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V  srpnu  a  září  se  intenzivně  pracovalo 
na  opravách  komunikací  od  těch  nej-
menších  až  po  ty  největší  v  naší  obci. 
Opravoval  stát,  kraj  i  obec.  Zejména 
uzavírky na hlavní silnici  I/35 působily 
komplikace  a  zdržení.  V  těchto  dnech 
se dokončují  práce na mostě  v Bacově, 
který je v majetku Zlínského kraje. Obec 
také  nezahálela  a  některé  úseky  míst-
ních a účelových komunikací se dočkaly 
nového povrchu. 
Jak jsme vás již na stránkách zpravodaje 
dříve informovali, zastupitelé na svém úno-
rovém zasedání schválili následující pořad-
ník oprav cest: 

1. Búřov 
2. K Plančáku 
3. Nová – k Mikulenkům
4. Nová – k Čermákovi 
5. Suchá 
6. V Huti 
7. Ježovec 
Tento pořadník se nám až na poslední bod 
podařilo splnit. Oprava cesty na Ježovec 
– k Rohlovi byla přesunuta na příští rok. 
V lokalitě je plánovaná stavba rodinného 
domu a těžká technika by mohla novou 
cestu zbytečně poškodit. Na lesním úseku 
k Búřovu, na Nové k Mikulenkům, na části 
Suché i v Huti se pokládal nový asfalt. Cel-

kem se takto opravilo 775 m komunikací za 
1,369 mil. Kč.  (pokračování na str. 2)

SRPEN A ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ OPRAV SILNIC
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SRPEN A ZÁŘÍ VE 
ZNAMENÍ OPRAV
SILNIC

(pokračování ze str. 1)

Zbytek problematických úseků cest z po-
řadníku se zpevňoval recyklátem. Na konci 
září nás ještě čeká nový povrch na místní 
komunikaci 24c, která vede k tréninkové-
mu hřišti na Plančáku.
Díky dotaci Zlínského kraje 3 mil. Kč jsme 
v letošním roce mohli nově vyasfaltovat 
parkoviště na Pustevnách. V průběhu říj-
na doplníme vodorovné dopravní značení, 
které pomůže k lepší organizaci parkování.  
Od poloviny prázdnin zastavujeme dopra-
vu v Kněhyních a dále už auta na Pustevny  
při naplnění kapacity parkoviště nepouští-
me. Pověřený pracovník obce řídí dopravu 
u odbočky do kempu. Při hustší dopravě 
se zde někdy tvoří fronty. Z našeho pohle-
du to není příliš šťastné místo, ale návrh 

na otáčení u Zavadilky nám byl dopravní 
policií zamítnut a přesně určeno stávající. 
Zároveň jsme chtěli, aby nám turisté-mo-
toristi zbytečně neprojížděli tam a zpět 
Kněhyněmi a z toho důvodu jsme zamítli 
otáčení u Skokana. K uzavírce dochází ve 
školním roce většinou o víkendech nebo 
jiných rušnějších dnech a obvykle netrvá 
déle než 3 hodiny (cca 11-14 hod.). Důleži-
tou roli hraje také počasí. Abychom zlepšili 
informovanost motoristů, chystáme pře-
sun světelné informační tabule o obsaze-
nosti parkoviště k Zavadilce a instalujeme 
mobilní značky „Cesta na Pustevny uza-
vřena.“ Aktuální stav si můžete ověřit na 
webu prostrednibecva.cz, kde je informace 
o počtu volných parkovacích míst a ozná-
mení v případě uzavřené cesty. V letošním 
roce jsme také na Pustevnách chtěli insta-
lovat závoru, v místech, kde se nyní nachá-
zí značka Zákaz vjezdu. Od tohoto záměru 
jsme museli z důvodu nesouhlasu dotče-
ných subjektů upustit.

Obec také lokálně opravovala výmoly a ne-
rovnosti na komunikacích po celém katast-
ru. Nainstalovali jsme 14 nových svodníků 
především na lesní cesty. Pracovníci obce 
tyto svodníky udržují, ale chtěla bych po-
prosit občany, kteří mají ve své blízkosti 
svodník, aby nám s údržbou pomohli, popř. 
na OÚ oznámili, že je zanesený nebo jinak 
nefunkční. V srpnu jsme začali s ořezy zele-
ně okolo cest. Možná by se mohlo zdát káce-
ní místy radikální, ale tyto úseky byly časem 
příliš zarostlé a z hlediska bezpečnosti nevy-
hovující. Stejně tak jsme evidovali stížnosti 
na přerostlé stromy od řidičů nákladních vo-
zidel nebo traktorů při zimní údržbě.
O všech větších opravách, uzavírkách a do-
pravních komplikacích se snažíme obča-
ny informovat v aktualitách na webu obce 
(https://www.prostrednibecva.cz/) a face-
booku (https://www.facebook.com/obec.
prostredni.becva/).

Alena Srovnalová
místostarostka obce

Na počátku září proběhly v Rožnově pod 
Radhoštěm Dny sociálních služeb. Boha-
tý  program  lákal  především na  Jarmark 
neziskových organizací  v  sociální oblasti 
nebo na Rožnovskou noc venku. V úterý 
proběhlo  setkání  poskytovatelů  sociál-
ních služeb, kam byli pozváni také zástup-
ci obcí.
V Mikroregionu Rožnovsko funguje sdíle-
né financování sociálních služeb. Všechny 
obce Mikroregionu (kromě Vigantic a Zu-
bří, které řeší financování samostatně) při-
spívají 100 Kč na obyvatele do společného 
fondu. U Prostřední Bečvy se jedná ročně 
o 174 tis. Kč. Grantová komise na začátku 
roku vyhodnotí žádosti a prostředky přeroz-
dělí. V letošním roce se jednalo o téměř 5,5 
mil. Kč. Nejvyšší částkou byla podpořena 
Pečovatelská služba Charity (1,641 mil.), 
denní stacionář Radost pro seniory a hůř 
pohyblivé občany (466 tis. Kč), Kamarád – 
sociálně terapeutická dílna pro osoby se sní-
ženou soběstačností (444 tis. Kč.) a další. 
Na společném setkání všichni poskytovatelé 
představili své služby a náplň je skutečně 
pestrá. Od Domova seniorů, různých ambu-
lantních i terénních služeb pro seniory, přes 
pomoc dětem se zdravotním hendikepem, 
podpora pěstounů, služby pro duševně ne-
mocné, až po bezdomovce nebo osoby, které 

mají problém s návykovými látkami. Často 
jsou služby určené nejen osobě s daným pro-
blémem, ale také její rodině. Jelikož výčet 
všech je nad rámec jednoho čísla zpravoda-
je, připravuje redaktorka Lenka Hollainová 
do dalších vydání seriál o sociálních služ-
bách působících na Rožnovsku. 
Není asi překvapením, že sociální služby 
jsou dominantou žen. Mezi přítomnými 
v sále byli pouze tři muži. O to více mě oslo-
vil přístup nejstarší účastnice paní Olgy 
Michutové, která je průkopnicí budování 
domů pro pěstounské rodiny a zakladatelka 

spolku Rodina sv. Zdislavy z Hutiska-Solan-
ce. Paní Olga informovala nejen o činnosti 
spolku v letošním roce, ale i smělých plá-
nech do budoucna – vybudovat Domy na 
půli cesty pro děti, které opouští své domovy 
a potřebují pomoci. Svou řeč zakončila tato 
energická starší dáma slovy: „A já si myslím, 
že každý z nás by si mohl vzít domů jedno 
dítě, které potřebuje náhradní rodinu. Vždyť 
to přeci není žádná zátěž.“ Co myslíte?

