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Milí Prostřednobečvané,

v rukou držíte prosincové číslo zpravodaje, 
což znamená, že za nedlouho jsou tady Vá-
noce a s nimi nový rok. Je na místě Vás tedy 
seznámit s činností obecního úřadu v průbě-
hu tohoto roku. Pro větší přehlednost uvádí-
me krátký komentář ke každému projektu.
• Pavilon Základní školy – jedná se o největ-
ší investici tohoto roku. Na realizaci se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 6,8 milionů Kč. 
Prostory bychom rádi dokončili a otevřeli 
ještě v průběhu tohoto školního roku.
• Hřiště u MŠ – další nemalá investice, kte-
rou realizujeme ve spolupráci s naším fotba-

lovým klubem. Hřiště je již dokončeno. Výše 
dotace 5 milionů Kč.
• Parkoviště Pustevny – v letošním roce byla 
provedena kompletní oprava povrchu par-
koviště spolu s vodorovným dopravním zna-
čením. Na realizaci se nám podařilo získat 
od Zlínského kraje 2,5 milionů Kč.
• Změna územního plánu – pokud jde o pro-
jektové práce, máme návrh na změnu hoto-
vý. Teď budou probíhat projednávání s dot- 
čenými orgány a veřejností. Pokud vše půjde 
podle plánu, mohla by být změna územního 
plánu hotova do konce příštího roku.
• Chodník na Novou podél silnice I/35 – po 
neuvěřitelných průtazích (na stanovisko 

Ředitelství silnic a dálnic jsme čekali cca 
tři měsíce) máme k projektu všechny stano-
viska dotčených orgánů a zbývá tedy vyřídit 
samotné územní rozhodnutí a následně sta-
vební povolení. (pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

• Úprava křižovatky u hasičské zbrojni-
ce ve středu obce – projekt máme hotový. 
Mimo jiné dojde v rámci projektu k přiblí-
žení chodníků k cestě, aby byl přechod pro 
chodce kratší, bezpečnější a odpovídal nor-
mám. Původně jsme plánovali i vytvoření 
autobusových zálivů směrem do Bacova, 
ale protože jsme se nedohodli se soukromý-
mi vlastníky pozemků, museli jsme od nich 
nakonec ustoupit. 
• Obecní slavnosti – přestože prvnímu 
ročníku moc nepřálo počasí, myslím, že se 
akce velmi vydařila a již nyní pracujeme na 
přípravách pro příští rok. Prozradím Vám, 
že hlavní hvězdou budou Mňága a Žďorp, 
takže už dnes si poznamenejte do svých ka-
lendářů datum 20. 6. 2020.
• Vybavení hasičů - pro obě naše hasičská 
družstva jsme vyřídili dotaci ze Zlínského 
kraje ve výši 250 tisíc Kč. Za tyto peníze 
byla mimo jiné zakoupena přenosná moto-
rová stříkačka, čerpadlo, benzínový záložní 
agregát, zásahové boty, přilby a další. 
• Hasičská zbrojnice střed - zde letos hasiči 
dokončili kompletní rekonstrukci celého 
objektu. Zbrojnice poskytuje pro sbor per-
fektní zázemí a jsme rádi, že vedle finan- 
čního příspěvku obce si hasiči spoustu prá-
ce provedli svépomocí.
• Hasičské auto Kněhyně - ani družstvo 
v Kněhyních nepřijde zkrátka. Do konce 
roku bude vybaveno novým dopravním au-
tomobilem MAN, který poskytne prostor 
pro posádku až devíti pasažérů a také mís-
to pro zásahovou techniku. Na auto jsme 

