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VýstaVa koní na Valašsku
1. května 2022 se opět uskutečnil v areá-
lu jezdeckého klubu XXV. ročník Výstavy 
koní na Valašsku. Akce byla letos pouze 
jednodenní, organizátoři nevěděli, zda 
po dvouleté COVIDové pauze příznivci 
koní na akci nezapomněli a najdou-li si 
na Prostřední Bečvu opět cestu. Ale účast 
sedm desítek koní z celého regionu a plné 
hlediště potvrdilo oblíbenost této akce.

Koně byli vystavování v 11 kategoriích 
od nejmenších poníků, přes teplokrevná 
plemena až po chladnokrevné pracov-
ní koně. Mezi jednotlivými výstavními 

kategoriemi probíhaly jezdecké ukázky, 

kde byla jednotlivá plemena předvedena 

při svém pracovním využití. Mezi nej-

oblíbenější určitě patří ukázka místního 

SDH, který s koňmi Miroslava Orsága 

provětral svou historickou koňku. Před-

vedené koně hodnotila odborná komise 

ve složení Ing. Roman Klos, Jan Blizňák, 

Jaroslav Kundera a prezident ASCHK 

ČR Aleš Fiala, který celou akci i odborně 

okomentoval. Musíme rovněž připome-

nout čestného hosta letošního jubilejního 

ročníku výstavy, kterým byl pan emeritní 

ředitel Zemského hřebčince Tlumačov 
MVDr. Antonín Černocký.

Na závěr bych ráda poděkovala obci Pro-
střední Bečva, SDH Prostřední Bečva 
a všem sponzorům a hlavně spolupra-
covníkům – členům JK Valašsko za vzor-
nou spolupráci, bez které by tato akce 
nemohla být uskutečněna.

Irena Dulavová,
předseda JK Valašsko
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🏙 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 
3. 6. od 7.15 do 15.15 dojde k přeru-
šení dodávky elektrické energie, a to 
v lokalitách: č. p. 162, č. ev. 325, 331, 
332.

PŘErUšENÍ DODÁvky  
ElEktriCké ENErgiE

V sobotu 11. 6. 2022 bude na Pro-
střední Bečvě probíhat očkování psů 
a koček.
Kněhyně Skokan – 11.45 hod.
Požární dům střed – 12.45 hod.
Bacov točna – 13.45 hod.
Cena očkování proti vzteklině 
200 Kč, čipování 480 Kč. Očkovací 
průkazy s sebou.

OčkOvÁNÍ Psů A kOčEk

rEgiONÁlNÍ HrA „POZNÁvÁME vAlAšskO“

Došlo k malým změnám. Herní brožura 
je zpoplatněna. U nás si ji můžete zakou-
pit i s magnetkou za 25 Kč na obecním 
úřadě.

Hra se spouští 1. června 2022, v tento den 
budou již razítka na svých místech. Také 
tentokrát je cílových míst dvacet.

Hru ukončíme 30. září, do té doby může-
te odevzdávat své orazítkované a slosova-
telné ústřižky na všech infocentrech.

Více informací najdete na: 
https://hra.visit-valassko.cz/#vyhry

Radka Kantorová

V letošním roce bude opět pokračovat hra s medvědem Jurou - „Poznáváme 
Valašsko“.

Praktická lékařka MUDr. Kjeronská 
oznamuje, že ve dnech 27. 6. – 8. 7. 
2022 bude ordinace uzavřena z dů-
vodu čerpání řádné dovolené.

MUDr. kjErONskÁ DOvOlENÁ

kDE PrÁvě stAvÍME
CHODNÍk NA NOvOU

Poté co bylo v květnu předáno staveniště 
firmě Cobbler, začne od června výstavba 
chodníku od kostela po křižovatku na 
Hutisko-Solanec. Z tohoto důvodu dojde 
k částečnému omezení provozu na komu-
nikaci I/35. Obousměrný silniční provoz 
zůstane zachován, dojde pouze k rych-
lostnímu omezení (v jednotlivých úsecích 
na 50 a 30 km/h). Pokud práce nebudou 
prováděny, bude dopravní značení staže-
no k okraji vozovky, příp. zneplatněno.

OPrAvy CEst
V červnu začneme opravovat komunikace, 
na které jsme získali dotaci téměř 4 mil. 
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. První 
bude cesta do kempu, abychom nekompli-
kovali provoz během hlavní sezóny. Dále 
opravíme cestu v Jalovčí, na Nové ke Kan-
torům, v Bacově nad Růčkovými směrem 
na Búřov, směrem na Adámky u Koutné-
ho, cesta na Ježovec od Kněhyňky po Roh-
la a začátek cesty do Huti. Začali jsme také 
opravovat menší výtluky a praskliny na 
stávajících komunikacích.

stAvEBNÍ ÚPrAvy v kEMPU
V průběhu května byl dokončen nový 
chodník před hlavní budovou v kempu 
a zároveň byly zrenovovány elektroroz-
vaděče pro karavany. Sezóna 2022 se 
pomalu rozbíhá a my věříme, že bude 
úspěšná.
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Svoz odpadů 
v červnu 2022

Popelnice
netříděný odpad: 

13.6. – 14. 6.,
27. 6. – 28. 6.

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

20. 6.

Plasty, 
Nápojové kartony (žlutý): 

6. 6., 
22.6.

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

kAMNA DO kONtEjNErU NEPAtŘÍ!

V květnovém čísle zpravodaje jsem Vám psa-
la pár slov o tom, jak třídit žárovky. Věřím, že 
většina obyvatel naší obce se snaží třídit po-
řádně a svědomitě, což dokazuje i skutečnost, 
že naše obec je na předních příčkách ve třídění 
odpadu. Bohužel se ale stále najdou lidé, kteří 
nevědí nebo možná nechtějí vědět. V jednom 
z našich kontejnerů se totiž objevila stará kamna. Proto si nyní připomeňme, 
co patří do směsného odpadu a co do něj rozhodně nepatří.

Do směsného odpadu, a tedy do kontej-
neru, patří drobný komunální odpad, kte-
rý nelze dále vytřídit:

• Mastné a silně znečištěné obaly od 
potravin

• Obaly od zubní pasty

• Použité pleny, kapesníky, dámské hy-
gienické potřeby

• Zbytky kosmetiky

• Účtenky z termopapíru

• Molitan (avšak v malém množství)

• Víčka od zavařovacích sklenic

• Sáčky od polévek, kávy

• Zrcadlo

• Pvc

• blistr od žvýkaček

• bakelit

• celofán

• časopisy na křídovém papíru

• fotografie (na lesklém papíru)

• guma

• houbičky na nádobí

• juta

• krabičky od cigaret

• porcelán atd.

Pokud máte objemný odpad, starý ná-
bytek, koberce, linolea, umyvadla, to-
alety, kuchyňské linky nebo vysloužilé 
elektrozařízení – TV, lednice, sporáky, 
popř. drobný stavební odpad, tak tyto 
odvezte do sběrného dvora. Kontejne-
rová hnízda neslouží pro odložení ob-
jemného odpadu!

Provozní doba Sběrného dvora, Prostřed-
ní Bečva č. p. 745

Středa: 7.30 – 11.30, 12.00 – 16.30

Sobota: 8.00 – 11.30

Do sběrného komunálního odpadu 
a tudíž do kontejnerů a popelnic na něj 

také nepatří tráva. Stává se, že u hízd 
najdeme pytle s čerstvě posečenou 
trávou.

Likvidace 1 kg směsného odpadu stojí 
obec přibližně 2,20 Kč. Desetikilový 
pytel pak 22 Kč.

Prosím respektujte tato doporučení, ať 
si zbytečným špatným tříděním svozová 
firma neničí své vozy a taky ať neničíme 
naši planetu.

Adéla Opletalová
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U PArkOviště NA PUstEvNÁCH  
vyrOstE NOvé NÁvštěvNiCké CENtrUM

Projekt Brána Pusteven, který zahrnuje výstavbu budovy se zastávkou, zázemím 
pro obsluhu parkoviště, veřejné WC a vyhlídkovou terasu a dále úpravu zpev-
něných ploch, získal v květnu podporu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
9,276 mil. korun. Dalších 6 milionů má Obec Prostřední Bečva přislíbeno Zlín-
ským krajem. Celkový náklady dle rozpočtu budou necelých 20,5 milionů Kč.

Autoři projektu z ateliéru Henkai archi-
tekti vytvořili na stávající cestě na Pustev-
ny jakousi opačnou vstupní bránu, která 
je definovaná symbolickou zvoničkou, 
dlážděným povrchem z přírodního kame-
ne a stromy, resp. budovou nové zastáv-
ky. Za ní se nachází autobusová točna, 
prostor pro parkování autobusů i moto-
rek. Parkoviště pro osobní automobily 
zůstává ve stávající podobě. Celý prostor 
doplňuje budova zastávky se zázemím 
pro obsluhu parkoviště a veřejným WC. 

Čekárna má velkorysý uzavřený prostor – 
přes 60 m2, je ze dvou stran prosklená 
a obehnaná ochozem na východě s vý-
hledem do krajiny. Objekt má plochou 
zatravněnou střechu a je navržen tak, 
aby co nejlépe zapadl do okolního terénu 
a byl poměrně nenápadný.

Celý projekt musí být dle podmínek MMR 
dokončen do listopadu 2023.