Alena Srovnalová 
místostarostka obce

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROŽNOVSKU

V září proběhlo setkání poskytovatelů služeb (foto roznov.cz)
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OZNÁMENÍ

Svoz odpadů
v srpnu 2019
Popelnice – netříděný odpad:
7. 10. a 21. 10.
Plasty (žlutý): 28. 10.
Papír (modrý), sklo (zelený), nápojo-
vé kartony (bílý): 14. 10.

ČEZ distribuce oznamuje plánované od-
stávky el. energie:
3. 10. 2019 (7.30 h – 19.30 h)
Kněhyně-Suchá
169/361, 175/7, 186/253, 209, 
213/130, 216/B, 220/251, 300/20
Prostřední Bečva
178, 127, 127/VE, 128, 138, 139, 154, 
159, 161, 167, 168, 169, 175, 186, 197, 
213, 214, 216, 220, 243, 252, 279, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
300, 305, 34, 36, 366, 377, 378, 393, 
401, 412, 421, 426, 453, 463, 509, 525, 
534, 546, 598, 599, 604, 606, 700, 734, 
85, E137, E18, E22, E235, parc. č. 
1965/2
7. 10. 2019 (8.00 h – 17.00 h)
Kněhyně-Suchá
155//52, 155//56, 340//047, 340/23, 
351/27, 438/69, 523/261, 523/292, 
523/316, 578/89, 578/105, 640/238, 
640/24, 670, 70, 9002/103
Prostřední Bečva
102, 113, 114, 115, 116, 124, 155, 203, 
215, 231, 301, 318, 329, 340, 351, 355, 
363, 389, 391, 398, 399, 407, 408, 413, 
414, 420, 438, 473, 497, 515, 518, 522, 
523, 577, 578, 579, 583, 585, 640, 676, 
90, E101, E117, E118, E119, E16, 
E24, E285, E45, parc. č. 1755, parc. č. 
1925/7, parc. č. 1927/1, parc. č. 1940/1, 
parc. č. 2207/4, parc. č. 3212

Plánovaná odstávka 
elektrické energie

Nahlášení svateb
Komise SPOZ prosí občany, o nahlášení 
data sňatku. Jedná se o občany, kteří měli 
svatbu mimo náš region (Prostřední Bečva, 
Horní Bečva nebo Hutisko máme podchy-
ceno). Je to 50, 60, 70 let od svatby. Na-
hlašte p. Kantorové na OÚ nebo na email 
ualice@seznam.cz.

Děkujeme
Alice Uhlářová

Úvod
Jednání vlád české a slovenské republiky 
v minulém roce vedlo k rozdělení Česko – 
Slovenska. 1. 1. 1992 byly vyhlášeny dva 
nové samostatné státy. Věřme, že hraniční 
čára nerozdělí rozumné lidi a budeme vedle 
sebe žít jako doposud.
Obyvatelstvo
Do obce přibylo 21 malých občánků, 13 
děvčat a 8 chlapců, zemřelo 20 osob.
Odvodní řízení branců
V letošním roce bylo odvedeno 10 chlapců.
OVO
1. srpna p. Kubáňová otevřela svou pro-
dejnu potravin OVO, obyvatelé si mohou 
i tady nakoupit a vybrat ze širokého sorti-
mentu zboží. Je dobře, že podnikaví občané 
zpříjemňují ostatním malé starosti. „Večer-
ky“ v obci mají i nedělní prodej, což řada 
občanů jistě vítá.
Cestovní ruch
Prostřední Bečva leží v oblasti, která je pro 
turisty zajímavá a lákavá. Dalo by se před-
pokládat, že do obecní pokladny plynou 
peníze z cestovního ruchu, ale není tomu 
tak. Ani Pustevny nejsou velkým zdrojem 
finančních příjmů. Naproti budově OÚ 
bylo ještě v šedesátých letech krásné kou-
paliště hojně navštěvované. Po pronájmu 
Jednotou z koupaliště zbyly téměř trosky 
a nevyužité okolí zarostlé plevelem. Už bý-
valé vedení obce uvažovalo o rekonstruk-
ci, a jelikož žádná organizace neprojevila 
zájem o přebudování, získala tento objekt 
nakonec jistá firma z Vídně. A zisky by ten-
tokrát směřovaly jinam, což by byla škoda. 
Pak OÚ znovu usiloval o navrácení objek-
tu, který mu patřil a podle práva snad i pat-
ří. Zatím se v koupališti nikdo nekoupe, ale 
doufejme, že jednou zde znovu vyroste hez-
ký areál zdraví, který by obec potřebovala.
ZŠ
Nová ředitelka je p. Milada Findeisová – 
13. 6. se zúčastnila výběrového řízení a 1.7 
přebrala školu.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1992AKCE V OKOLÍ
4. října | od 10.00 | peší zóna 
u Společenského domu
FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných 
produktů od lokálních producentů.
...

17. října | 17.00 | městská knihovna 
Rožnov p. R.
BESEDA S PŘEDNÁŠKOU – LIDÉ 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Žijí mezi námi, často jim nerozumí-
me, hledíme na ně mezi prsty. Ně-
kdy bychom jim rádi pomohli, ale 
nevíme jak. Co můžeme změnit? 
Co můžeme udělat?
...

19. října | od 9.00 | sokolovna 
Horní Bečva
PODZIMNÍ SWAP
Výměna oblečení, knih, nevhod-
ných dárků a zachovalých potřeb 
do domácnosti. Pořádají Bečvan-
ské Maměnky.
...

22. října | 19.00 | klub Vrátnice
THE RAINBREAKERS
Kapela nominovaná The British 
Blue Awards na Cenu pro začínají-
cí umělce za rok 2016. 
Vstupné: 200 Kč.
...

23. října | 16.00 | knihovna Rožnov
PŘEDNÁŠKA BAREFOOT
Přednáška s fyzioterapeutkou 
Ivanou Kocourkovou. Pořádají 
Bečvanské Maměnky.
...

28. října | 19.00 | kulturní dům 
Horní Bečva
DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
Divadelní představení bláznivé 
komedie známých anglických 
dramatiků. Předprodej v knihovně 
Horní Bečva. Vstupné 480 Kč.

