří pro ně
připravili hry v tělocvičně. Zapsáno bylo
18 žáků.
Ve školní družině se celá první polovina měsíce nesla ve velikonočním duchu.
Děti vyráběly beránky, proutěné věnce,
vysévaly osení, samy si vyfoukly vajíčka
a poté malovaly kraslice. Nakonec vše
společně s dětmi z mateřské školy vyzdobily náves, kde nám tak vznikla krásná
kraslicová alej.

Velikonoce na Valašsku 
Během dvou dní jsme se s žáky 1., 3. a 4.
třídy podívali do Valašského muzea v přírodě, jak to tenkrát na Valašsku chodilo.
Po procházce Valašskou dědinou nám vyprávěli tetičky a strýcové o významu jara,
naučili jsme se plést tatary i zdobit kraslice. Ochutnali jsme pučálku a zakončili
vše sladkou tečkou v podobě jidášů potřených medem.
Dospíváme 20. dubna
Žáci 5. třídy si na besedě s lektorkou povídali o tom, jak se naše tělo a mysl mění,
když dospíváme.

Velikonoce na Valašsku

Bezpečnost a zásady bezpečného chování na internetu 26. dubna
Ve 3. a 4. třídě proběhl preventivní program Kyberšikana. Připomněli jsme si, že
i na internetu se máme jeden k druhému
chovat s úctou a slušně. Dozvěděli jsme
se, na co si při trávení času na internetu
dávat pozor.
Workshopy 27. a 28. dubna
Naše škola má uzavřeno memorandum
o spolupráci se Základní školou Dolní
Bečva, Základní školou T. G. Masaryka
Horní Bečva, Základní školou Hutisko
–Solanec a Základní školou Vigantice.
Každý rok musíme připravit pro dané
školy tři společné akce. Paní učitelky
Mgr. Hedvika Tomíčková a PaedDr. Šárka Effenbergerová připravily v dubnu
dva zajímavé workshopy zaměřené na
anglický jazyk. Žákům 3. třídy byla určena akce s názvem Kids for kids, kde
na úvod žáci 3. třídy naší školy zahráli
kamarádům spřátelených škol pohádku
The little house in the forest, pak následovala prohlídka školy a zajímavé hry na
rozvoj slovní zásoby.
Žáci 4. a 5. třídy si užili program Country dancing, kde si rovněž zajímavými
aktivitami procvičili slovní zásobu. Atmosféru workshopu dotvořilo kovbojské
oblečení. Žáci si užili legrace a naučili
se nejen nová slovíčka, ale také tancovat
country tanec!
Mgr. Martin Tvardek
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JAK SE ŽILO NA BEČVÁCH…

Řemesla a podnikání – 2. část
Na venkově byla zapotřebí řemesla nejen podporující zemědělství, ale také
řemesla potřebná pro lidi, jejich ošacení a obutí pro různé příležitosti – boty
na všední den a jeden pár bot na svátky. Obuv se tehdy šila na míru a často od
vesnice do vesnice vandrovali ševci, kteří se s sebou přinášeli všechno nářadí.
Přicházeli většinou jednou v roce a pobyli ve vesnici i několik dní. Boty dokázali
ušít během dvanácti hodin. Později se ševci usadili přímo ve vesnici ve svých
dílnách. Dle nejstarších záznamů z archívu obuvnictví na začátku minulého
století provozovali Jan Krištof, František Ondráše a Josef Vaněk. Ovšem nejznámějším ševcem, na kterého mnoho lidí vzpomíná byl Josef Vachun.
Takto na něj vzpomíná jeho dcera Jiřina
(Nohavicová):