získali dotaci ze dvou zdrojů v celkové výši 
750 tisíc Kč.
• Kemp - zásadním rozhodnutím tohoto 
roku bylo také zakoupení areálu místního 
kempu. V dubnu jsme v této nelehké době 
zajistili zaměstnance a kemp do dvou měsí-
ců po tříletém odstavení znovu zprovoznili. 
Dnes mohu říct, že jsem provozem velmi 
mile překvapen. Přestože jsme jednorázo-
vě investovali více než 900 tisíc Kč (to mám 
na mysli opravdu pouze jednorázové nákla-
dy spojené se zahájením provozu, které už 
v příštím roce nebudou), byla koncem října 
celková bilance tohoto roku ztráta v desít-
kách tisíc Kč. Jsem přesvědčen, že v příštích 
letech se situace obrátí a kemp bude pro obec 
dalším zdrojem příjmů.
• Opravy cest – i v letošním roce se v rozpoč-
tu obce našly peníze na cesty. Celoplošně 
jsme vyspravili komunikace v délce více než 
1km a byl proveden nespočet lokálních vy-
správek výtluků.
• Kotlíkové dotace - v průběhu roku jsme 
Vám nabídli zpracování kotlíkových dotací 
a zájem nás mile překvapil. 15. října tohoto 
roku začal příjem žádostí a odstartoval sou-
boj s časem. Zlínský kraj, který žádosti o do-
tace přijímal, obdržel během pěti sekund 
více než 2800 žádostí. Z 11 žádostí našich 
občanů podle neoficiálních výsledků uspělo 
nejméně 9 a to považuji za úspěch. 
• Rekuperace - v letošním roce jsme připravi-
li projekty na pořízení řízeného větrání v Zá-
kladní a Mateřské škole. Jedná se o technolo-
gii, která ve třídách zajistí přísun čerstvého 
vzduchu, aniž by se muselo větrat. Je dobře, 

že si stát tuto problematiku uvědomuje a je 
připraven prostřednictvím dotací pomoci.
• Wifi4eu - Tento projekt máme schválen, ale 
nad jeho realizací stále visí otazník. Jedná se 
o dotace ve výši 15 tisíc EUR (cca 390 tisíc 
Kč) přímo od Evropské komise na zřízení 
WIFI (bezdrátového internetu) ve veřejných 
prostorách. Rádi bychom pokryli interne-
tem např. areál koupaliště, fotbalového hři-
ště, prostranství před Skokanem, některé 
zastávky a další místa. Dotace je určena na 
nákup přístrojů, ale zásadní jsou pro nás ná-
klady i na internetové připojení, jejichž výši 
prozatím neznáme.
• Veřejné osvětlení - určitě jste mnozí z Vás 
zaznamenali výměnu lamp veřejného osvět-
lení, kterou jsme v části obce provedli. Jedná 
se o moderní LED svítidla, která přinesou 
obecnímu rozpočtu nemalou úsporu. Také 
na tento projekt se nám podařilo získat dota-
ci ve výši 1,1 milionů Kč.
• Mimo standardní údržbu obce jsme vlast-
ními silami v letošním roce například pro-
dloužili chodníky na hřbitově o více než 100 
metrů, obnovili záhony kolem pomníku obě-
tem druhé světové války, oplotili dětské hři-
ště v Kněhyních a spoustu dalších drobných 
úprav a oprav, které na první pohled nejsou 
vidět, ale pro vzhled obce jsou velmi důležité.
Vedle těchto projektů jsme se věnovali i mno-
ha dalším, jejichž realizace přichází v úvahu 
příští rok nebo i později. O nich se dozvíte 
v následujícím čísle našeho zpravodaje.

Váš starosta
Radim Gálik

REKAPITULACE ROKU

Multifunkční hřiště u MŠ střed Nové vybavení hasičů střed
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OZNÁMENÍ

Svoz odpadů
v prosinci 2019
Popelnice – netříděný odpad:
2. 12., 16. 12. a 30. 12.
Plasty (žlutý): 23. 12.
Papír (modrý), sklo (zelený), nápojo-
vé kartony (bílý): 9. 11.

Sleva na poplatek
za komunální odpad
občanů dlouhodobě
žijících v zahraničí
Žádáme občany, kteří uplatňují slevu na 
rodinné příslušníky žijící dlouhodobě v za-
hraničí, aby čestné prohlášení na rok 2020 
dodali nejpozději do  19. 12. 2019. Na poz-
dější dodání nebude brán zřetel! Případné 
dotazy u Ing. Moniky Vrbkové nebo Rado-
mily Kantorové na telefonu: 571 612 586, 
571 643 229.

Provozní doba OÚ 
v době vánočních 
svátků
Obecní úřad bude uzavřen 
od 20. 12. 2019 do 1. 1. 2020.