Poděkování a výzva
Jak už víte, v rámci červnových Obecních slavností se uskutečnil také první ročník soutě-
že o nejlepší prostřednobečvanskou pálenku. Zbytky soutěžních vzorků byly věnovány 
k charitativnímu prodeji ve stánku přímo na slavnostech. Vybralo se celkem 10.600 Kč 
a to také díky panu Liboru Kretkovi a Rudolfu Jurajdovi, kteří neváhali a skočili domů 
oba pro další lahev vítězných pálenek. Děkujeme za toto milé gesto.
Loňský výtěžek byl věnován paní Cvernové, která se stará o svého syna Davida. A my se 
ptáme vás: Kdo další by si zasloužil finanční podporu? Jistě někoho mezi svými spoluo-
bčany společně najdeme. Vaše tipy nám posílejte na e-mail: mistostarosta@prostred-
nibecva.cz. Všechny vaše návrhy si sepíšeme a budeme z nich vybírat obdarované pro 
další ročníky Obecních slavností Prostřední Bečva.
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ZÁŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Začátek školního roku
2. 9. 2019 jsme spolu s paní místostarost-
kou Mgr. Alenou Srovnalovou slavnost-
ně zahájili školní rok 2019/20. Přivítali 
jsme 15 prvňáčků. Počet žáků neustále 
roste, v letošním školním roce navštěvu-
je školu 82 žáků. Také učitelský sbor se 
rozrostl o paní vychovatelku Mgr. Pavlu 
Dostálkovou a pana učitele Mgr. Martina 
Tvardka.

Projekt Bezpečná cesta do školy
10. září 2019 se uskutečnil na naší ško-
le projekt Bezpečná cesta do školy, který 
zaštítil krajský koordinátor BESIPU Z. 
Patík a komisař por. Bc. Vladislav Mal-
charczik. Cílem projektu bylo zvýšit bez-
pečnost dětí po cestě do školy. 
Na začátku proběhl monitoring přícho-
du dětí do školy. Příslušníci sledovali děti 
při přecházení vozovky a vystupování 

dětí z automobilů. Velmi nás těší pochva-
la od koordinátora BESIPU, že většina 
dětí přichází do školy sama pěšky. Děti 
používají vyvýšený přechod pro chodce 
a respektují pravidla při přecházení vo-
zovky.
Problémem zůstává nedostatek parkova-
cích míst u školy, proto zde vznikají ráno 
kolizní situace. Příslušníci domlouvali 
rodičům, kteří stáli v protisměru a ne-
chali vystupovat děti místo na chodník 
směrem do vozovky. Nebezpečné pro 
děti byly i situace, kdy seděly vedle řidiče 
s aktovkou na zádech. Při dopravní neho-
dě by aktovka působila jako závaží a dítě 
by přimáčkla na přístrojovou desku.
Velkou pochvalu si zaslouží rodiče, kte-
ří vedou děti k samostatnosti, tak že je 
vysadí ne před školou, ale na parkovišti 
u obchodu a nechají je jít pěšky do ško-
ly. Děti se učí spoléhat samy na sebe, učí 
se rozhodnosti a opatrnosti, což je pro 
praktický život velmi důležité.
Součástí projektu byly besedy zaměřené 
na správné chování chodců a cyklistů. 
Každý žák dostal reflexní pásek a prvňáč-
ci reflexní přívěšek.
Škola získala reflexní vesty, zastavova-
cí terčíky a sadu dopravních značek pro 
výuku dopravní výchovy. Věříme, že pro-
jekt přispěl k bezpečnosti našich žáků. 
Na bezpečnost dětí klademe velký důraz, 
proto plánujeme v prevenci pokračovat.

Mgr. Pavlína Přikrylová

Běh za zdravím
Dne 13. 9. 2019 se žáci ZŠ Prostřední 
Bečva zúčastnili Běhu za zdravím v Rož-
nově pod Radhoštěm, který byl tradičně 
organizován Střediskem volného času. 
Nemalá účast závodníků naší školy, kte-
rých bylo 33, se projevila i ve výsledcích. 
Ze soutěže jsme si přivezli medaile za 1. 
místo – Ema Vardžáková a za 2. místo 
– Ema Hurtová v kategorii 1. – 3. třída 
a medaile za 2. místo – Radka Žitníková 
a za 3. místo – Vendula Fiurášková v ka-
tegorii 4. a 5. třída. 

Veletrh  sportovních  a  volnočasových 
aktivit v Rožnově pod Radhoštěm
Ve čtvrtek 12. 9. 2019 žáci 1. a 5. třídy 
navštívili Veletrh sportovních a volno-
časových aktivit, který se konal v areálu 
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok v mateřské škole letos začal 2. 
září. Do třídy Skřítků (mladších dětí) bylo 
zapsáno 25 dětí, do třídy Pirátů (starších 
dětí) také 25 dětí a do jednotřídní mateřské 
školy v Kněhyních bylo zapsáno 20 dětí. 
Nově příchozí děti se adaptují na režim ma-
teřské školy a vytváří si kamarádské vztahy.
Během září bylo navázáno na spolupráci 
s knihovnou, kterou pravidelně navštěvu-
je třída Pirátů a děti z MŠ Kněhyně. Paní 
knihovnice má pro děti vždy připravený 
zajímavý program, který je vtáhne do děje 
některé z méně známých dětských knížek.
Společně s dětmi si užíváme „babího léta“ 
a často vycházíme na procházky do lesa, 
ke koním nebo poznáváme okolí mateřské 
školy a vnímáme přitom rozmanitost příro-
dy a to, jak se léto pomalu mění v barevný 
podzim.

Lenka Hollainová
Učitelka ve třídě Pirátů

fotbalového stadionu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Jelikož nám počasí přálo 
a nabídka aktivit byla více než pestrá, den 
jsme si opravdu užili. Od střely s pukem 
na branku, přes skoky na trampolíně až 
po zdolání lezecké stěny, si mohl každý 
vybrat, co se mu líbilo nejvíce. K vyzkou-
šení bylo více než 20 různých stanovišť. 
Nemalým zpestřením bylo rovněž setká-
ní a možnost společného rozcvičení se 
s olympioničkou a mistryní světa v troj-
skoku Šárkou Kašpárkovou.