Manželka Aloisie, Josef Vachun s dcerou
Jaroslavou a tchán Cyril Válek

„Josef Vachun se narodil se 5. 11. 1911
na Dolní Bečvě jako prvorozený syn z jedenácti dětí. Jeho otec byl obuvník – švec.
Řemeslu se vyučil u svého otce a za ním
postupně bratři Antonín, Jan a Michal.
Dílnu si založil pouze on a bratr Antonín.
V té době byli mistři svého oboru, protože uměli dělat svršky i spodky. Totiž svršek je náročný, je potřeba udělat si střih
tzv. mustr, tak aby odpovídal číslu boty
a propočítalo se i natahování kůže, svršek bylo třeba prošít s podrážkou, aby
vše sedělo a bylo tam, kde má být. Jedná
se o opravdu mistrovskou práci, kterou
ovládali jak dědeček, tak tatínek i otcův
bratr Tonda Vachun byl také švec na Dolní Bečvě a ten se specializoval i na šití lyžáků. Byl takový odborník, že jako první
v celém okolí začal šít vložky do lyžáků.
To byla absolutní novinka. Lyžařům byla
zima, ponožky nestačily, takže Tonda
Vachun udělal celkovou výstelku, jakoby dvojí svršek. Oba synové v podstatě
uměli ušít všechno – boty nízké, vysoké,
oblíbená pánské pérka, holínky, sandály, lodičky a papuče z houní vyráběných

přímo na Prostřední Bečvě. Získávali
vály houně a z nich vystřihovali vysoké
holínky a nižší papuče a to se pak sešívalo
s podrážkou, která vznikla lepením několika vrstev houně. Byly sešívány dratví,
začínalo se po obvodu a končilo se uprostřed. Dratev byla ševcovská nit a ta se
vyztužovala a napouštěla voskem. Například ustřihli 10 metrů ševcovské nitě ode
zdi ke zdi a tu protahovali voskem. Délku
si pak stříhali dle potřeby. Ševcovské jehly nejsou rovné, jsou zahnuté, aby prošily
spodek s vrškem. Ještě používali ševcovské stroje, aby se bota mohla natáhnout
a obšít ze všech stran. Vachunovi šili také
valašské brinelky pro ženy. Byly černé
aksamitové (silnější sametový materiál)
na kramfleku a na ně se vyšívaly různé
květinové vzory, to vyšívala maminka,
aby byly ozdobné a slavnostní. Šily samozřejmě i boty kožené.
Otec si musel jezdit nakupovat kůže –
dvojí na svršek i na podrážku. Dodavateli byli pánové Demla, Kantorek, Krhut
a jiní, takže si mohl vybírat a domlouvat
cenu. Jednalo se o různé druhy kůží, jemné, ty byly nejdražší, obyčejná kůže, kůže
na sandály, které také na léto šili. Dále to
byly boty na kramfleku, lodičky a všechny
možné druhy obuvi.
V dílně bylo vždy několik pracovníků, mistr a tovaryši, kteří se od mistra učili.
Tatínek se vyučil u svého otce, a když se
v roce 1939 oženil do rodiny Válků, do
jejich domu, založil si svoji dílnu na Prostřední Bečvě. Maminka měla v Rožnově hospodářskou školu, což byla škola
zaměřená na vzdělávání manželek živnostníků. Byly seznámeny s účetnictví,