Alena Srovnalová , místostarostka

UkONčENÍ  
PlAtNOsti BANkOvEk

Až do konce června 2024 bude možné ne-
platné bankovky vyměnit na pokladnách 
všech bank. Po tomto datu bude výměna 
probíhat pouze na pokladnách ČNB po 
neomezenou dobu.

Stahované starší vzory bankovek po-
známe od těch, které zůstávají v oběhu 
nejsnáze podle šířky stříbrného pruhu 
- ochranného prvku, který vertikálně 
označuje bankovku. Tento proužek je 
u stažených bankovek úzký a jeho barva 
se při naklopení nemění, zatímco nejno-
vější vzory bankovek mají proužek širší, 
jenž při naklonění mění barvu z hnědofi-
alové na zelenou. Jednotlivé vzory od 
sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený 
na lícní straně bankovky a některé další 
ochranné prvky.

Čerpáno z www.cnb.cz

Dne 30. června 2022 končí platnost 
starších vzorů bankovek minimál-
ních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 
1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. 


sPOlEčENskÁ 
krONikA

Vzpomínáme
„Kdo byl milován, není zapomenut.“
Dne 11. 6. 2022 uplyne 25 let, co 
nás opustila naše maminka, babička 
a prababička paní Božena Fárková.
S láskou stále vzpomíná rodina  
Fárková, Urbánkova, Tichá
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Blahopřání

Dne 13. 5. 2022 oslavila naše mamin-
ka a babička Olga Strýčková 75 let 
a náš tatínek a dědeček Josef Strýček 
dne 5. 6. 2022 oslaví 80. narozeniny. 
Oběma ze srdce přejeme pohodu, 
zdraví, spokojenost a samý optimis-
mus jen, dnes i každý další den.
Synové Jiří a Roman se svými 
rodinami.


sPOlEčENskÁ 
krONikA OHléDNUtÍ ZA AkCEMi

PÁlENÍ čArODějNiC v kNěHyNÍCH

Tak zas tu byl 30. duben, pálení ča-
rodějnic nebo filipojakubská noc. 
Lidový zvyk spojený s pálením ohňů 
a vírou v čarodejnice.

V předvečer prvního máje se zapalují 
ohně a kolem nich se tančí nebo se přes 
ně skáče.

Také v naší vesnici tento zvyk dodržuje-
me a již po třinácté se uskutečnil v areálu 
hasičské zbrojnice v Kněhyních. Nádher-
né prostředí, úžasní lidé, šťastné malé 
děti a bohatý program. Všechny děti 

i dospělí si mohli nechat namalovat růz-

né symboly na tvář, hudba s osvědčeným 

panem Jardou hrála k poslechu i k tanci. 

A překvapením pro všechny bylo vystou-

pení Heleny Zeťové, které mělo dlouhý 

potlesk. Dětem se dále líbila štěstíčka. 
Hasiči postavili krásnou vatru, u které 
lidé večer postávali. Občerstvení bylo 
v mžiku pryč, největší úspěch měly kefí-
rové langoše od paní Lenomarové.

Poděkování patří děvčatům a hasi-
čům z Kněhyň, členkám Sakumpikum, 
mateřské škole za připravené soutěže  
a Vám občané, že jste přišli.

Je báječné, že se opět můžeme setkávat 
a popovídat si.

Alice Uhlářová

PrOstŘEDNOBEčvANské grUNtOvÁNÍ OPět sPOlEčNě

Po loňském covidovém gruntování, kdy dobrovol-
níci uklízeli každý zvlášť, jsme se letos opět mohli 
sejít společně. Na sraz u obecního úřadu nás ne-
přišlo mnoho – stěží bychom postavili fotbalovou 
nebo zastupitelskou jedenáctku. Nicméně silná 
parta z Nové uklízela už v předchozích dnech 
a z Kněhyň zase vyrazili mladí hasiči. Podél cest, 
cyklostezky, chodníků i řeky jsme našli odhozené 
odpadky, které se vešly do několika desítek pyt-
lů. Nejkurióznějším nálezem a zároveň krásnou 
odměnou byla tisícikoruna, kterou našel jeden 
z malých hasičů v Kněhyních. Celé gruntování 
jsme tradičně zakončili v bufetu u kurtu. Nako-
nec se do úklidu zapojilo čtyřicítka dobrovolní-
ků, kterým všem ještě jednou děkujeme.
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10. května se gruntovalo taky na Pus-
tevnách, kde akci zorganizoval správce 
Pusteven Igor Klimunda, který ke sběru 
odpadků dodává: „Na akci jsem oslovil 
Ing. Jiřího Bartoše, předsedu Běžecké-
ho areálu Pustevny (BAP), který obvolal 
kolegy a sportovce z BAP, TJ Sokol Kně-
hyně, Klubu biatlonu Rožnov pod Rad-
hoštěm a SSKR Rožnov pod Radhoštěm. 
Přišlo 20 lidí všeho věku a posbírali 70 kg 
odpadu, což bylo znatelně méně než loni 
(400 kg). A to znamená, že každý rok se 
snižuje množství, z čehož mám velikou 
radost a ukazuje to, že rozmisťování košů 
dává smysl! Tímto bych jim moc rád po-
děkoval a těším se na příští rok“.

-sr-

🧍 rOZHOvOr

PrOstŘEDNÍ BEčvA OBjEktivEM FrANtiškA kŘENkA 

Pan Křenek se narodil v Prostřední Bečvě, 
ale část svého života prožil mimo ni, jak 
sám již v rozhovorech několikrát uvedl, 
považuje se už za starousedlíka a za rodá-
ka z této naší krásné vesničky.

Navíc žije v jedné z nejstarších původních 
dřevěných chalup, která letos oslaví již 
150 let.

Pan Křenek je velice činorodý. Kromě fo-
tografování, kterému se věnuje od mládí, 
je stále aktivním lyžařem, cyklistou, ale 
také rád pracuje na své zahradě a stará se 
o drobné zvířectvo. Moc rád tráví svůj čas 
s vnoučaty, kterým předává své rady a po-
střehy ze života.

Dalším jeho velikým koníčkem je ces-
tování. Navštívil většinu evropských 
zemí, byl ve Spojených státech americ-
kých, Rusku, ale země, která ho velice 
upoutala a imponovala mu, byla Čína, 
a to hlavně díky své disciplinovanosti, 
a  také organizovanosti. Z těchto cest má 
hodně fotografií, které mu dělají radost, 
a ještě více ho samozřejmě těší, když se 
tyto fotografie líbí i ostatním lidem. Pro-
to každoročně fotí a dělá kalendáře ze 
svých fotografií. Tyto si mimo jiné mů-
žete zakoupit vždy na konci listopadu na 

jarmarku v rámci rozsvěcování vánoční-
ho stromu. Avšak abyste nemuseli čekat 
tak dlouho, můžete si jeho fotografie 
prohlédnout na návsi v šindelovém do-
mečku, a to od června do září. Zde bu-
dou k vidění fotografie nejen z putování 
po Valašsku. Prohlédnete si fotografie 
z naší obce a okolí, ale také se pokocháte 
krásou dalekých krajů.

A nyní několik otázek z našeho rozhovoru.

 ■ Proč jste začal vydávat kalendáře?
Před dvanácti lety jsem uviděl v jedné 
prodejně ve Valašském Meziříčí kalendář 
z Valašska. Když jsem si jej prohlédl, tak 
jsem si řekl, že bych asi dokázal navrhnout 
lepší kalendář. Příští rok jsem se spojil 
s grafičkou a vydal jsem svůj první kalen-
dář z mých toulek po Valašsku. Samozřej-
mě jsem byl trochu inspirován tím, že moje 
manželka Hana v té době již šest let vydá-
vala své kalendáře „Krásy myslivosti“ se 
svými kresbami uhlem.

 ■ Kdo všechno viděl vaše kalendáře?
Na mé kalendáře si zvykli nejen naši lidé 
z vesnice, ale i mnoho firem a společnos-
ti, se kterými spolupracuji, a to jak v Če-
chách, v Evropě, a dokonce i v Číně.

 ■ Nejvíce kalendářů se asi prodá při 
akcích na Prostřední Bečvě, je to tak?
To ano. Zejména při rozsvěcování vánoč-
ního stromu v centru obce. Mám velice rád 
tu atmosféru, kdy se setkáváme se svými 
sousedy i přespolními, a tímto způsobem 
i díky mým kalendářům mohu lidem pře-
dávat radost.

Většina čtenářů našeho zpravodaje pana Křenka zná, aniž by si to uvědomila, 
protože část úvodních fotografií zpravodaje jsou právě jeho dílo. Proto mi nyní 
dovolte Vám tohoto Prostřednobečvana představit trošku více.
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 ■ Budou na vaší výstavě k vidění i fo-
tografie z dalekých zemí, které jste 
navštívil?
Součástí výstavy bude i jeden panel z mého 
cestování po téměř celém světě, od USA 
přes Evropu, Izrael až po Ukrajinu, Rusko 
a Arménii.

 ■ Na úvod našeho povídání jste mi 
řekl, že největší radostí je pro vás vaše 
rodina, pak cestování, zahrádka a fo-
tografování. Je ještě něco, co vás nabíjí 
energií a dělá šťastným?
Energii dobíjím v naší krásné valašské 
krajině, a to převážně jízdou na kole nebo 
i při práci na zahradě, kde mám nádherný 
výhled od Radhoště až po Martiňák. Rád 
se vracím na svá místa v různých ročních 
obdobích a pokaždé je to místo zajímavé 
něčím novým. Mnozí moji známí mne už 
kritizují, že fotím stále jen ty „Bečvy“, ale 
ostatním to zase naopak nevadí.