Mgr. Martin Tvardek

MŠ Kněhyně

MŠ střed - třída Skřítků MŠ střed - třída Pirátů
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI
Pohádkový les
Prázdniny jsme letos uzavřeli druhým roč-
níkem akce Pohádkový les Kněhyně 2019. 
Přestože všude okolo nás pršelo, na kněhyň-
ský les náš čaroděj nenechal svým kouzlem 
spadnout ani jednu kapku. Dětí dorazilo le-
tos přes 160 a všechny si prošly trasu s úko-
ly, které si pro ně připravily pohádkové po-
stavy – Červená Karkulka, ježibaby, Medvěd 
a Máša, indiáni nebo vodník. Na jednom ze 
stanovišť se děti potkaly s myslivci, kteří jim 
ukázali vycpaná zvířata, vábničku, parohy, 
na které si děti mohly sáhnout a společně se 
dozvěděli další zajímavosti o lese a lesní zvě-
ři. Ani letos nemohlo chybět zdravé občers-
tvení z rožnovské Vesty – zdravé výživy. Na 
výletišti na děti čekala také spousta zábavy 
– obří bubliny, zažehlovací korálky a výroba 
náramků.
Na letošní akci se podílelo přes 30 dobrovol-
níků, všem patří veliké díky. Stejně tak bych 
chtěla poděkovat všem sponzorům, díky 
kterým jsme mohli děti obdarovat krásný-
mi odměnami. Těšíme se na vás při třetím 
ročníku Pohádkového lesa v Kněhyních a na 
našich dalších akcích, které pořádáme pod 
jménem Kordulky. V říjnu společně prově-
tráme draky na Bečvanské Drakiádě a vyd-
labeme si dýně na Bečvanském Dýňování. 
Připravujeme pro vás také druhý ročník Mi-
kulášské nadílky pro nejmenší. Sledujte náš 
Facebook (www.facebook.com/kordulky) 
pro více informací.

Za tým organizátorů
Lenka Hollainová

Foto: David Danihel, Barbora Maléřová
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Setkání u zahrádkářů
V pátek 13. září proběhlo Setkání u zahrád-
kářů. Program byl pestrý, a to jak pro děti, 
tak dospělé. Každý se mohl podívat a vy-
zkoušet si, jak se dělá mošt z jablek. Letos 
jablkům na Valašsku přálo a tak se u lisu 
mohla vystřídat řada dětí i dospělých. Pro 
děti bylo připraveno tvoření z přírodnin, 
střílení z luku a házení míčkem. Fronta na 
cukrovou vatu se stála ještě po setmění. 
To už nás zahříval oheň a k jídlu byly pro 
všechny Bečvany přichystány špekáčky 
k opékání nebo jste si mohli dát čerstvou 
palačinku a vše to zapít čerstvě vylisova-
ným moštem. Mňam. 

-hol-

KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ
6. října | 15.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA – POLIČNÁ
Fotbalové utkání 1.B třídy.
...

7. října | od 15.00 | louka u kostela
BEČVANSKÁ DRAKIÁDA
Pojďte s námi provětrat draky všech 
tvarů i velikostí. 
...

10. října | 17.00 | knihovna
KRONIKA JAROSLAVA BÁRTKA
Beseda s Oldřiškou Mikundovou – 
Bártkovou o díle jejího otce, Jaroslava 
Bártka - Kronika našeho rodu.
...

11. října | 15.00 | areál Zavadilka
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Hry a soutěže pro děti. Lampióny 
a světýlka s sebou.
...

11. října | 16.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA
– VAL. BYSTŘICE
Fotbalové utkání starší přípravky.
...

12. října | 10.00 | fotbalové hřiště
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ 
PŘÍPRAVKY
...

19. října | od 13.00 | u sokolovny
ZAKONČENÍ GRILOVACÍ SEZÓNY
Je na čase naposled rozpálit gril 
a ohniště a užít si trochu sousedské 
zábavy – program pro děti, karaoke, 
špekáčky. Pro každého účastníka teplý 
nápoj zdarma – nealko punč / svařák.
...

21. října | 16.45 | Bečva Kafé
CHYSTÁME SE K PORODU
Setkání s dulou Janou Urbánkovou. Jak 
si vybrat porodnici, sestavit porodní 
plán a co si nezapomenout sbalit. 

Lektorka předá také praktické tipy 
z praxe místních porodnic. Přijďte 
si posedět do společnosti dalších 
těhotných žen a zeptat se na to, co 
vás zajímá.
...

25. října | 16.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA
– DOLNÍ BEČVA
Fotbalové utkání starší přípravky.
...

25. října | od 16.00 | sokolovna
BEČVANSKÉ DÝŇOVÁNÍ
Společné vyřezávání dýní, světélková 
stezka a další program pro děti malé 
i velké. Občerstvení zajištěno.
...

27. října | 14.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA – BYLNICE
Fotbalové utkání 1.B třídy.
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Myslím si, že Ondrovo odhodlání a chuť 
do  toho,  co  dělá,  může  inspirovat  nás 
všechny.  Jak  to  všechno  začalo,  co  už 
zažil, a co ho ještě čeká se dozvíte v roz-
hovoru.

V první řadě gratuluji. Je skvělé, že takto 
skvěle reprezentuješ Prostřední Bečvu. Za-
čněme úplně od začátku. Jaký máš handi-
cap?
Hemiparetickou formu dětské mozkové 
obrny.

Jak ses dostal k běhání?
S klukama z Bacova jsme hrávali fotbal 
a mě štvalo, že oni mají fyzičku a já ne. 
Tak jsem si řekl, že s tím zkusím něco 
udělat a pokusil jsem se začít běhat. Ze 
začátku mi to nešlo, protože jsem neměl 
žádnou kondici, ale postupem času se to 
po letech tréninku zlepšovalo. Nejdříve 
jsem začal s vytrvalostními běhy na 5 a 10 
km. Potom jsem se přes handicapovaného 
kamaráda dostal ke Klubu Atletika Ostra-
va ZTP, ke kterému jsem se přidal v únoru 
a od té doby trénuji a běhám sprinty.

Trénuješ tedy v Ostravě?
Většinou trénuju na ovále v Rožnově a čas 
od času jezdím za soukromým trenérem 
do Ostravy, kterého si platím, jde to mimo 
klub. Trenéra na sprinty jsem v okolí ne-
našel.

Jak je to s finanční podporou? Přispívá něco 
stát, klub nebo si vše hradíš sám?
Naprostou většinu nákladů si platím sám. 
Na některých závodech je proplacené buď 
ubytování nebo cestovné. Na tréninky i zá-
vody jezdím většinou hromadnou dopravou. 
Je to poměrně finančně náročné – doprava, 
jídlo, běžecké boty, oblečení. Kdybych neměl 
podporu rodiny, tak bych to nemohl dělat na 
takové úrovni. S tréninkem mi na začátku 
pomohla Zuzka Balnarová (Fárková), která 
pochází z Prostřední Bečvy. Nevěděl jsem, 
jak trénovat a rozfázovat tréninky, abych se 
posunul dál a ona mně s tím hodně pomohla.

Jak často trénuješ? A jak vlastně takový tré-
nink probíhá? Není to asi o tom, že si dáš boty 
a jdeš běhat.
Trénuju většinou třikrát týdně a chodím do 
posilovny. Začínám běžeckou abecedou, 
protáhnu se a potom běhám podle plánu, 
který mi vypracuje trenér. Trénink trvá zhru-
ba hodinu až hodinu a půl. Přes zimu jsem 
jezdil občas do haly v Ostravě a udržoval 
kondici díky posilovně.