ekonomikou, měly kurzy vaření a mnoho
dalšího. Hlavním cílem bylo vytvořit mužům zázemí. Maminka byla vyhlášená
kuchařka a pomáhala tatínkovi také s vyšíváním a někdy i výběrem odstínů kůže.
Ke své práci potřeboval mnoho jiného
materiálu – různé druhy hřebíčků, floky
(dřevěné), verpánek, různá kopyta na
čísla bot. Kopyta byla velice důležitá pro
vytvarování, pak se lehce kladívkem připevňovaly malinké hřebíčky, aby se kůže
vytvarovala a zároveň neprotrhla kůži
a hřebíčky netlačily. Také se často používalo lepidlo pop, jako nezbytná pomůcka
při opravě bot, takže všichni ševci měli
každý den ulepené ruce. Dalším nezbytným pomocníkem byla bruska – když se
bota spojila, nebo opravila, musel se přebývající materiál zabrousit a v dílně byla
také „mašina“, speciální šicí stroj, který
spojoval svršek s podešví, stehy musely být pravidelné po celém obvodu boty.
Dále to byly děrovačky na dírky, která se
obšívaly. Nezbytné byly také dratve, které
si každý švec vyráběl sám. V době Elvise
Presleyho byly v módě bota prošívané
barevnými dratvemi, aby se co nejvíce
podobaly těm jeho. Toto se ovšem muselo
provádět po sešití ručně.
Vyrobit botu je náročná činnost, neboť
velice záleží na přesnosti měření zákazníkovy nohy, protože každá noha je jiná
(někdo má široký nárt, někdo nízký,
někdo měl širokou patu, někdo ploché
nohy) a vyžaduje jinou botu. Podle měření museli vypočítat spotřebu a vyrobit
střih, mustr. Ušít celou botu, to znamená ušít a spojit svršek s podešví tak, aby
nikde nic netlačilo, to uměl jen skutečný
mistr a tím Josef Vachun byl.
Byl vyhlášený svou pečlivostí a ochotou.
Pracoval téměř pořád. Často řidiči autobusů přijíždějící z Ostravy, přinesli ráno
tašku bot a odpoledne si je už odváželi
domů. Sešíval a opravoval dokonce míče
fotbalistům. Přinesli mu pytel míčů, které v té době byly šité a vlhko jim nesvědčilo a fotbal se hrál stále. Opravoval také
kožené tašky, řemeny i tancem potrhané
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krpce. Před začátkem průmyslové výroby obuvi (Baťa atd.) pan Vachun hodně
šil boty na zakázku, potom co průmyslová výroba převládla, se našlo mnohem
méně lidí, kteří si nechávali ručně šít boty,
mimo jiné kvůli ceně. Takže se spíše zaměřil na opravu obuvi.
V domečku s dílnou na dolním konci Na
Nové bydlely dvě rodiny – rodina Josefa
Vachuna a rodina jeho bratra. Byly doby
kdy zde bývalo i osm dětí, které musela
maminka Aloisie nakrmit. Maminka nás
odměňovala i šestí plechy buchet, které mizely tak rychle, že když dopékala
poslední, byly první tři už snězené. Vachunovi měli celkem sedm dětí. Nejstarší
syn Josef (vždycky se mu říkalo Zdeňa)
zemřel jako mladý při práci v Pardubicích, Jaroslava, Michal, Jiří (zemřel jako
malé dítě), Jiřina, Ludmila a Zbyněk.

ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva
provádí práce, při kterých se musí natahovat a naklánět.)

Několik let po válce musel vstoupit do
družstva obuvníků, které práci organizovalo, nakupovalo kůže atd. Již pracoval
za mzdu, ze které odváděl daně. Nejhorší bylo neustálé papírování a vykazovaní
spotřebovaného materiálu a činností,
které vykonával. Do důchodu odešel na
počátku sedmdesátých let. I jako důchodce občas pracoval a spravoval boty, lidé
na něj byli zvyklí. Josef Vachun byl velmi
sečtělý a velký demokrat. Jeho přáteli byli
Karel a Leopold Langerovi, bratři Solanští, pan Malý z Hutiska (rodinu na zimu
zásoboval medem, čerstvými a sušenými jablky a hruškami), a mnoho dalších
přátel.

na svršky, deset na tvrdou podrážku –
napustil ji smůlou a pak dratev uhladil
včelím voskem.

Kůže na boty. Tvrdou hovězí kůži na
podrážky a měkkou telecí nebo vepřovu
kůži na svršky, ty si obstaral u koželuha. Musel ji změkčit ve vodě, vyřezal
z ní potřebné tvary a sešít je. Jako forma sloužilo ševcovské kopyto.

Josef Vachun zemřel v roce 1990 a s ním
odešla jedna z významných postav dvacátého století v naší obci.
Jak práce probíhala
názorně krok po kroku:
Vše na dosah ruky. Lavička, verpánek
drobné nástroje a potřeby k šití, kopyta,
větší nářadí, bednička s hřebíky a nádobu s vodou na změkčování kůže.