Víte, když jsem někdy cestovně nebo pra-
covně v jiné zemi, tak již po prvním týdnu 
se mně stýská po našich kopečcích. Vždy, 
když doprovázím naše zahraniční partne-
ry a známé, tak jim tvrdím, že pokud chtějí 
poznat celou Českou republiku, tak musí 
kromě Prahy vidět taky Beskydy.

 ■ Zažil jste něco zcela výjimečného při 
fotografování?
Mezi moje největší fotografické zážitky 
patřil hodinový let vrtulníkem nad Va-
lašskem, který jsem obdržel jako dárek 
k mému životnímu jubileu.

 ■ Vraťme se k vaší činnosti ve farnosti. 
Čemu se zde věnujete?
Jsem členem ekonomické rady naší far-
nosti. V nedávné minulosti jsem se podílel 
na stavbě nových varhan a nyní spolupra-
cuji při organizaci koncertů vážné hudby 
v kostele. Přestože jsme v loňském roce 
procházeli covidovým obdobím, tak se nám 
podařilo uskutečnit tři koncerty. V rámci 
Obecních slavností budeme pořádat var-
hanní koncert rodáků Prostřední Bečvy.

Jsem rád, když spolupracuji s hudebníky 
a mladými lidmi, předávám jim tak své 

zkušenosti a dospívajícím, kteří třeba ne-
mají takové štěstí a nemají dobré rodinné 
zázemí i rady do života.

Podílím se na organizaci cyklopoutí do 
slovenského poutního místa na Turzovku, 
kterého se zúčastňují i mladí lidé z jiných 
farností a rád se s nimi setkávám i při 
těchto aktivitách.

 ■ A jaký je váš vztah k tradicím?
Mám velmi dobrý vztah k tradicím, a tak 
když už jsem starší, rozhodl jsem se poří-
dit valašský kroj. Ten nosím při slavnos-
tech ve farnosti, nebo na Radhošti a byl 
jsem v něm i v evropském parlamentu ve 
Štrasburku.

Určitě je moc důležité věnovat se starým 
lidem, najít si čas na jejich návštěvu. Tito 
lidé jsou velmi vnímaví a dlouho žijí z tako-
výchto návštěv. Poslouchat jejich rady, vě-
novat jim svůj čas, vlídné slovo a i  své ucho 
k naslouchání. 

Co říci závěrem. Pan Křenek je činorodý, 
aktivní a stále pracující důchodce z které-
ho vyzařuje pozitivní energie. Ta se odrá-
ží i v jeho fotografiích. Proto, až půjdete 
v červnu do obchodu, nebo se jen tak 
projít, přijďte se podívat na jeho výstavu 
a určitě budete překvapeni kolik krás-
ných míst v našem malebném Valašsku 
ještě neznáte anebo kolik krásných míst 
je k vidění i v jiných zemích.

Zpracovala Adéla Opletalová
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 Z kNiHOvNy

„K DOBRÉ KNIZE JE TŘEBA DOBRÝCH ČTENÁŘŮ.“ Victor Hugo

čErvEN v kNiHOvNě vE ZNAMENÍ NOvýCH kNiH

Další, tentokrát fialový, výměnný soubor z MVK Vsetín obohatil výběr titulů v naší knihovně o 140 knih a k tomu ak-
tuální novinky. Spousta zajímavého čtení už čeká na své dětské i dospělé čtenáře. Pestrou nabídku beletrie i naučné 
literatury si můžete prohlédnout v katalogu knihovny: https://prostrednibecva.knihovna.cz/katalog/.

Malá ochutnávka:

stANislAv BilEr: 
DEstrUkCE

Vítěz „Palmknihy Li-
tera za prózu“ v roce 
2022

Román Destrukce sle-
duje osudy učitele, kte-
rý před složitostí světa 
utekl z města na ven-
kov. Chce nalézt klid, 

řád a jistotu. Stát se součástí života spo-
lečenství, kde má každý člověk své místo, 
každá otázka odpověď, kde je pravda jas-
ná a nepochybná…

jAN ŽďÁrEk: 
OHrOŽENi HMyZEM?

Vítěz „Litera za nauč-
nou literaturu“ v roce 
2022

Kniha, ve které se do-
zvíme o hmyzu úplně 
všechno.

kAriN lEDNiCkÁ: 
ŽivOtiCE: OBrAZ 
(PO)ZAPOMENUté trAgéDiE

Životice: malá vesnice 
uprostřed Těšínského 
Slezska. Po Mnicho-
vu zabrána Polskem, 
po 1. září 1939 se jako 
dobyté území stává 
součástí Říše…

Knížka je spíš taková 
kronika té doby, která 

je sepsaná podle informací z dochovalých 
dokumentů, archivů a hlavně pamětníků.

ilONA BOrskÁ: DOktOrkA 
Z DOMU trUBAčů

Nové vydání starého 
příběhu. Strhující 
svědectví o úžasném 
životě doktorky Ká-
lalové, odvážné, hou-
ževnaté, ale zejména 
prosté a neokázale 
lidské ženy.

jUliE CAPliNOvÁ: DOMEk v irskU

A trocha romantiky – 
Hannah Cambellová 
se rozhodla pro velkou 
životní změnu a vymě-
nila kariéru úspěšné 
právničky z uspěcha-
ného Manchesteru za 
studium na vyhlášené 

kulinářské škole v Irsku.

lADislAv ZiBUrA: 
PrÁZDNiNy v EvrOPě

Máte rádi humor, dob-
rodružství a mnoha-
hodinové čekání u sil-
nice? Pak vložte řízek 
mezi chleby a vydejte se 
za čtvrtým prázdnino-
vým dobrodružstvím 
s Ladislavem Ziburou. 
Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů sto-
pem napříč Evropou.

EriC l. HANEy: DEltA FOrCE

Autor knihy, patřil k první generaci 
mužů, kteří sloužili v americké tajné 
protiteroristické jednotce Delta Force. 

V knize vypráví svůj pří-
běh vojáka – bývalého 
rangera, který se přihlásil 
ke službě v nově budova-
né jednotce.

jUDitH grOHMANN: tAjNé 
MisE - CO ZAŽÍvAjÍ sPECiÁlNÍ 
POliCEjNÍ jEDNOtky v BOji 
PrOti ZlOčiNU A tErOrU

UTAJENÁ ELITA In-
timní pohled do uzavře-
ného světa GSG 9, EKO 
Cobra, týmy SWAT – 
elitní policejní jednotky 
jsou povolávány vždy, 
když je situace obzvlášť 
nebezpečná.
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 kAlENDÁŘ AkCÍ

PrOstŘEDNÍ BEčvA

1. 6., 9.00 h. – 19.00 h.,  
Klub Vrátnice

AF BAND 
s HOstEM – kONCErt

2. 6., 9.00 h. – 17.00 h.,  
Valašské muzeum v přírodě

vOlNý vstUP DO MUZEA

10. 6., - 12. 6. - 19.00 h. - 16.00 h., 
Dřevěné městečko

ONDrÁšOvA vAlAškA

Čtvrtý ročník přehlídky uměleckých 
a folklorních těles.

22. 6., 19.00 h., Janíkova stodola

DÍvčÍ vÁlkA

Divadelní představení.

23. 6., 15.00 h. – 19.00 h.  
– hudební altán

t-MOBilE OlyMPijský 
BěH 2022

24. 6., Brilovka

DOkONAlÁ svAtBA

Divadelní představení.

24. 6. , 19.00 h. – 23.00 h.,  
Valašské muzeum v přírodě

svAtOjÁNský PODvEčEr

Pořad o letním slunovratu.

27. 6., 16.30 h., Janíkova stodola

MAxiPEs FÍk

Divadelní představení pro děti.

okolí

3. 6., 19.00 h, Sál hasičské  
zbrojnice Kněhyně

s tvOjÍ DCErOU NE!

Komedie o krizi středního věku. 
Hraje ochotnická divadelní společ-
nost HRÁCH. Vstupné: 50 Kč.

4. 6., 17.00 h, hřiště  
Prostřední Bečva

PrOstŘEDNÍ BEčvA  
– HAlENkOv

FK Prostřední Bečva zve všechny své 
příznivce na fotbalové utkání.

4. 6., 17.00 h, výletiště v Kněhyních

kÁCENÍ MÁjE – kNěHyNě

SDH Kněhyně pořádá tradiční káce-
ní máje. Scénka, občerstvení, zábava.

9. 6., 15.00 h, Sokolovna

sMAŽENÍ vAjEčiNy

Setkání členů Klubu důchodců Pro-
střední Bečva.

10. 6., 17.00 h, náves a posezení 
před Sokolovnou

kÁCENÍ MÁjE – stŘED

Kácení máje SDH střed s diskotékou 
pro děti. Občerstvení zajištěno. 