Kolik závodů už jsi tedy od toho února absol-
voval a který byl tvůj první?
Na prvním závodu jsem byl v Pardubicích. 
Zhruba před dvěma měsíci jsem byl na závo-
dech v Německu. Třetím závodem bylo právě 
Czech Open v Olomouci, odkud jsem dovezl 
medaile.

Jaká je na závodech atmosféra? Jsi nervózní?
Na závodech je přátelská atmosféra. Ner-
vózní jsem hodně, hlavně před závodem. 
Vidina dobrého umístění mě žene dál a zá-
roveň motivuje k tomu, abych se stále zlep-
šoval.

Jaké závody máš do konce roku před sebou?
V nejbližší době pojedu 22. září na atletický 
mítink Pardubice Bez Bariér Open 2019.

Běháš i tady po okolí?
Ano, ale už ne tak, jak jsem běhával dřív. Teď 
se více věnuju běhání na ovále.

Pomáhá ti sportování i v běžném životě s han-
dicapem?
Rozhodně. Díky běhání cvičení a sporto-
vání vůbec mám daleko více zpevněné tělo, 
a jsem obratnější. Celkově mě sport pomáhá 
udržet pozitivní myšlení a chuť jít dál.

Před uzávěrkou jsme dostali také výsled-
ky ze závodů v Pardubicích – Bez Bariér 
Open 2019. Ondra vyhrál celkem tři stří-
brné medaile, a to na tratích na 100 m, 
200 m a 800 m. Moc gratulujeme.

Děkuji za motivující rozhovor a těším se na 
zprávy z dalších závodů. Nevím, jak vy, ale já 
jdu po psaní tohoto rozhovoru rovnou dělat 
něco, co mě naplňuje a baví. Ondra je skvělým 
příkladem, že překážek se netřeba bát, ale 
můžeme se jim postavit čelem a posunout své 
hranice zase o kus dál.

Lenka Hollainová

ROZHOVOR S ONDŘEJEM BARTOŠKEM

Ondřej Bartošek
29 let. Rodák 
z Prostřední Bečvy. 
Pracuje jako foto-
graf na částečný 
úvazek. Postavil se 
svému handicapu 
DMO čelem a začal 
sportovat – přes-
něji běhat. Z  mis-
trovství republi-
ky s  mezinárodní 
účastí Czech Open 
2019 v  Olomouci 
přivezl tři medai-
le ze sprintů, a  to: 
zlatou na 800 m, 
stříbrnou na 100 m 
a bronz na 400 m.
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cena od 2 000 Kč/den
výkopové práce od 650 Kč/h

tel.: 603 253 797

PRONÁJEM MINI BAGRU

INZERCE

Anketa ohňostroje
V minulém čísle jsme se vás ptali, jak vní-
máte ohňostroje v naší obci. Vaše odpo-
vědi, které jste nám napsali na e-mail a na 
facebookovou stránku obce jsme předali 
zastupitelům obce, kteří tuto záležitost pro-
jednávali ve čtvrtek 26. 9. na svém zasedání. 
Výsledné rozhodnutí zastupitelstva a vaše 
názory naleznete v listopadovém čísle zpra-
vodaje. Jednu z odpovědí, která se ohňostro-
jů dotýká jen okrajově jsme se rozhodli pub-
likovat již v tomto čísle.

Nejen ohňostroje
Za mnoho let, kdy zde v Prostřední Bečvě - 
Kněhyni bydlíme, nemohli jsme si nevšim-
nout občasných, však záměrných a inten-
zívních akustických jevů, připomínajících 
detonaci, výbuchy pyrotechnických pro-
středků i střelbu z palných zbraní. Zdaleka 
přitom nelze mluvit výhradně o příležitos-
tech silvestrovských oslav.
Já a moje rodina si vážíme dobrých sou-
sedských vztahů a vězte, že nemáme zájem 
sbírat specifické informace o našich souse-
dech, zvláště s ohledem na vlastnictví nebo 
držení palných zbraní a zkoumat, zda je 
kdokoli doma má a drží je tak legálně nebo 
bez patřičného zbrojního průkazu a průka-

zu zbraně, což je pochopitelně trestný čin 
s trestní sazbou za nedovolené ozbrojování. 
Otevřeně se doznáváme k vlastnímu pocitu, 
že do značné míry je nám jedno, zda kdokoli 
z mých sousedů palnou zbraň v počtu jedno-
ho nebo více kusů doma má a zda ji včetně 
munice tak drží legálně nebo - jak se říká - 
načerno.
Tyto záležitosti mě nezajímaly však až do 
okamžiku, než se z držitele zbraně stal stře-
lec a střelbou ze zbraně tak moji rodinu nebo 
mne omezil, ne-li dokonce ohrozil můj ma-
jetek, zdraví či dokonce životy mé rodiny 
nebo život můj.
Přesně tato nepříjemná událost se stala v so-
botu dne 17. srpna t.r. přibližně ve 22 hodin. 
Seděli jsme před domem, kdy se pochopitel-
ně bez sebemenšího varování z neznámého 
směru odněkud ze sousedství ozvaly dva vý-
střely, přičemž jeden mi prostřelil zadní sklo 
u mého auta. Sklo se za hlasitého řinčení 
záhy celé vysypalo.
Ať byl střelcem kdokoli, považujeme za na-
nejvýš nutné, aby si dotyčný ve své lehkováž-
né mysli uvědomil, že evidentně nabyl až pří-
liš veliké jistoty, že si může střílet, jak chce 
a kde chce, a přitom by se nic nemělo stát. 
Výsledkem této sobotní střelby je prozatím 
„POUZE“ rozbité zadní sklo mého auta. 

Výměna skla, včetně souvisejících starostí 
a časové náročnosti mě vyšla v řádech tisíců 
korun. V okamžicích střelby však nejen nad 
naším domem, ale nad domy a zahradami 
nás všech, jež protínaly trajektorie vystřele-
ných projektilů, museli bdít všichni andělé 
a ochraňovat nás! Dotyčný střelec si musí 
uvědomit, že v sobotu po desáté hodině ve-
černí nezranil nebo nezabil střelbou koho-
koli z mé rodiny nebo z rodin našich sousedů 
jen  s  nesmírným  štěstím! Předpokládám, 
že vysklila-li kulka mé zadní okno u auta, 
mohla být ze zbraně vypálena přibližně 
rovnoběžně s terénem, prolétla tak našimi 
zahradami ve výšce od země odhadem od 
100 do 150 cm, což je rozpětí výšky, při které 
spolehlivě mohla zranit nebo zabít dospělé-
ho člověka i dítě kohokoli z nás.
Maximální možnou mírou bychom oceni-
li,  kdyby  se  obdobná  situace,  kdy napříč 
našimi  zahradami  sviští  vystřelené  pro-
jektily,  už  nikdy  více  neopakovala.  Pro 
střílení jsou určeny střelnice, NE obydlené 
oblasti a naše zahrady!
Děkuji za to, že se nad tímto sdělením zamy-
slíte a budete jej naplňovat.