S dcerou Jiřinou

Josef Vachun byl velký sportovec, vystupoval na sletech, později i na spartakiádách. V roce 1960 se jí na Strahově
dokonce spolu s otcem zúčastnila i dcera
Jaroslava. Vachun byl Sokol tělem i duší.
Jako člověk byl velmi asketický, přísný
a na své děti měl velké požadavky.
V pozdějším věku díky úrazu a díky neustále práci ve skrčené poloze, byl ohnutý
do předu, zvláště když seděl na verpánku.
(Verpánek má jen tři nohy, protože tři
nohy nejlépe udrží stabilitu, i když švec

Dratve si švec zhotovoval sám. Nejdříve skroutil dohromady několik tenkých
konopných vláken – tři na měkkou kůži

Při šití měkkých svršků bot nepoužíval
švec jehly, ale prasečí štětiny. Konečky tvrdých štětin jsou totiž roztřepené,
takže se mohly rozštěpit zhruba do poloviny, do rozštěpu vložil dratev s štětinu
skroutil dohromady s vlákny dratve. Získal tak tuhou špičku, která byla zároveň
tenká, že ji mohl protáhnout předem
propíchnutým otvorem v kůži. Šilo se
dvěma dratvemi zároveň.
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Zábava

SUDOKU
Trénujte mozek se sudoku! Podle odborníků může být mozek šedesátníka, který
luští sudoku, až o deset let mladší než
toho, který neluští. Sudoku Vám dokonce
pomůže při hubnutí – mozek při své aktivitě spaluje kalorie!
Návod: do prázdných políček doplňte
čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo nacházelo právě jedenkrát v každém řádku
a sloupci.

Dřevěná kopyta

Upevnění stélky – k svršku bylo třeba
připevnit stélku (branzoli), tedy vnitřní část boty, na které spočívá chodidlo
nohy. Švec ji přitloukl hřebíky na kopyto
a obojí pak zasunul do sešitého svršku.
Kopyto převrátil, okraje svršku přetáhl
přes stélku a obojí sešil dohromady. Nyní
mohl hřebíky z kopyta vytáhnout.

kolíčky, které se nazývají floky. Přesahující část floků uvnitř ostrouhal, jakmile
kůže vyschla. Na podpatky přibil zbytky
kůže železnými hřebíky. Nakonec podrážku ořízl dokulata krátkým špičatým
a velmi ostrým nožíkem, knejpem.

V dobách, kdy gumové podrážky ještě
neexistovaly, aby bota neklouzala, natloukl švec do kožených podešví pracovních bot železné hřebíky s mohutnými
hlavami a cvočky.
Tímto jsme uzavřeli vyprávění o důležitém ševcovském řemesle. V červnu
se seznámíme s dalším významným
řemeslem – mlynářstvím. Mlýnů bylo
v obci několik a některé mají velmi zajímavou historii.
Při sešívání svršku a stélky vzniká zdánlivý problém: totiž nelze pracovat uvnitř
boty, protože je v ní zasazené kopyto.
Švec proto musí použít při protahování
dratve ohnuté šídlo a zakřivenou jehlu.
Podražení – podešev se přišívá a přitlouká. Švec přitom používal tenké dřevěné

Zdroje:
Vyprávění paní Jiřiny Nohavicové
(Vachunové)
Okresní archív Vsetín
Gurdun Sulzenbacherová – „Zapomenutá
řemesla a život na venkově“
Zpracovala: Zina Langrová
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Za humny

ZA VÝHLEDY NA STŘÍTEŽSKÉ A VIDEČSKÉ PASEKY
ANEB PROCHÁZKA VHODNÁ I PRO TY NEJMENŠÍ TURISTY
Květnovým dílem rubriky Za humny protentokrát potěšíme i naše nejmenší členy výpravy, pro něž je následující výlet
až téměř dokonalou volbou. Z nejvyšších poloh Moravskoslezských Beskyd se v objevování valašských krás přesuneme
na níže položený hřeben Rožnovské brázdy, který je spojením nenáročné turistiky a dalekých výhledů do okolí. Jako
výchozí bod jsme zvolili část Valašské Bystřice známou pod názvem Hlaváčky a pouť ukončíme ve vesnici Velká Lhota,
jež je umístěna nad přehradou Bystřička. Čeká vás zhruba 7,5 km dlouhá procházka s minimálním převýšením, z naprosté většiny navíc vedoucí po pohodlných zpevněných cestách. Fantazii se nicméně meze nekladou, a proto můžete
výlet započít nebo ukončit na libovolných místech dle vašich fyzických či časových možností (pro plánování dobře poslouží již známý portál Mapy.cz).