18. 6., 14.00 h, náves Prostřední 
Bečva

OBECNÍ slAvNOsti 2022

Hudební program: Sebastian, AF 
Band, Veselá Bída, Abe band, divadlo 
pro děti. Bohatý doprovodný program 
v podobě soutěží, tvoření, lanovky 
přes řeku, koňským povozem, par-
kourovým workshopem „Improve 
Yourself“, bubenickým workshopem 
a numerologickou poradnou. Chari-
tativní prodej vzorků ze soutěže O nej-
lepší prostřednobečvanskou pálenku. 
Více na: www.prostrednibecva.cz.

18. 6., 10.30 h, hřiště Prostřední 
Bečva

PrOstŘEDNÍ BEčvA  
– rAtiBOŘ

FK Prostřední Bečva zve všechny své 
příznivce na fotbalové utkání.
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⛪ MšE svAté v čErvNU v kOstElE svAté ZDislAvy

Středa 1. 6., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 842, 712, 
802
Za zemřelého Ladislava Štoksu, rodinu 
Štoksovu a Kulišťákovu.

Neděle 5. 6., 10.30 h. – sbírka na cír-
kevní školy
Varhaník – Monika Švandová 421, 422, 
407
Za rodinu Kozákovu a Jurečkovu a duše 
v očistci.

Středa 8. 6., 17.30 h
Varhaník –Jaroslav Fuksa 728, 722, 801

Poděkování za dožití 92 let života s pros-
bou o Boží požehnání do dalších let, ze-
mřelého Jana Blinku, rodiče Michutovy, 
2 syny, zetě a duše v očistci.

Neděle 12. 6., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 512, 701, 807
Za zemřelého Vojtěcha Prdu, sestru Ma-
rii Fojtáškovu, živou a zemřelou rodinu 
Prdovu, Bordovskou a duše v očistci.

Středa 15. 6., 17.30 h. – Slavnost Těla 
a Krve Páně
Varhaník – Eva Pařenicová 710, 712, 717, 
707 – průvod, Dechová hudba Záhořané

Za zemřelého Josefa Proroka a rodiče 
z obou stran.

Neděle 19. 6., 10.30 h. – sbírka na 
kostel
Varhaník – Jan Bernátek 709, 701, 811
Za zemřelého Bohumila Divína, man-
želku, 3 syny, 2 švagry, 2 švagrové, živou 
rodinu Šenovu a Divínovu.

Neděle 19. 6., 15.00 h. – Varhanní 
koncert rodáků Prostřední Bečvy.

Středa 22. 6., 17.30 h.
Varhaník – Josef Fuksa 842, 725, 806
Za zemřelého Vladimíra Šíru, rodiče 
z obou stran, živé rodiny Kociánovu, 
Kočíbovu, Šírovu a duše v očistci.

Neděle 26. 6., 10.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 523, 722, 890
Za zemřelého manžela Jiřího Orsága, 
syna Zděňka, živou a zemřelou rodinu 
Orságovu a duše v očistci.

Středa 29. 6., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 827, 725, 
931
Za rodiče Valovy, 2 syny a dceru, za ro-
diče Křenkovy a manžela Květoslava 
a duše v očistci.

Varhanní koncert
V rámci Obecních oslav se uskuteční dne 19. 6. 2022 
v 15 hod v kostele sv. Zdislavy varhanní koncert ro-
dáků z Prostřední Bečvy. Vystoupí v něm prof. Jan 
Bernátek, Eva Pařenicová, Aleš Stavinoha a Mo-
nika Švandová. Zazní hudba od J.S. Bacha, G. F. 
Händela, F. Schuberta a dalších. Věříme, že přijde-
te podpořit své rodáky!
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 Mš stŘED

jArO v Mš stŘED 

Dne 22. března jsme s dětmi odevzdali 
středisku volného času vyrobené pohled-
nice pro babičky a dědečky z rožnovského 
domova pro seniory.

Koncem března předškolní děti navštívily 
ZŠ, aby se seznámily s prostředím školy 
před zápisem k povinné školní docházce. 
S prvňáčky si společně zazpívaly, pro-
hlédly celou školu a shlédly dramatizaci 
pohádky Boudo, budko, kterou si děti 
z 1. třídy připravily s paní uč. Hrstkovou.

1. 4. jsme si připomněli Den ptactva.

6. 4. v dopoledních hodinách přijelo za 
námi divadlo Maringotka s pohádkou 
O kobylce Žandě. V rámci spolupráce se 
základní školou přišly na pohádku i prv-
ňáčci. Pohádka děti velice zaujala a vtáhla 
do děje. Aktivně se zapojily – rytmizovaly, 
počítaly, zpívaly a cvičily.

Odpoledne proběhl v ZŠ zápis dětí k ná-
stupu do 1. třídy.

Děkujeme všem rodičům, kteří se se svý-
mi dětmi podíleli na výrobě kraslic k výz-
době aleje na návsi. Ty jsme spolu s kera-
mickými výrobky starších dětí společně 
zavěsili.

Kolektiv malých dětí po velikonočních 
svátcích přivítal mezi sebe tříletou hol-
čičku z Ukrajiny. Velice rychle se v novém 
prostředí zadaptovala.

22. 4. ke Dni Země jsme všichni společně 
sesbírali odpadky na zahradě MŠ, hři-
šti a okolí. Děti sbíraly s velikým zápa-
lem a radostí, že mohou udělat něco pro 
přírodu.

28. 4. si děti s rodiči plnili úkoly na zahra-
dě MŠ v rámci výstavy „Pestrost ptačího 
světa.“ Výstava hravou interaktivní for-
mou plnou her, aktivit a ukázek přiblížila 
ptačí svět. Popisovala stavbu ptačích těl, 
jejich znaky a odlišnosti. Ukazovala ptačí 
obydlí, stavbu hnízda, ale i popis a ukáz-
ky vajíček a další zajímavosti.

Poslední dubnovou sobotu jsme se tradič-
ně setkaly při soutěžích na Sletu čaroděj-
nic na výletišti v Kněhyních.

Ke Dni matek děti potěšily maminky. 
Třída Pirátů upekla perníková srdíčka 

s marcipánem a třída Skřítků vyrobila 
papírové kytičky a sluníčkové magnetky.

10. 5. proběhl zápis dětí do mateřské ško-
ly na příští rok.

18. 5. jsme se podívali s dětmi obou MŠ 
a prvňáky ze ZŠ do ostravské ZOO. Na 
celodenní výlet se všichni po „covidové“ 
odmlce těšili.

Dále pokračují práce s keramickou hlí-
nou, pravidelné besedy s paní Slížkovou 
v místní knihovně pro třídu Pirátů a cvi-
čení se sokolíkem Pepíkem – projekt Se 
sokolem do života.

Těšíme se na slunečné a další naplánova-
né akce.

Učitelky MŠ Střed

V březnu jsme se konečně rozloučili se zimou vynesením „MAŘENY“, kterou si děti vyrobily samy. Na jarní počasí jsme 
se všichni moc těšili. A vůbec jsme nelenošili. Začali jsme s úklidem naší zahrady a přípravou záhonů k sadbě bylin, zele-
niny a květin. 



13červen 2022

 NOviNky ZE škOly

květEN vE škOlE
BErDÍk vE škOlE
S přicházejícím jarem jsme ve škole přiví-
tali i Berdíka. A kdože to má být? Berdík 
není nový žák, ale nový projekt pro žáky. 
V něm si mohou žáci vyzkoušet pěstová-
ní zeleniny ve speciální nádobě s hlínou, 
uvnitř které je navíc kompostér na zpra-
cování bio odpadu s kalifornskými žížala-
mi. O Berdíka se starají a žížaly dokrmují 
bio zbytky od svačin žáci 5. třídy s panem 
učitelem Martinem Tvardkem. Až se nám 
bohatou úrodou zeleniny a bylinek odvdě-
čí, tak „ber“ a poděkuj, tedy řekni „dík“.

sPOrtOvÁNÍ NÁs BAvÍ
Protože ve škole máme jen malou tělo-
cvičnu, cvičíme a sportujeme v rámci tě-
lesné výchovy i venku. V tom nám hodně 
pomáhá venkovní sportovní hřiště napro-
ti školy, kde můžeme trénovat jak míčové 
hry, tak i některé atletické disciplíny, na-
příklad krátké sprinty a hody míčkem. 
Právě minulý měsíc jsme se zúčastnili 
atletických závodů na Hutisku. Sou-
těžilo se v běhu na 50 m a 300 m, skoku 
dalekém a hodu kriketovým míčkem. 
Žáci naší školy vyhráli neuvěřitelných 20 
medailí, z toho 10 zlatých, 5 stříbrných  
a 5 bronzových.

Zlato: Nikola Juroková (3×), Ema Vardžá-
ková (2×), Václav Pšenčík, Caroline Raab, 
Ema Hurtová, Marie Barabášová, Aneta 
Buřičová

Stříbro: Aneta Buřičová (2×), Ema 
Vardžáková, Alžběta Holčáková, Caroli-
ne Raab

Bronz: Štěpán Kuba, Alžběta Holčáková, 
Matěj Barabáš, Dominik Křenek, Barbo-
ra Ježová

V pátek 6. května odpoledne se pak 40 
žáků naší školy zúčastnilo tradičního zá-
vodu v přespolním běhu, Macurův me-
moriál, v Horní Bečvě. A opět jsme při-
vezli medaile.