S pozdravem Alena Blešová s rodinou,
Prostřední Bečva 85
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
OPLETAL KRISTIÁN 

OPUSTILI NÁS 
ŠČIGÁLKOVÁ MILADA

VZPOMÍNÁME

Život ani smrt nema-
jí konec, jsou to jen 
stádia věčnosti.
Dne 11. října 2019 
uplyne 5 let od úmrtí 
paní Aničky Matou-
šové. S láskou vzpo-
mínají dcery Broňa 

a Jarka s rodinami.

Dne 12. října 2019 
uplyne rok od úmrtí 
paní Františky  On-
dryášové. S láskou 
v srdci vzpomínáme.

Roky plynou jako 
voda, zapomenout 
se však nedá.
Dne 13. října 2019 
by se dožila 90 let 
paní Bilová  Lud-
mila. S láskou 
vzpomínají děti 

a ostatní rodina.

Osiřel dům, oně-
měl sad, jak smutno 
nám, kdo měl tě rád. 
Jak rád si žil, jak rád 
pracoval, sebe jsi ne-
šetřil, lásku rozdá-
val, a proto v srdcích 
nás všech žiješ dál.

Dne 30. října 2019 vzpomeneme 20. 
smutné výročí úmrtí pana Františka 
Křenka. S láskou vzpomínají, a nikdy 
nezapomenou, manželka, synové, sna-
cha a vnuci.

DIAMANTOVÁ SVATBA 

V dnešní době plné rozvodů a pozdních manželství je diaman-
tová svatba skutečným drahokamem. Je to především cesta 
naplněná láskou, harmonií, tolerancí, vzájemnou úctou, ale 
též plna báječných okamžiků.

Na začátku září jsme byli popřát Zdence a Josefu Chrbjatovým k tomuto krás-
nému výročí. Jsou plni optimismu, radosti rodinného kruhu, lásky vnoučat, i když 
někdy něco zabolí, jsou dál. Ještě jednou hodně zdraví, štěstí a pohody.

Za komisi SPOZ Alice Uhlářová

Zlatá svatba 

Dne 18. 10. 2019 oslaví zlatou svatbu manželé Drahomíra a Lubomír Kysučanovi. 
K tomuto krásnému výročí jim přejeme mnoho zdraví, štěstí a lásky do dalších let 

společného života. Ze srdce přejí děti Petr, Pavel a Lenka s rodinami.

Středa 2. 10. 17.30 h – památka svatých 
andělů strážných
Varhaník – pan Poruba
Za Františka Křenka, Jarku Válkovou, 
Zdenku Štůralovou, bratra s manželkou 
a živou rodinu.

Neděle 6. 10. 10.30 h 
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana Chudějová
Za živou a zemřelou rodinu Kubáňovu, 
Pavlátovu, Štůralovu a duše v očistci.

Středa 9. 10. 17.30 h 
Varhaník – Eva Pařenicová
Za zemřelou Marii a Jaroslava Chrbjátovy, 
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle 13. 10. 10.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová + schola
Za Štefana Zvaka, živou a zemřelou rodinu, 
duše v očistci, Augustina Brázdila, manžel-
ku Svatku, vnuka Tomáše.

Středa 16. 10. 17.30 h
– památka sv. Hedviky, řeholnice 
Varhaník – pan Poruba
Za zemřelou Marii Ondryášovou, rodiče Hol-
čákovy, živou a zemřelou rodinu Ondryášovu.

Mše svaté v říjnu
Neděle 20. 10. 10.30 h – Misijní neděle - 
den modliteb za misie, sbírka na misie
Varhaník – Eva Pařenicová + schola
Za členy Papežského misijního díla na 
Prostřední Bečvě, jejich živé a zemřelé 
rodiny.

Středa 23. 10. 17.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová
Za Josefu Muckovou, manžela, rodiče 
Blinkovy a sourozence.

Neděle 27. 10. 10.30 h
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola
Za rodiče Zdenka a Marii Ondryášovy, 
živou a zemřelou rodinu Ondryášovu 
a Vaculínovu.

Úterý 29. 10. 17.30 h – Regionální mari-
ánské večeřadlo
Varhaník – Eva Pařenicová
Za zemřelou Věru Sezimovou, její rodiče 
a sestru, za živou rodinu, spřízněné rodiny 
a duše v očistci.
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vojáky nasazenými v  obrovském mě-
řítku, často nesmyslně, na likvidaci ná-
sledků katastrofy, s vysídlenými rolníky, 
vědci, kteří měli zakázáno informovat 
obyvatelstvo, stranickými pracovníky, 
kteří zbytečně a marně čekali na poky-
ny shora. Můžeme ji číst jako varování 
před technologickou apokalypsou, ale 
i  jako obžalobu komunistického režimu, 
jehož vinou byla černobylská elektrárna 
postavena fušersky a  s  nedostatečnou 
precizností a který v okamžiku, kdy bylo 
potřeba rázně jednat, lhal vlastním li-
dem, rozsah celého neštěstí zastíral.

Erskine, Barbara:
Strom duchů
Erskinová v  plné pará-
dě, tentokrát s  využitím 
rodinné historie. Ruth se 
po mnoha letech vrací do 
Edinburghu. Jeden z  dů-

vodů je smrt jejího otce. Čeká ji nelehký 
úkol: vyklidit po něm dům. Brzy objevu-
je diář a dopisy, psané jejím předkem – 
Thomasem Erskinem. Thomas se vždyc-
ky snažil jít vlastní cestou…

Moravcová, Petra: 
Zet, zet, zet
Rodinný příběh ze zapo-
menutého kraje kdesi na 
Valašsku, kde se děly věci 
a  události takřka neuvěři-
telné. V kombinaci se živo-

tem jedné holky na maloměstě, v časech, 
kdy se lampiony nosily jen do průvodu, 
povinně vyvěšovaly vlaječky do má-
jových oken a  nasazovaly se plynové 
masky při cvičení CO, aby po výbuchu 
atomové pumy vůbec někdo zůstal na 
světě. Zvlášť pionýři, aby vydrželi. S hu-
morem a nadsázkou líčí autorka podivu-
hodné zážitky nejen své osoby, ale dal-
ších příslušníků početné valašské rodiny. 

Mlynářová, Marcela:
Kdo neharaší, není chlap
Nová kniha oblíbené au-
torky opět s  patřičnou 
nadsázkou popisuje zá-
žitky z cestování nejen po 
koutech naší země. 

Weir, Alison: Jana Sey-
mourová – Laskavá krá-
lovna
Pouhých jedenáct dnů po 
popravě Anny Boleynové 
obléká Jana Seymourová 
svatební šat, aby se stala 

třetí ženou Jindřicha VIII. 3. kniha série 
Šest tudorovských královen.