Hlaváčky jsou vhodným výchozím bodem mimo jiné z důvodu využití autobusové dopravy, jež míří z Rožnova pod
Radhoštěm směrem na Valašskou Bystřici. Díky zastávce můžete téměř každé
dvě hodiny využít právě možnost autobusového spojení – výstupní stanice je
poté nazvána Valašská Bystřice, Hlaváčky. Odtud se je třeba vydat po turisticky
neznačené nezpevněné cyklistické stezce
(vedoucí přes louku za zastávkou), kdy
po cca 15 minutách chůze dojdete k rozcestí Na Horách, u kterého se napojíte na
modrou turistickou značku z Rožnova
pod Radhoštěm, respektive Vidče. Modře značená stezka vás následně bude provázet celým výletem až do Velké Lhoty
(v případě potřeby avšak lze některé pasáže obejít i po asfaltových cestách, aniž
by se jednalo o příliš dlouhou zacházku).
Po překonání dalšího kilometru se z nedaleké malebné kapličky Pod Spinou vydáváme prvním krátkým stoupáním na
bezejmenný vrchol, z něhož lze obdivovat nádherné výhledy na okolí Rožnova

či hřeben Veřovických vrchů. Z vrcholu
scházíme opět na asfaltovou cestu, která
nás však po chvíli opouští.
Procházíme masivem vrcholu Dálnice
a v jeho sedle potkáváme informační tabule, které jsou součástí Včelí procházky.
Naučná stezka zaujme nejen nadšené
včelaře ale také děti, přičemž pojednává
o včelách a jejich přínosu valašské krajině. U stezky je také možné zahlédnout
včelí úly patřící místnímu včelaři. Včelí
stezka nás zavede až k pomníku legionářů

Josefa Šimíčka a Jana Melichaříka stojícího mezi dvěma lípami. Od pomníku procházíme kolem osady V Javoří, kde nás
rozcestník informuje o tom, že náš cíl,
Velká Lhota, je vzdálen již 2,5 km. Louky
vystřídá les a les zase louka, až se dostaneme na hlavní cestu a rozcestí. Do Velké
Lhoty se vydáme směrem doleva, avšak
doporučujeme navštívit nedaleký vrchol
U Javoru, na který se vydáme doprava.
Název vrchol U Javoru hovoří za vše, jelikož se jedná o malebnou louku, uprostřed níž stojí nádherný urostlý javor, jenž
má dnes 150 let a obvod jeho kmene čítá
280 cm. Právě tento javor babyka z Velké
Lhoty se stal v roce 2020 finalistou celostátní soutěže Strom roku, přičemž se
umístil na 11. místě.
Jakmile dorazíme do cíle, uvítá nás ve
Velké Lhotě dřevěný evangelický toleranční kostel, jenž nás může zaujmout
svou netradiční architekturou, jelikož
stavbě zcela chybí věžička. Ve Velké Lhotě nasedneme ze zastávky Velká Lhota,
kostel na autobus, který nás doveze do
Valašského Meziříčí.
Dominik Holiš, Lada Srovnalová
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SPORT

Zimní příprava MLADÝCH FOTBALISTŮ je u konce
Naši nejmladší fotbalisté a fotbalistky nás reprezentovali na halovém turnaji v Rožnově pod Radhoštěm. Předvedli
opravdu skvělé výkony, užili si to a odvezli si zaslouženě i medaile.
Mladší přípravka nás reprezentovala na
turnaji na Horní Bečvě. Hráli vyrovnané
zápasy, ale nakonec obsadili 6. místo.
Starší přípravka odehrála ještě v rámci
zimní přípravy turnaj v Zašové. Tento
turnaj se nám vydařil a kluci z něj zaslouženě odjížděli neporaženi s pohárem za
1. místo.
Konečně jsme začali trénovat venku,
kde se děti cítí o poznání lépe. V polovině dubna se nám opět rozběhly soutěžní
zápasy, na kterých všechny rádi uvidíme.
V dubnu nás také navštívil tým U15
z Augsburgu. Naši kluci měli možnost si
s nimi zatrénovat a byl to pro ně velký zážitek. Moc si to užili a věříme, že na to jen
tak nezapomenou. Na památku dostali
podepsané kartičky hráčů FC Augsburg
a drobné upomínkové dárky.
Závěrem bych chtěl všem dětem poděkovat za účast na zimní přípravě a jsem
velice rád, že nám stále přibývají noví
fotbalisti. Dále také přeju všem našim
malým fotbalistům, aby se jim v nadcházející sezóně dařilo minimálně tak jako
v loňském roce.