Zlato: Kuba Štěpán, Vardžáková Ema, 
Buřičová Aneta,

Stříbro: Hurtová Ema, Juroková Nikola, 
Raab Christien

Bronz: Raab Caroline, Trávníčková Lea, 
Hurta Tobiáš

DOPrAvNÍ výCHOvA
Žáci 4. a 5. třídy se vydali do Rožnova vy-
zkoušet své znalosti dopravních značek 
a pravidel silničního provozu. Pod stře-
chou zimního stadionu na improvizova-
ném dopravním hřišti a zapůjčených ko-
lech jsme projížděli křižovatky, kruhové 
objezdy a železniční přejezdy, dávali jsme 
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Naši školu zastupovaly dva týmy. Žáci si 
vybrali oblíbenou knihu a zvolili si způ-
sob prezentace, kterým měli přesvědčit 
obecenstvo ostatní posluchače, aby si ji 
také přečetli.

Posluchači se do soutěže také zapojili. 
Naše týmy nám udělaly velikou radost. 
Jejich prezentace byly náležitě oceněny 
nejen potleskem a kladným hodnocením, 
ale také odměnou.

Mgr. Pavlína Přikrylová

 ■ Jaké pocity z literárního klání měli 
účastníci? Co jim dalo?
Na literární klání jsem si připravila ani-
maci knížky Pan Blahoš. Nejdříve jsem si 
zkoušela vystoupení před třídou. V pátek 
13. 5. jsme jeli s celou třídou do Rožno-
va do Brillovky. Bylo tam asi deset škol. 
Když jsem přišla na řadu, tak jsem měla 
strach, že něco pokazím nebo zapomenu. 
Sice jsem zapomněla říct malou část, ale 
animace se všem líbila. Na animaci jsem 
potřebovala 400 záběrů. Vysvětlila jsem 
posluchačům, jak se animace dělá…

Ema Hurtová

…S Domčou jsme tvořily tým. Když jsme 
byly na řadě, byly jsme hodně nervózní. 
Nakonec to bylo fajn a ještě jsme do naší 
prezentace přidaly pár prvků. Na tento 
okamžik jsme se dost dlouho připravo-
valy. Vystoupení jsem si moc užila. Po 
akci nás pan učitel a paní ředitelka vzali 
na zmrzlinu. Pak jsme šly s paní ředitel-
kou do knihkupectví, protože za odměnu 

jsme dostaly poukázky v hodnotě 200 ko-
run. Tak jsme si s Domčou koupily stej-
nou knihu Moje cesta do fantazie, sice 
jsme si připlatily 100 korun, ale knížka 
mě moc baví.

Alžběta Holčáková

Náš tým si zvolil prezentaci výtvarnou 
formou. Prezentaci jsem dělala s mojí 
nejlepší kamarádkou Bety. Vybraly jsme 
si Japonské mangy, což jsou série komik-
sů na pokračování. Mangy se čtou zprava 
doleva a jsou s otevřeným koncem. Na 
velký arch papíru jsme nalepily obráz-
ky z mangy i úryvky, které jsme doplnily 
textem a slogany. Pan učitel nám pomohl 
a opálil okraje obrázků…Byla jsem hroz-
ně nervózní, ale naštěstí tréma brzy opad-
la. Podle mne se nám prezentace povedla 
a doufám, že ostatní žáky mangy také 
zaujmou a někteří si je přečtou. Byla to 
docela fuška všechno připravit, ale stálo 
to za tu námahu, měly jsme dobrý pocit 
a dostaly jsme i dárečky.

Dominika Demková

 ■ Jak literární klání prožívali fanoušci 
z 5. třídy?
Úryvky ze slohových prací

…V průběhu vystoupení jednotlivých 
týmů jsme mohli dávat hlasy i psát vzkazy 
jednotlivým týmům… Po skončení jsme 
se šli podívat na střechu Brillovky, kde je 
terasa a tam jsme se všichni vyfotili.

Mariana Lenomarová

…na konci prezentací každý přilepil ba-
revné papíry na knihy, které se nám líbi-
ly. Potom jsme šli do města a krásný den 
jsme zakončili zmrzlinou.

Rozálie Urbanová

přednost chodcům na přechodech, zkrát-
ka prohloubili jsme si a upevnili správ-
né návyky cyklisty v silničním provozu. 
Všichni žáci, i přes počáteční přestupky, 

nakonec náročné požadavky ze strany 
přítomného komisaře a policisty v jedné 
osobě, pana Hronka, zvládli na jednič-
ku a obdrželi Průkaz cyklisty. Věříme, že 
akce přispěje k bezpečnosti na silnici pře-
devším nás, malých cyklistů.

ZA kUltUrOU
Na konci měsíce se žáci naší školy opět 
vydali za divadelní kulturou. Tentokrát 
se z představení „Utíkej myško, utíkej! 
v ostravském Divadle loutek těšili žáci 
1. -3. třídy.

HUrÁ NA výlEt
Blíží se konec školního roku a všechny 
děti se těší na to nejlepší, školní výlety! 
Hurá! Žáci 1. třídy se vydali za zvířátky 
do ostravské ZOO, nejvíce se jim líbili 
sloni a žirafy. Celá škola pak vyrazila po 
stopách historie na hrad Helfštýn a do ta-
jemného podzemí Zbrašovských arago-
nitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. 
Dole jsme se pěkně zchladili a někteří se 
i báli. Ale jenom trošku…

PaedDr. Šárka Effenbergerová

A tUHlE kNiHU UŽ si čEtl?

Jedná se o literární klání. Je to aktivita Místního akčního plánu Rožnovsko. Jejím cílem je nejen rozvoj čtenářské gramot-
nosti, ale také spolupráce a kreativity žáků. Do literárního klání se zapojilo 12 škol z regionu.
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 jAk sE ŽilO NA BEčvÁCH…

ŘEMEslA A PODNikÁNÍ – 3. čÁst - MlyNÁŘi

V naší obci bylo díky hornímu toku řeky 
Bečvy hned několik mlýnů. Na Prostřed-
ní Bečvě stávaly tři mlýny. Fojtský mlýn 
na vodním toku Kněhyně, Dolní mlýn 
a Mikulenkův mlýn na řece Bečvě. Po 
první světové válce byly dle záznamů ve 
vsetínském archívu zapsány tyto živnosti: 
Maleček Josef (1925), Malečková Anna 
(1925), Mikulenka František (1927) 
a Solanský Josef (1938).

Největším a nejznámějším byl ovšem 
mlýn Františka Mikulenky.

Historie rodu Mikulenků je velice dlou-
há, ale my se budeme zabývat pouze tou 
částí, která se týká mlynářství. Dalo by 
se říci, že začátek rodu pochází od Mar-
tina Mikulenky – fojta ve Vidči, jehož syn 
Jiří převzal fojtství na Prostřední Bečvě 
(1778). Fojtství bylo vždy spojeno s vel-
kým hospodářstvím, mlýnem a pilou. 
Dalším tentokrát již dědičným fojtem se 
pak na začátku 19. stol. stal Michal Mi-
kulenka. Dále generace fojtů i mlynářů 
pokračovala dalším potomkem Františ-
kem Mikulenkou s manželkou Filome-
nou Solanskou, která s manželem hospo-
dařila. Po jeho náhlé smrti (v 47 letech) 
v roce 1910 rozdělila vdova (38 let), která 
již nebyla schopna se sama o vše starat, 

hospodářství mezi syny. Josef dostal foj-
tství, bratr František Mikulenka získal 
mlýn a pilu a stal se tak opravdu posled-
ním mlynářem na Prostřední Bečvě. Jeho 
první manželka byla Božena Blažková, 
s níž měl dva syny a dvě dcery, ta však po-
měrně mladá zemřela.

Druhou manželkou byla Anna Macečko-
vá, s níž měl rovněž 4 děti, syna a 3 dce-
ry. František Mikulenka zemřel tragicky 
v srpnu roku 1965, kdy děti ještě nebyly 
zletilé.

Podařilo se mi sehnat podobu Františka 
Mikulenky a jeho druhé ženy Anny pou-
ze na obrazech, které namalovali v roce 
1962 malíři pobývající na Bečvách. Z fo-
tografií se zachovaly pouze dvě a jen 
jedna zachycuje Františka Mikulenku ve 
svatební den.

Nyní k samotnému mlýnu, jak se zacho-
val do padesátých let. Od samotného 
počátku byl součástí fojtství, dokud jej 
nepřevzal František Mikulenka. K mlýnu 
patřily dva rybníky z čehož jeden se pou-
žíval k chovu ryb.

Náhon na mlýn a pilu vedl od horního 
splavu, za lesíkem, pod svahem a za mlý-
nem pokračoval až ke stavením na dol-
ním konci, kde vtékal do Bečvy.

Ve mlýně se mlelo téměř nepřetržitě 
od jeho vzniku. Občas byl vyspraven 
a František Mikulenka předtím, než mu 

Mletí obilí je činnost stejně stará jako jeho pěstování. Původně to bylo pouze 
ruční drcení zrn mezi dvěma kameny, ale postupem času se lidé snažili tuto 
práci nějak zmechanizovat, zvláště tam, kde bylo možno využít vodní síly. Sou-
částí větších hospodářství býval také často mlýn na obilí s vodním pohonem. 
Ten, kdo mlýn neměl, musel s obilím k mlynáři, který si jako odměnu za práci 
mohl ponechávat zákonem určený díl přivezeného obilí. Vodní mlýny v hor-
ských oblastech zůstaly zachovány až do poloviny 20. století.