DETEKTIVKY

Klevisová, Michaela: 
Sněžný měsíc
Nová detektivka Micha-
ely Klevisové zavádí čte-
náře do idylické krajiny 
Beskyd, kde na horách 
ještě žijí lidé podobně 

prostě a v souladu s přírodou jako ge-
nerace jejich předků. I sem ale vstoupil 
byznys, který staré roubenky mění na 
hotely a penziony a vše živé v lesích na 
lovnou zvěř.

Weaver, Tim:
Muž bez minulosti
Když se k médiím donese 
zpráva o zbitém mladém 
muži, který si nepama-
tuje, kdo je ani odkud 
pochází, rychle mu dají 

přezdívku „Muž bez minulosti“. O deset 
měsíců později je Richard Kite – pokud 
se tak vůbec jmenuje – stejně bezradný 
jako na začátku. Jeho poslední nadějí 
poslední nadějí je soukromý vyšetřova-
tel David Raker, který se specializuje na 
pátrání po pohřešovaných osobách.

Vondruška, Vlastimil:
Dračí náhrdelník
V  průběhu okázalé slav-
nosti, kterou na svém 
hradě uspořádá Jaroslav 
ze Šternberka, zmizí jeho 
krásná neteř Elška, man-
želka veverského purkra-

bího Drslava. Vyšetřování se ujme Old-
řich z Chlumu.

Marcela Slížková

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ ZÁŘÍ 2019
KNIHA O NÁS PRO VÁS

Hečková Michaela a Cha-
bera Matěj: 20000 
O MÍSTECH A LIDECH
Kniha 20000 je literár-
ně-vizuální dokument 
o  nové architektuře 
v českých regionech. Pu-

blikace představuje portréty 20 míst ve 
20 městech a  obcích České republiky, 
které svým počtem obyvatel nepřesa-
hují 20000, za nimiž stojí 20 předních 
architektonických studií mnohdy v au-
torské dvojici se zadavatelem, vedením 
obce.
Kniha 20 000 čtenářům nabízí přímo 
architektonické realizace a  příběhy 
úzce spjaté s  daným místem geogra-
ficky i společensky. A nejlepší na knize 
je, že na straně 188 se píše o naši návsi 
i žirafím domečku…

PRO DĚTI

Guterson, Ben:
Hotel Winterhouse
Osiřelá Elizabeth žije 
s  tetou a  strýcem, kte-
ří ji jednoho dne pošlou 
do hotelu Winterhouse. 
Brzy po příjezdu Alžběta 
zjistí, že je hotel zahalen 
tajemstvím i kouzly.

Urbánková, Dagmar:
Jmenuji se Emanuel Fa-
jahyla
Emanuel Fajahyla je tro-
chu osamělý spisovatel, 
má rád svou maminku 
a  občas si představuje, 
jaké by to bylo, kdyby 

s ním bydlela jeho vyvolená. Ale ouha, 
místo dívky jeho snů se u něj zabydlel 
medvěd. Eman s ním zažívá různé leg-
rační historky a medvěd Emanův život 
doslova převrátí naruby. 

PRO DOSPĚLÉ

Alexijevič, Světlana 
Alexandrovna: Modlitba 
za Černobyl 
– kronika budoucnosti
Kniha laureátky Nobelo-
vy ceny Světlany Alexije-
vičové je sestavena z roz-

hovorů s  lidmi z  černobylské oblasti, 
jejichž život neštěstí zásadně ovlivnilo, 
s  vdovami po hasičích, kteří byli jako 
první bez jakékoliv ochrany posláni ha-
sit hořící elektrárnu, s  mobilizovanými 

PODĚKOVÁNÍ

Velmi bych chtěla poděkovat fir-
mě pana Jana Blinky z Prostřední 
Bečvy za perfektně a poctivě od-
vedenou práci. Málo se setkávám 
s takovými lidmi, kteří dodrží do-
mluvené podmínky. Naše střecha je 
nejkrásnější na dolním konci. Vaši 
firmu budu všem doporučovat.

                           Děkuji ogaři.
Alice Uhlářová
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POZVÁNKY

Prodám lesní med od včelaře.
Kozák Milan, Horní Bečva 696
(za Valaškou). 
Volejte: 605 412 131, 603 959 326.
...
Kdo má zájem o očkování proti chřipce 
hlásit u MUDr. Kjeronské – 571 643 205.
...
Ze zákona bude od 1. 1. 2020 povinné či-
pování psů. MVDr. Lyubov Shvets nabízí 
možnost hromadného čipování psů na ob-
vyklých místech: 

5. 10. 2019 Kněhyně Skokan v 10.00 hod 
5. 10. 2019 Zbrojnice střed 12.00 hod. 
6. 10. 2019 Bacov točna 11.00 hod. 
Dotazy na tel. 608 631 398.
...
STUDIO POHODA oznamuje novou
otevírací dobu v kosmetickém salónu.
KOSMETIKA:
Po + Út: Dle objednávky
St + Čt:  9.00 – 17.00
Pá: Dle objednávky
So + Ne: Zavřeno 

KADEŘNICTVÍ:
Provoz ukončen:  30. 9. 2019 !
PEDIKÚRA:
Uzavřena!
Děkujeme za pochopení
Provozovna: Prostřední Bečva 402,
tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pozvánka do knihovny
V  říjnu  máme  jedinečnou  příležitost  setkat  se 
v knihovně s paní Oldřiškou Mikundovou – Bárt-
kovou a spolu s ní zavzpomínat na pana Jaroslava 
Bártka a pozadí  vzniku  jeho mimořádného díla 
Kronika našeho rodu.
Pan Bártek ve svém vypravování pojal široce historii 
své rodiny a jak se během 11 generací rozvětvila. Za-
číná prakticky už v dobách osidlování „zadních hor“ 
prvními valašskými rodinami.
Líčení chudých pasekářských osudů na Prostřední 
Bečvě je vzrušující čtení. Bártek se ve svém vyprá-
vění nevyhýbá ničemu, vypráví o každodenní dřině 
a nikdy nekončícím zápase o holé přežití. O alkoho-
lismu a příbuzenských sňatcích, o nelehkém údělu 
svobodných matek i o soudních sporech o majetek. 
Ale také o chvílích rodinného štěstí, krásném vztahu 
s matkou a sourozenci i pozorování okolní přírody.
Možná to autor neměl v přímo úmyslu, ale ve svých 
vzpomínkách se dotknul téměř všech projevů valaš-
ské lidové kultury, které byly v prostředí Horní a Pro-
střední Bečvy živé ještě začátkem 20. století.
Hodně místa je v kronice věnováno období konce 
2. světové války, kdy v oblasti operovali partyzáni. 
Pan Bártek se aktivně podílel na odboji a jeho spolu-
pracovníci byli zatčeni při protipartyzánské operaci 
„Tetřev“. Osudy členů Bártkovy rodiny byly touto 
činností těžce postiženy.
A na závěr z kroniky: „Je mým přáním, aby životní 
osudy těch, co tu žili před námi, nebyly okamžikem 
jejich smrti zapomenuty a zůstaly tu žít mezi námi. 
Jsem přesvědčen, že každý člověk má znát svou mi-
nulost.“
Tu si připomeneme ve čtvrtek 10. října 2019 / 17.00  
Místní knihovna Prostřední Bečva ve spolupráci 
s Bečva Kafé.