Trénink s hráči U15 FC Augsburg

Za FK Prostřední Bečva Ondřej Kuba

1.místo na turnaji v Zašové

FK Prostřední Bečva mládež
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Fotbalové jaro
Fotbalové jaro je v plném proudu. Máme za sebou první tři kola. Všechna
utkání se hrála na hřištích soupeřů. Derby utkání s Dolní Bečvou bylo kvůli nezpůsobilému terénu přeloženo. V prvním utkání jsme porazili Slavičín
B vysoko 5:0 (branky dávali Lukáš Křenek st.2×, Martin Fiurášek 2× a Aleš
Michálek).Ve druhém utkání jsme porazili Choryni 3:1 (branky dali Lukáš
Křenek st, Jakub Vašut a Aleš Michálek). Ve třetím zápase opět vítězství nad
Krhovou a to 4: 1 (branky dali Lukáš Křenek st. 2×, Martin Fiurášek 2×).
Přeložené derby s Dolní Bečvou sehrajeme doma ve středu 11. května od
17.00 hodin.
V tabulce jsme stále na druhém místě
za Dolní Bečvou, skóre 48:20 a zisk 38
bodů, což je o pouhý bod méně než Dolní
Bečva. Určitě si všichni přejeme, aby se
našim hochům dařilo i nadále a po dalším
venkovním utkání v Lidečku se konečně
dočkáme i domácích utkání. Konkrétně
1. května s Brumovem B a již zmíněné
derby s Dolní Bečvou.

Ondřej Bartošek
je v české reprezentaci
Ani v zimě Ondra nezahálel a zúčastnil se třech halových atletických závodů.
zaběhl Ondra výborně a po patnácti letech vytvořil druhý český rekord ve své
kategorii tělesně postižených sportovců
o 11 sekund a 53 setin sekundy. 150 m
zaběhl v čase 24.24 s.
Posledního halového závodu se zúčastnil
13. 3. Bylo to halové mistrovství ČR v paraatletice v Ostravě. Také tento závod
pro něj dopadl skvěle a Ondra se stal Mistrem České republiky. V šedesátce obsadil první místo a překonal český rekord.
V závodě na 200 m obsadil třetí místo
a v závodě na 400 m to bylo druhé místo.

15. 2. se konal další závod - Youth Ostrava Indoor a vložené závody. I tady

SDH
PROSTŘEDNÍ BEČVA

Ostravská hala
2022
V sobotu 26. 3. 2022 jsme se zúčastnili soutěže v běhu na 60 metrů
s překážkami, která patří do série
závodů Českého halového poháru.
Tato část probíhala ve Vítkovické
atletické hale. Kvůli různým nemocem či úrazům vyrazily z našeho
sboru pouze 3 závodnice.
V kategorii mladších žákyň zápolily Terezka Káňová a Emička Vardžáková.
Emča byla na svých prvních „šedesátkových“ závodech a konkurence se rozhodně nezalekla. S časem 16,42 s brala
parádní 16. místo ze 101 závodnic. Terčin druhý pokus by stačil na umístění
v top 30, bohužel však drobná chybička
na proudnici znamenala neplatný pokus.
Čas z prvního pokusu 19,50 s jí přinesl
54. místo.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Halovou sezónu zahájil 16. 1. na krajských přeborech jednotlivců v hale
Moravskoslezského kraje. Zde běhal
se zdravými atlety a podařil se mu zaběhnout nový český rekord na 60 m
a to v čase 09.58 s.