Anna Mikulenková s dětmi

Katastrální mapa z roku 1833
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mlýn v padesátých letech zaplombova-
li, měl připraven skvělý projekt na pře-
stavbu mlýna a na zavedení moderních 
technologií.

Mlýn hrál velkou roli i během druhé svě-
tové války, kdy povinně musel mlít obilí 
pro německou armádu. V noci ovšem se 
tajně mlelo nejen pro občany obce a oko-
lí, ale hlavně pro partyzány, kteří byli 
na dodávkách potravin z obce závislí. 
S mletím a pracemi ve mlýně vypomáha-
li pomocní dělníci, kteří zde tzv. sloužili, 
a také starší synové.

V době kolektivizace po rekonstrukci hor-
ního splavu byla zrušena strouha, která 
od splavu přiváděla vodu ke mlýnu a dále 
ji odváděla do Bečvy a tím zanikly i rybní-
ky a celý mlýn. Nyní připomínají mlýn jen 
některé náznaky v terénu.

Na místě původní budovy mlýna postavil 
syn mlynáře Jan nový dům pro svou rodi-
nu, která zde žije.

Na mlýn a vše, co k němu kdysi patřilo, 
zůstaly již jen vzpomínky spolu s míst-
ním označením „Ve mlýně“, které se do-
dnes užívá.

jAk vlAstNě PrACOvAl 
MlýN, kDyŽ HOsPODÁŘ  
PŘivEZl OBilÍ MlyNÁŘi

Napřed mlynář musí nasypat obilí do po-
hyblivé násypky. Tato pohyblivá součást 
mlýnského zařízení se stále mírně otřásá, 
aby zrní padalo mezi mlýnské kameny 
rovnoměrně. Krátce před tím, než je ná-
sypka prázdná, upozorní zvonek mlyná-
ře, že má zásobu doplnit. Mezitím může 
mlynář odpočívat, protože jeho mlýn kla-
pe dnem i nocí.

Mlýnská technika

Konstruktéři mlýnů byli považováni za 
strojaře předprůmyslové dob. Sestrojo-
vali mlýnská zařízení s různými typy kol 
a jimi poháněných strojů. Velice podobné 
stroje se používaly k mletí obilí, valcho-
vání látek, rozbíjení rud, pohonu kovář-
ských hamrů a měchů i k řezání dřeva. 
Konstrukce jednotlivých částí stroje, 
jejich účinná souhra a poměry převodů 
vyžadovaly technické znalosti, praktické 
zkušenosti i řemeslnou zručnost.

„Srdce“ mlecího zařízení

Z obou mlecích kamenů se pohybuje pou-
ze ten horní, běhoun. Oba kameny jsou 
uprostřed provrtány: do otvoru v horním 
kameni padá zrní, otvorem ve spodním 
pevném kameni prochází pevná tyč, která 
pohybuje horním kamenem.

Na vodorovné hřídeli vodního kola je na-
sazeno kolo s ozuby kola do ozubů kolmo 
postaveného válce, kterému se říká pro-
poj. Do tohoto válce je nasazena železná 
tyč pohánějící horní mlecí kámen, bě-
houn. Pod propojem se nachází trojzubé 
třesací zařízení. To se otáčí spolu s tyčí 
pohánějící běhoun a pravidelně otřásá 
rukávcem na oddělování mouky od otrub. 
Tato součástka je původcem charakteris-
tického klapání mlýna.

Krupník

Ječmen je prastará kulturní rostlina. 
Mele se z něj ječná mouka a dělají kroupy. 

V mlýnech bývala často zvláštní zařízení 
k odstraňování slupek z ječmene, nazýva-
né krupník. Zde se ječná zrna celé hodiny 
obrušovala kamennými koly, až se slupky 
uvolnily. Důležité při tom je, aby se zrna 
nerozmačkala, ale aby se pohybovala po 
zakulacené stěně nádoby.

Mlecí kameny krupníku se uvádějí do 
pohybu dvou ozubených kol: na kolo na 
hřídeli je nasazeno druhé kolo v pravém 
úhlu – ze svislého otáčivého pohybu vzni-
ká vodorovný.

Mlýnské kameny

Kdo chtěl mlít pěknou mouku, musel mít 
dobré mlecí kameny, žernovy, a také je 
odborně udržovat. Například žulový ká-
men, který byl v provozu dnem i nocí, se 
musel každý měsíc ostřit. Pomocí kladiva 

Obraz původní podoby Mikulenkova mlýna, 
v popředí jeden z rybníků, vzadu budova fojtství
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zvaného oškrď, mládku, pilníku a sekáče 
se dělají do plochy kamene drážky (křes), 
aby se melivo při mletí ostře rozřízlo, 
dobře rozprostřelo a kámen se tolik ne-
zahříval. Obzvlášť tvrdé mlýnské kameny 
byly velmi ceněné a dovážely se i ze vzdá-
lených lomů.

Prosévání

Od mlecích kamenů přichází rozemleté 
zrní do rukávce, zhotoveného z hrubé, 
propustné tkaniny a chráněného dře-
věným bedněním. Stálým otřásáním se 
odděluje mouka od otrub. Jemná mou-
ka padá do bedny umístěné pod tímto 
textilním sítem. Hrubé otruby sjíždějí 
žebrovým sítem a dřevěným žlabem do 
připravené nádoby. Rukávec neboli tex-
tilní síto na mouku byl vynalezen v roce 
1502 a plní důležitou úlohu. S jeho po-
mocí se oddělovaly jemné částečky ro-
zemletého zrní od hrubých. Pás hrubé 
lněné látky byl na spodní straně potažen 
mlynářským hedvábím, kterým jemná 
mouka propadla a hrubé otruby se na 
něm zachytily. Protože se moučný prach 
usazoval na všem okolo, musel jej mly-
nář stále smetat smetákem.

Připraveno k odvezení

Když se v bedně na mouku nahromadí do-
statek mouky, otevře mlynář víko a dřevě-
nou mlynářskou lopatou nasype mouku 
do dřevěné putny s popruhy a víkem.

Sedláci přiváželi zrní do mlýna v put-
nách a v putnách si také odváželi umle-
tou mouku. Mlynář nosil těžké nádo-
by plné obilí nebo mouky na dřevěné 
konstrukci – krosně.

Mlynář musel v minulosti všechno obilí 
i mouku přehazovat i shrabovat ručně. 
Veškeré nářadí bylo dřevěné a muselo se 
s ním dobře pracovat.

Mlynářova odměna – Mlynáři si smě-
li jako odměnu ponechat šestnáctinu 
množství přivezeného obilí.

Tímto dílem končíme další část velice dů-
ležitých živností na Prostřední Bečvě. Ten-
tokrát jsme se nezabývali jen živností, ale 
i významným působením rodiny Mikulen-
ků v obci, na které se vzpomíná dodnes.

Zdroje:
Kronika rodu Mikulenků  
z Prostřední Bečvy č. p.20 (1620 – 2009)
Vyprávění a materiály  
paní Jaroslavy Mikulenkové a Anna 
Šenková (rozená Mikulenková)
Okresní archív Vsetín
Gurdun Sulzenbacherová – „Zapomenu-
tá řemesla a život na venkově“

Zpracovala: Zina Langrová
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Dala ji kolem roku 1956 zhotovit naše 
maminka Aloisie Vachunová jako velký 
dík a poděkování Panně Marii za sílu a po-
moc, které se jí od Matky Boží dostávalo 
v době ztráty malého synka Jiříčka. Přes 
dvůr našeho domu, který stál na kopečku, 
vedla polní cesta. Z Radhoště přes Búřov, 
kolem Pařeniců, Vašutků, Stavinohů se 
za Vrchem stáčela pod Bučníkem okolo 
Bělůnků, pak prudce klesala k nám.

Pod námi ji lemovala krásná voňavá lipo-
vá alej, za lávkou přes řeku Bečvu končila 
u zotavovny Nový život. Mimochodem tři 
vzrostlé lípy tu stojí dodnes. Před nimi na 
vysokém dřevěném podstavci byla zho-
tovena kaplička s prosklenou skříňkou 
a otevíracími dvířky, uvnitř byla umístěna 
soška Panny Marie Lurdské s andílky, ob-
rázky a květinami.

Místo skýtalo krásný výhled na Novou, 
Řečiska až ke škole U Mostu, Posklu 
a Požiska.

Tu se scházeli sousedé při májových po-
božnostech, popovídáním s náhodnými 

turisty a kolemjdoucími. Každý se tu 
rád zastavil, aby pozdravil Pannu Marii, 
odpočinul si na lavičce nebo jen poseděl 
na travnatém koberci. Před spalujícím 
sluncem či kapkami deště všem poskytly 
přístřeší mohutné lípy, které lákaly svou 
vůní a rozlehlostí.

Lidé chodili kolem Vachunů po cestě 
k autobusové zastávce na Nové, k Hutis-
ku na mše i běžné nákupy. Vzpomínám si 
na vzácnou ženu paní Pařenicovou, ma-
minku mnoha dětí, která se vždycky na 
cestě domů s plnými taškami zastavila 
v našem dvoře a všechny přítomné děti 
obdarovala sladkostmi. To bylo smutku, 
když jsme nebyli právě doma! U kap-
ličky si odpočinula, aby nabrala sílu na 
vystoupání hory táhnoucí se až k jejímu 
domu. Cesta lidi spojovala a vytvořila 
pevné vztahy.