Jste srdečně zváni
Marcela Slížková
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FOTBAL
Utkání 4. kola se hrálo kvůli nedokončené re-
konstrukci bečvanského areálu na hřišti Dol-
ní Bečvy, ale kvůli silné průtrži a bouřce se ne-
dohrálo, takže bude opakováno. Tentokráte 
již doma. K dalšímu utkání jsme zajížděli do 
Francovy Lhoty, kde po ne velmi dobrém vý-
konu jsme prohráli 1:2 (branku vstřelil Jakub 
Vašek). Rovněž další, tentokrát domácí utká-
ní, jsme nezvládli a Halenkovu jsme podlehli 
1:4 (Jakub Vašek). K následujícímu zápasu 
jsme zajížděli na horkou půdu Hovězí. Zápas 
jsme mohli vyhrát, ale nakonec jsme remi-
zovali 2:2 (Lukáš Křenek a Kamil Poledník). 
Na penalty jsme prohráli a odvezli si od sou-
peře alespoň jediný bod. Nové utkání s Dolní 
Bečvou jsme odehráli doma s výsledkem 2:1 
(Karel Sívek, Radek Bill). Příští utkání hraje-
me opět doma s mužstvem Choryně.
V tabulce jsme zatím až na 11. místě se zis-
kem 7 bodů, skóre 12:12, ovšem není zde ješ-
tě započítán výsledek s Dolní Bečvou.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Sobota 14. 9. znamenala pro naše mla-
dé  hasiče  úžasné  zakončení  sezóny! 
V  tento  den  totiž  proběhla  výběrová 
krajská  soutěž  „O pohár  ředitele HZS 
ZLK“ tentokrát v našem okrese – v Les-
kovci. Mohli  jsme zde vidět souboj nej-
lepších 12 týmů Zlínského kraje v kaž-
dé kategorii.
Prostřednobečvanští hasiči se zde propra-
covali na základě skvělých výsledků z jed-
notlivých soutěží okresní ligy, kde v celko-
vém součtu obsadily oba týmy velmi těsné 
druhé místo. Pro mladší žáky to znamena-
lo již osmou účast v řadě a pro starší žáky 
sedmou účast v řadě.
Soutěžilo se ve dvou klasických disciplí-
nách: štafeta dvojic a požární útok.
Mladším žákům při obou pokusech útoku 
vše klaplo a krásným časem 14:34 s (na 
který mnohdy nedosáhnou ani družstva 
starší kategorie) dorovnali svůj osobák 
a tuto disciplínu ovládli! Starší žáci  lehce 
na útoku zaváhali, ale přesto pro ně čas na 
hranici 13 s znamenal druhé místo.
Ve štafetě dvojic však mladší ani starší 
nenašli přemožitele a tuto disciplínu suve-
rénně ovládli!
Proto vám teď můžu oznámit s velkou ra-
dostí a hrdostí, že v celkovém součtu jsme 

potvrdili roli favorita a získali jsme tzv. 
double, neboli dvě krásná 1. místa, a sta-
li se tak v obou kategoriích nejlepšími ve 
Zlínském kraji pro letošní rok!!
A aby toho nebylo málo, vyhráli jsme oce-
nění za nejrychlejší štafety dvojic a nád-
herné putovní poháry!

Na závěr přidám obrovskou pochvalu 
všem mladým hasičům, kteří celý rok pil-
ně trénovali a dělali nám velkou radost, 
a celému sboru i rodinným příslušníkům 
za podporu.

Ivana Růčková

SDH PROSTŘEDNÍ BEČVA NEJLEPŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
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Bečvanské Maměnky pořádají

setkání s dulou:
 

Chystáme se 
k porodu

Více informací na Facebooku Bečvanské Maměnky

Jak si napsat 
porodní plán?

 
Která porodnice 

je pro mě  
nejvhodně jší?

 
Co si mám vzít 

s sebou 
do porodnice?

 
 

21.10.2019
v knihovně

na Prostřední Bečvě

VÝZVA
Máte doma dobové fotografie z roku 1989? Obec Prostřed-
ní Bečva chystá výstavu fotografií z roku 1989. Budeme rádi, 
když nám poskytnete dobové fotografie, na kterých jsou vidět 
například auta, domy, obchody, občané nebo obec jako taková. 
Jde nám o fotografie kolem převratu, ale také celkově fotogra-
fie z obce z roku 1989, které s převratem nemusejí souviset. 
Fotografie doneste do 15. 10. do podatelny na obecní úřad  
nebo zašlete emailem na mistostarosta@prostrednibecva.cz. 
K fotografii přidejte krátký popisek.

Děkujeme.

Inzerce v Obecním zpravodaji Prostřední Bečva
Inzerci přijímáme ve formátu jpg nebo 
pdf a v rozměrech dle uvedeného 
nákresu. Obec si vyhrazuje právo 
inzeráty odmítnout. Zařazení inzerce 
je v kompetenci redaktora zpravodaje 
(zpravodajpb@prostrednibecva.cz).

Sleva: 10% opakující se inzerce
(6x a více).

Zdarma: inzeráty na kulturní či sportovní 
akce.

Zdarma: nabídky práce podnikatelů 
a živnostníků se sídlem na Prostřední 
Bečvě.

Zdarma: řádková inzerce v rozsahu 200 
znaků.

Ceník inzerce (ceny jsou uvedeny s DPH):

strana A4
3 000 Kč s DPH

pruh 21 x 6 cm
500 Kč s DPH

1/2 strany
1 500 Kč s DPH

1/4 str. 
750 Kč
s DPH

1/8 str. 
375 Kč
s DPH

1/16
190
Kč
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Lampionový průvod, aneb uspávání broučků

Pátek 11.10.2019

Areál Zavadilka

Prostřední Bečva

Od 17:00 hodin

Pro děti budou připravené 
hry, soutěže. 

Lampióny a světýlka s sebou. 

POZVÁNKY

15říjen 2019  



domov i sebe

POZVÁNKY
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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Děkujeme všem, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. 
Uzávěrka listu LISTOPAD 2019 je 18. 10. 2019. Vychází 12x ročně, neprodejné. Náklad: 650 ks. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com. 
Zpravodaj naleznete také na www.prostrednibecva.cz. Odpovědná redaktorka tohoto čísla: Lenka Hollainová. Úvodní fotografie: Bečvanský 
podzim, Alena Srovnalová. Reklamní inzerce je placená (ceník: https://www.prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce).
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