Další závody CROATIA OPEN, Grand
Prix Paris, Czech Open už Ondra poběží
za českou repreznataci, do které se dostal a tak docílil svého vysněného cíle.
A já mu za redakci zpravodaje k těmto
úspěchům srdečně blahopřeji a přeji, aby
se mu i nadále tak dařilo a plnil si tak své
další sny.

Zpracovala Adéla Opletalová

V kategorii starších žákyň nás reprezentovala Radka Žitníková, která měla po
závodech v Jablonci slušně našlápnuto.
Štěstíčko jí však příliš nepřálo a ani jeden
pokus se nevydařil dle představ. Přesto
čas 14,83 s znamenal 77. místo ze 175
dívek.
Těmito závody jsme oficiálně zahájili další hasičskou sezónu a už se moc těšíme
na květnové závody. Držte nám palce!
Za SDH Prostřední Bečva-střed
Ivana Růčková
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pořádají

1.května 2022

XXV. ročník Výstavy
koní na Valašsku
v areálu Jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě

Program:
Dopoledne: od 8h prezentace koní
od 9h předvedení a vyhodnocení koní
jezdecké ukázky
www.jkvalassko.estranky.cz

4
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MÁJOVÁ VYCHÁZKA ZA BYLINAMI
S

VANDOU VRLOVOU

Dopolední vycházka, na které se
budeme seznamovat s bylinami
a jejich využitím přímo v přírodě.
Na závěr se naučíme, jak byliny
fermentovat.
Naší průvodkyní bude znalkyně
bylin a lidového léčitelství.
Trasa: z Bacovské cesty přes Gálku, podél Kněhyňky
k hasičárně v Kněhyních (cca 5 km).
Autobusová zastávka Kněhyně Skokan je blízko.
Svačinu s sebou.

Za nepříznivého počasí proběhne
beseda o bylinách v knihovně.

sobota 21. května 2022
sraz u knihovny v 9.00 h.
Místní knihovna Prostřední Bečva
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Inzerce


řádková
inzerce

Koupím RD nebo chatu na Prostřední, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostavbu, v jakémkoli stavu. Případně pozemek na slunném místě. Děkuji za
jakékoli nabídky nebo doporučení.
j.novak442@seznam.cz, 728481565.
Manželský pár koupí stavební pozemek
nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba
v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528.
Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí, štěpkování, sečení, frézování pařezů, www.
kos.ink, 604792455.
Specialista na výrobu a renovaci pomníků

www.kamenictviburda.cz

774 889 261

• VýrobaVám
a montáž
hrobů na zakázku
Nabízíme
profesionální
služby za velmi příznivé ceny
•• Zakázková
Odborné
renovace
a opravy
stávajících
výroba
žulových pomníků
klasických
i originálníchpomníků
tvarů a barev
stávajících pomníků
•• Rekonstrukce
Strojní broušení
terasových pomníků bezprašnou tech.
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě
přímo na místě
s aplikací impregnačních nátěrů
•• Sekání
Sekání
opravy
písma
(zlacení,
a opravyapísma
(zlacení,
stříbření,
stínování astříbření
barvení) a barvení)
doplňky:doplňky
lampy, vázy,všech
vitríny (nerezové,
žulové)
•• Pomníkové
Pomníkové
druhů bronzové,
(nerezové,
bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
•• Likvidace
Zhotovení
nových
betonových
základů
a odvoz stávajících pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte
na rok
2021
Akce 20%
20% slevu
SLeVananasjednané
renovacezakázky
teracových
hrobů

(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

Renovace starších terasových pomníků

Průběh sjednání zakázky
Přijďte za námi na
hřbitov
ZaVOLejte – Přijedeme – POradíme •– Zaměříme
– uvedený
naceníme