Při dostavbě silniční přípojky od Hutiska-
Solance k rychlostní cestě z Rožnova pod 
Radhoštěm v roce 1969 byla vykácená 
alej a místo začalo postupně s léty zanikat. 

Toto překrásné místo odpočinku, klidu 
a naděje spojené se sousedy, procház-
kami do Kašpírek, na Hutisko-Solanec 
přes Kopečky do centra obce i poutěmi na 
Radhošť a Snoza za sběrem borůvek čas-
tokrát vzpomínané letními hosty.

Před několika lety se po bouřce ulomila 
z lípy mohutná větev a existence kaplič-
ky byla dokonána. Vše bylo poškozeno, 
nejvíc skříňka a cennosti uvnitř. Ve spo-
lupráci bratra Zbyňka a souseda pana 
Cverny byla poté zhotovena skříňka nová, 
nyní se přidali další sousedé, společně vy-
brali nové místo pro kapličku, podílí se na 
montáži nosných prvků, instalaci, upra-
vují terén, ořezávají špatné větve stromů, 
zdobí skříňku… Rádi bychom tuto kaplič-
ku obnovili.

Těší nás, že se opět na dolní konec Pro-
střední Bečvy vrací krásná lidová archi-
tektura spojená s duchovním poselstvím 
a milou vzpomínkou na rodiče, sousedy 
a všechny lidi dobré vůle.

Jiřina Nohavicová (Vachunová)

HistOriE rODiNNé kAPličky U vACHUNů

Vážení čtenáři! Zavzpomínejte prosím společně s námi na osud kapličky u Vachunů, která se nacházela na dolním konci 
Prostřední Bečvy.

 ZA HUMNy 

ZA krÁsAMi PŘÍrODy vEŘOviCkýCH vrCHů

Náš červnový výlet začínáme v nedalekém Rož-
nově pod Radhoštěm. Jelikož jsme v minulém 
díle zvolili trasu jednodušší i pro ty nejmenší 
turisty, nyní bude 17 km trasa díky převýšení 
spíše pro zdatnější poutníky. Nepůjde však jen 
o sportovní výkon, po cestě se budeme kochat 
krásami přírody, které nám Veřovické vrchol-
ky nabízejí. Výchozím bodem budou Dolní Pa-
seky, známé spíše jakožto začátek výstupu na 
Javorník. My se z nich však vydáme opačným 
směrem, přičemž vystoupáme přes vrchol Ka-
menárka (862 m n. m.) na hřeben Veřovických 
vrchů, jejichž houpavý charakter nás dovede 
až na vrchol Huštýna (748 m n. m.).

✝
PŘÍBěHy DrOBNýCH sAkrÁlNÍCH stAvEB 
NA PrOstŘEDNÍ BEčvě
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Od rozcestníku na Dolních Pasekách se 
vydáváme po modré turistické značce 
směr Kamenárka. Nejprve stoupáme po 
asfaltové cestě, později se však odpoju-
jeme vlevo na širokou lesní cestu. Další 
rozcestník nám hlásí, že zdoláváme vr-
chol Úvěs (713 m n. m.) a blížíme se ke 
Kamenárce. Při výstupu nám stín posky-
tují majestátní buky, jenž nám mnohdy 
připomínají mytické bytosti, hrbící se 
pod náporem větru a mrazu, jimž jsou 
v této nadmořské výšce vystaveny. Název 
vrcholu Kamenárka svědčící o historii lo-
kality poukazuje na těžbu kamene a výro-
bu mlýnských kamenů. Zajímavostí jsou 
také četná suťová pole a skalní výchozy, 
zejména na východním svahu vrcholu. 
Ke Kamenárce se váže také stará rožnov-
ská pověst, jež praví, že v Kamenárce, 
podobně jako v hoře Blaník, spí velké voj-
sko a budou-li rožnovští obyvatelé v ne-
bezpečí, vojsko se probudí a přijde jim na 
pomoc.

Z Kamenárky prudce klesáme k turistic-
kému přístřešku a rozcestníku, který nás 
navádí na červenou turistickou značku 
a také na naučnou stezku Veřovické vr-
chy. Po ní stoupáme na vrchol Dlouhá 
(859 m n. m.), kde začíná veřovická hře-
benovka. Majestátní buky, lemující úzkou 
pěšinku, zde již dostávají zakrslejší podo-
bu. Z Dlouhé opět klesáme do sedla a ná-
sledně stoupáme na její protějšek Krátká 
(767 m n. m.) odkud opět klesáme do 
sedla Hodorf. Přirozené bukové lesy jsou 
střídány smrkovými monokulturami, kde 

na několika místech jejich těžba působí 
značné prosvětlení svahu, jež je na vlastní 
kůži pociťováno silnějšími účinky větru. 
Výhodou však je, že vykácené paseky mo-
hou poskytovat daleké výhledy do okolní-
ho kraje.

Ze sedla stoupáme na náš poslední vr-
chol Huštýn (748 m n. m.) s turistickým 
přístřeškem, kde si můžeme dát zaslouže-
nou přestávku. Huštýn však není jen oby-
čejný kopec, těsně pod jeho vrcholem se 
nachází přírodní rezervace, jejímž hlav-
ním předmětem ochrany je jeden z nej-
starších lesních porostů ve Veřovických 
vrších, přičemž nejstarší stromy mají až 
170 let. Na suťových svazích, na které zde 
navazuje impozantní skalní výchoz dlou-
hý 250 m, rostou porosty javoru klene, 

jilmu horského či jeřábu ptačího. Tento 
výchoz je nazýván mrazovým srubem, 
jenž vznikl rozpraskáním horniny (v tom-
to případě pískovce) vlivem vody, která 
při zmrznutí zvětšuje svůj objem a vytváří 
v pískovci pukliny.

Scházíme po červené značce, brzy ale od-
bočujeme (po cca 350 metrech) na zele-
nou značku, která nás dovede až do obce 
Zašová. Náš výlet končí u blahodárného 
pramene Stračky, kterému jsou dle le-
gendy připisovány zázračné účinky. Pra-
men je také významným poutním místem 
a navštívit lze také kapličku Panny Marie. 
Dále lze pokračovat až k vlakovému ná-
draží, odkud jede vlak zpět do Rožnova 
pod Radhoštěm.

Lada Srovnalová a Dominik Holiš
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 10 OtÁZEk PrO...

lUBOMÍrA kysUčANA, sEkrEtÁŘE Fk PrOstŘEDNÍ BEčvA
1. Kafe nebo čaj?
Jednoznačně kafe, kromě toho si rád dám 
dobré plzeňské pivečko.

2. Jaký film nebo seriál vás naposled za-
ujal a proč?
Sleduji hlavně soutěžní pořady v televi-
zi a samozřejmě aktuální dění u nás i ve 
světě.

3. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na 
Prostřední Bečvě?
Všude na Bečvě je krásně. Velmi pěkné 
je panoráma okolních lesů od našeho 
domku.

4. Pes nebo kočka?
Jednoznačně pes – vlčice Besy.

5. Čeho se bojíte kromě smrti?
Bojím se více vleklé nemoci, kdy člo-
věk zůstane odkázaný na pomoc svých 
nejbližších.

6. Jste raději pro anebo proti?
Někdy váhám, ale jsem v jádru optimista, 
takže pro.

7. Co vám chybí na Prostřední Bečvě?
Nechybí mi vcelku nic. Bydlíme v blízkos-
ti lesa, takže podnikám procházky se psem 
a s manželkou velmi rádi houbaříme.

8. Kdy jste byl/a naposledy hrdá na Pro-
střední Bečvu?
Jelikož jsem stále aktivní ve Fotbalovém 
klubu, tak mi v poslední době dělají vel-
kou radost výkony jak mužů, tak i nej-
mladších fotbalistů.

9. Po obci autem, na kole nebo pěšky?
Převážně autem, někdy na kole.

10. Co vám dává naději?
Přes svůj věk jsem díky fotbalu stále 
v kolektivu daleko mladších fotbalistů, 
což mi svědčí i v tom, že moje stárnutí je 

relativně zpomaleno. Jinak jsem velmi 
rád ve společnosti všech spoluobčanů 
Prostřední Bečvy.

Každý měsíc klademe stejné otázky osob-
nostem Prostřední Bečvy. Inspiraci jsme 
našli v Týdeníku Respekt.

Starosta obce Prostřední Bečva vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení pozice

ADMiNistrAtivNÍ PrACOvNÍk OBCE
Náplň práce:
• Administrativní práce na obecním úřadě
• Práce s hotovostí v pokladně
• Místo výkonu práce:
• Obecní úřad Prostřední Bečva

Podmínky:
• Nástup dle dohody
• Pracovní poměr na plný úvazek
• Pracovní poměr na dobu neurčitou se 

zkušební dobou na 3 měsíce
• 6. – 7. platová třída dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Požadavky:
• Minimálně úplné středoškolské vzdělání
• Dobrá znalost práce s PC (zejména 

Windows, Office, internet)
• Organizační schopnosti, komuni-

kativnost, samostatnost, pečlivost, 
schopnost jednat s lidmi, příjemné 
vystupování, ochota dále se vzdělávat

• Řidičský průkaz sk. B

Výhodou:
• Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Předpoklady uchazeče:
• Věk minimálně 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu, popř. čís-

lo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního příslušníka

• Telefonní a emailový kontakt
• Datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:
• Strukturovaný životopis s uvedením 

údajů o dosavadních zaměstnáních 
a s důrazem na odborné znalosti 
a dovednosti týkající se požadova-
ných činností

• Originál nebo ověřená kopie výpisu 
z Evidence rejstříku trestů ne starší 
3 měsíců

• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

• Souhlas se zpracováním osobních 
údajů dle zákona č. 101/200 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů

Přihlášku se všemi náležitostmi doručte 
v uzavřené obálce označené „Výběro-
vé řízení – administrativní pracovník 
obce“ osobně nebo zašlete poštou na 
adresu: Obec Prostřední Bečva, Pro-
střední Bečva 272, 756 56, tak aby byla 
doručena nejpozději 21. června 2022 
do 12.00 hodin. Obec si vyhrazuje prá-
vo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.