Po

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

Více na zadní straně

Pozvánka

Před

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

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace
ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým
výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou
práci
• Žádné zálohy, platba až po
dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového
materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Řádková inzerce
v rozsahu 200 znaků
je zdarma.
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Janu Janíčkovou, vedoucí učitelku MŠ střed
3. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na
Prostřední Bečvě?
Prostřední Bečva je krásná celá. Ráda
s dětmi ze školky chodím na vycházky, pozorujeme přírodu, zajímavosti. Ale mým
nejoblíbenějším místem je náš dům, naše
zahrada, kde pobývám se svou rodinou.
4. Pes nebo kočka?
Od malička miluji kočky, babička ve
Znojmě vždy nějakou měla, a tak jsem se
na prázdniny hodně těšila. Chtěla jsem
také psa, ale do dvoupokojového bytu
nebyl vhodný. Až teď, když máme velkou zahradu, máme dva kocoury – nalezence a psa Džinga, který v lednu oslavil
11. narozeniny.
1. Kafe nebo čaj?
Kdybyste se mě zeptala tak před rokem
a půl, byla by to jednoznačně Coca Cola.
V dnešní době dávám přednost vodě se
šťávou, čaj si dám ráda ve školce a kávu
nepiji vůbec.
2. Jaký film nebo seriál Vás naposled
zaujal a proč?
Mám velmi ráda historii, hlavně historii
Anglie v době Tudorovců. Proto vás jistě nepřekvapí, že jsem si nenechala ujít
seriál Tudorovci o vládě Jindřicha VIII.,
i když se seriál striktně nedrží historických pramenů. Na Velký pátek z výběru
televizních programů zvítězil film Tisíc
dnů s Annou – příběh milostného vztahu a manželství Jindřicha VIII. a Anny
Boleynové, jeho druhé manželky. Ráda
se také podívám na Odložené případy
a Mentalistu.

5. Čeho se bojíte kromě smrti?
Smrti se vlastně až tak nebojím. Patří k životu a nikdo ji neovlivní. Spíše se bojím
bolestivého umírání. A strach o své blízké nás provází myslím všechny. Aby byli
všichni zdraví, v pohodě, zkrátka, aby se
jim v životě dařilo. A v současné době převládá také strach z toho, co nás čeká, jaká
je naše budoucnost.
6. Jste raději pro anebo proti?
Když něco vede ke zkvalitnění, zlepšení,
jsem určitě pro. Jsou ale chvíle, situace,
kdy musíte říci ne. A naučit se říkat „ne“
je pro mne těžké. Když mě rozumné argumenty přesvědčí a jsem o nich vnitřně přesvědčená, snažím se hledat kompromis.
7. Co Vám chybí na Prostřední Bečvě?
Mně nechybí nic. Nad domem máme les,
kam ráda chodím na houby a hlavně relaxovat. Máme tu poštu, knihovnu, lékaře,

lékárnu, obchody, kde si mohu nakoupit.
A když něco potřebuji, mohu si zajet do
Rožnova. Stejně tam jezdím, vždyť tam
bydlí má maminka a syn s rodinou.
8. Kdy jste byl/a naposledy hrdá na Prostřední Bečvu?
Pocházím z Rožnova, ale větší polovinu
života již bydlím na Prostřední Bečvě.
Kdykoli k nám někdo přijede na návštěvu, je okouzlen okolní přírodou, blízkými
Pustevnami, krásou celé vesnice. Kdo by
nebyl hrdý? Ať jsem jela kamkoliv, vždy
jsem se hlásila k Prostřední Bečvě, k Valašsku, v cizině k České republice.
9. Po obci autem, na kole nebo pěšky?
Bohužel se musím přiznat, že pouze autem. Ve školce ráda chodím na procházky, doma mám rotoped, na kterém si občas zašlapu.
10. Co vám dává naději?
Pracuji ve školce téměř 40 let. Měla jsem
velké štěstí na spolupracovnice, na děti,
které naší mateřskou školou prošly. Když
potkáváte „své děti“, které se samy staly
rodiči, s jakým vzájemným respektem se
k sobě chováme, mám z toho dobrý pocit.
Prostřední Bečva – to není jen obydlená
vesnice, ale především lidé, kteří tu bydlí.
To je ta naděje, že zůstane stále místem,
kam se každý, kdo Prostřední Bečvu poznal, rád vrací.
Každý měsíc klademe stejné otázky osobnostem Prostřední Bečvy. Inspiraci jsme
našli v Týdeníku Respekt.
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