V Prostřední Bečvě, dne 19. května 2022
Ing Radim Gálik, starosta obce
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 sPOrt

A nám se v květnu podařilo uspořádat 
zájezd na utkání FC Baník Ostrava – FC 
Hradec Králové. Kluci a holky byli po-
zvaní na prohlídku městského stadionu 
v Ostravě, prozkoumali útroby stadio-
nu, VIP zóny, kabiny hráčů, potkali se 
s trenéry a ligovými hráči, které násled-
ně mohli doprovodit na hrací plochu. 
O poločase před zaplněným stadionem 
předvedli, jaký fotbal se hraje u nás na 

Prostřední Bečvě a na závěr jim fanouš-
ci zazpívali. Zbytek zápasu již sledovali 
se svými rodiči na tribuně. Věříme, že to 
byl pro děti veliký zážitek, na který jen tak 
nezapomenou. Jelikož jsme tam nemohli 
vzít všechny členy naší mládeže, plánuje-
me na podzim další podobné akce.

Za FK Prostřední Bečva mládež 
Ondřej Kuba

Děti Z Fk PrOstŘEDNÍ BEčvA NA BANÍkU

FK Prostřední Bečva již nějakou dobu úzce spolupracuje s fotbalovým klubem 
FC Baník Ostrava. 

tj sOkOl kNěHyNě – BrigÁDA NA PUstEvNÁCH

Nejen sport je pro mladé „sokolíky“ důležitý.

Po aktivní, závody nabité zimní sezóně,  
jsme si udělali menší pauzu. Tu jsme pře-
rušili až brigádou na Pustevnách. Děti 
i s rodiči se vrhli ulehčit Pustevnám od 

odpadků. Bylo s podivem, co všechno se 
tam dalo najít. 
Domů jsme odcházeli s tatrankou a dob-
rým pocitem, že jsme udělali něco dobrého.

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

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

 ZábaVa

Koupím RD nebo chatu na Prostřed-
ní, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostav-
bu, v jakémkoli stavu. Případně po-
zemek na slunném místě. Děkuji za 
jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728 481 565.

Manželský pár koupí stavební pozemek 
nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba 
v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528.

Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí, štěp-
kování, sečení, frézování pařezů, www.
kos.ink, 604 792 455.


ŘÁDkOvÁ 
iNZErCE
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 sDH PrOstŘEDNÍ BEčvA

HAsiči Z PrOstŘEDNÍ BEčvy ZAZÁŘili HNED NA ÚvOD sEZóNy!

I když nám vytrvalý déšť, bláto a jedno 

velké mokré kluziště na hřišti příliš ne-

nahrávaly, děti se o medaile doslova po-

praly. Ve všech disciplínách se průběžně 

umisťovaly mezi nejlepšími, starší žáci 

štafetu 4×60 m s překážkami dokonce 

ovládli. V celkovém součtu jsme se v ka-

tegorii mladších i starších žáků umístili 

na stříbrné příčce o chlup za nejlepšími! 

Obě družstva tak potvrdila dobrou formu 

a zajistila si postup do kola okresního, 
které proběhlo 21. 5. ve Valašském Me-
ziříčí. První kolo okresní ligy pak 4. 6. 
v Bystřičce.

Na úvod sezóny se nenechala zahanbit 
ani mužská družstva. V sobotu 14. 5. se 
konalo obvodové kolo požárního sportu 
ve Viganticích. Na tuto soutěž dospělých 
vyrazila dvě družstva mužů z našeho 
sboru. Muži nad 35 let soutěžili pouze 

v požárním útoku, kde získali v konku-
renci 10 družstev 2. místo! Muži do 35 let 
soutěžili v běhu na 100 m s překážkami 
a v požárním útoku. V celkovém součtu 
se probojovali taktéž na 2. příčku a zajis-
tili si tak postup na okresní kolo, které se 
bude konat 18. 6.

Za SDH Prostřední Bečva-střed 
Ivana Růčková

První květnovou sobotu jsme strávili s žákovskými družstvy na obvodovém 
kole hry Plamen ve Stříteži nad Bečvou. Na této soutěži se závodí ve čtyřech 
disciplínách: štafeta 400 m CTIF, štafeta 4×60 m s překážkami a všem známý 
požární útok se štafetou dvojic.

FOtBAlOvé jArO POkrAčUjE

Jarní část fotbalového ročníku 2021/22 pokračovalo dalšími zápasy. 

Venkovní utkání v Lidečku se nám ne-

vyvedlo. Prohráli jsme 1:2 (branka Ja-

kub Vašut). Následovalo domácí utkání 

s Brumovem B, zde jsme zvítězili 3:2 

(branky dávali Lukáš Křenek st., Jakub 

Vašut a Aleš Michálek). O týden později 

jsme zajížděli do Prlova. Naši opět zvítězili 

4:1 (branky dávali Jakub Vašut 2×, Lukáš 

Křenek st., Jakub Straka). Následovalo 

odložené derby utkání s Dolní Bečvou ve 

středu 11. 5. Hrálo se za nádherného po-

časí na skvěle připravené trávě a na 800 

diváků vidělo krásný fotbal zvláště v po-

dání domácích. Zvítězili jsme 3:1 (bran-

ky dávali Lukáš Křenek st., Lukáš Vaněk 

a Jakub Vašek). V neděli nato jsme hostili 

doma mužstvo Přílu. Opět perfektní vý-

kon a vítězství 4:0 (branky střelili Lukáš 

Křenek ml. 2×, Martin Fiurášek a Aleš 

Michálek). Po dvojím zaváhání Dolní 

Bečvy jsme se dostali do čela tabulky 1.b 

třídy. Máme skóre 63:26 a zisk 50 bodů. 

Druhá Dolní Bečva má již 4 body ztrátu. 

Do konce soutěže zbývá pět utkání. Ven-

ku Jablůnka a Hovězí. Doma pak Poličná, 

Halenkov a Ratiboř. Termíny sledujte 

na plakátech ve vývěsní skřínce FK Pro-

střední Bečva.

Lubomír Kysučan, sekretář FK
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NÁBOr MlADýCH HAsičů kNěHyNě
Přijď mezi nás!

Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Bečva - Kněhyně pořádá:

NÁBOr MlADýCH HAsičů A HAsičEk 
PrO Děti OD 3 DO 15 lEt

A na co se můžeš těšit?

• najdeš nové kamarády
• užiješ si spoustu zábavy
• seznámíš se s prací hasičů, jejich technikou a vybavením
• trénink disciplín požárního sportu a účast na soutěžích
• naučíš se základy první pomoci
• zlepšíš si fyzickou kondici
• podnikneš s námi výlety do přírody
• naučíš se střílet ze vzduchovky

Pokud máš zájem, přijď mezi nás.

Každý pátek v 16:00 hod. trénink na fotbalovém hřišti 
v Kněhyních.

CHtěl By sEs stÁt 
člENEM sBOrU DOBrOvOlNýCH HAsičů 
PrOstŘEDNÍ BEčvA – kNěHyNě?

Ve sboru se můžeš věnovat například činnosti s mládeží, ak-
tivně rozvíjet kulturu v naší obci, podílet se na údržbě hasič-
ské techniky a zbrojnice, ale především u nás najdeš skvělou 
partu kamarádů.

Máš odhodlání a odvahu pomáhat těm, kteří tě potřebu-
jí? Staň se členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Prostřední Bečva!

Požadujeme:

• věk minimálně 18 let
• dobrý zdravotní stav
• účastnit se školení a výcviku

Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, ne-
boť „hasič jde tam, odkud ostatní utíkají“. I ty můžeš být tím, 
kdo zachrání lidský život nebo uchrání majetek.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Velitel jednotky 

Petr Křenek tel.: 728 155 936
FACEBOOK-SQUARE Facebook: Hasiči Kněhyně 



Zpravodaj Obce Prostřední Bečva, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Prostřední Bečva, IČ 00304221. Číslo 

6/2022 vyšlo 29. května 2022. Odpovědná redaktorka Adéla Opletalová. Titulní foto: Věrka Solánská. Povolení MK ČR – ev. č. MK ČR: E 11192.  

Uzávěrka listu červenec je 18. 6. 2022. Vychází 12x ročně, neprodejné. Náklad: 670 ks. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com.  

Elektronická verze: www.prostrednibecva.cz. Reklamní inzerce je placená (ceník: prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce). Děkujeme všem, kteří 

se podíleli na vydání tohoto čísla.