VODA
Upozorňujeme občany, že stav vodoměrů 
pro vyúčtování pitné vody za II. pololetí 
2019, se bude v jednotlivých domácnos-
tech opisovat v průběhu prosince. Pokud 
nebudou majitelé zastiženi, obdrží podklad 
pro zapsání stavu vodoměru. Vyplněné 
podklady se stavy odečtů dodejte osobně, 
e-mailem nebo telefonicky bezprostředně 
po jejich obdržení na obecní úřad. Po vý-
počtu spotřeby pitné vody obdržíte fakturu 
(cca konec ledna), kterou lze zaplatit pře-
vodem (VS = číslo faktury). Platba v hoto-
vosti bude z technických důvodů možná až 
po obdržení faktury.

Pokladna
Veškeré hotovostní platby, včetně rekre-
ačních poplatků, na pokladně obecního 
úřadu budou přijímány nejpozději do 
19. 12. 2019 do 14.00 hod.
Platby za poplatky (voda, odpady, pes) 
v hotovosti za rok 2020, budou z tech-
nických důvodů možné AŽ PO OBDR-
ŽENÍ FAKTUR!!

Uzávěrka lednového 
čísla
Upozorňujeme všechny přispěvatele do 
zpravodaje, že uzávěrka lednového čísla 
je 10. prosince 2019. Příspěvky přijaté po 
tomto datu nebudou v lednovém čísle zve-
řejněny. Děkujeme za pochopení.

Hledáme redaktora
Hledáme nového redaktora/ku obecního 
zpravodaje. Pokud se zajímáte o dění v obci 
a baví vás psaní, ozvěte se nám: 
mistostarosta@prostrednibecva.cz.

Uzavření ordinace 
MUDr. Kjeronské
Ordinace obvodní lékařky MUDr. Kje-
ronské bude ve dnech 13.-18.12.2019 
uzavřena z důvodu malování.

Uzavření ordinace 
MUDr. Včelaře
Zubní ordinace MUDr. Radka Včelaře 
bude uzavřena ve dnech 24. 12. 2019 - 
3. 1. 2020. V době státních svátků mo-
hou pacienti v akutních případech na-
vštívit pohotovost ve Vsetíně od 8.00 h 
do 12.00 h, během pracovních dnů FN 
Ostrava.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
NELA KMENTOVÁ

ANDREA SUROVČÁKOVÁ
VANDA RYBNÍČKOVÁ

OPUSTILI NÁS
ING. PETR BUROŇ

VZPOMÍNÁME
Čas prý rány hojí,
je to jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 10. 12. 2019 
vzpomeneme šes-

té smutné výročí, kdy nás opustil pan 
Stanislav Mikeš. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka Marcela, syn Michal 
a Stanislav s rodinou, rodina Štekbaue-
rová, rodina Gubániová, vnučka Natal-
ka a Sazinka a ostatní příbuzní.

Kdo tě znal, ten vzpomene.
Kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI

V neděli 17. listopadu v 17.00 si asi stovka 
lidí přišla na náves Prostřední Bečvy při-
pomenout 30. výročí Sametové revoluce. 
Že je toto výročí ještě živé a stále v nás re-
zonuje svědčilo i zastoupení všech gene-
rací. Od nejmenších dětí, přes náctileté, 
dospívající, mladé rodiny, střední věk i se-
niory. Příchozí si mohli vyrobit lampičky 

se symboly a hesly podzimu 1989. Staros-
ta Radim Gálik ve svém proslovu zdůraz-
nil důležitost tohoto výročí, pád totality 
v naší zemi a potřeby si svobody vážit 
a pečovat o ni. Po krátkém lampionovém 
průvodu byla otevřena v šindelovém do-
mečku výstava s názvem 1989: revoluční 
rok. Na fotografiích a krátkých textech 

seznamuje s celým průběhem roku 1989 
a vyvrcholením 17. 11. Druhá část je vě-
nována dobovým fotografiím z Prostřední 
Bečvy. Výstava bude přístupná do konce 
února 2020. Velké poděkování za její se-
stavení patří Zině Langrové.

-sr-

V pátek 25. 10. byl u sokolovny opravdu 
rozruch. Stoly byly plné dýní, které se pod 
rukama dětí, maminek, babiček a šikov-
ných a obětavých tatínků přeměnily v ori-
ginální svícny. Na Bečvanské Dýňování 
dorazilo mnoho rodin a především dětí. Ty 
si mimo vyřezávání dýní užily také soutěže, 
které pro ně připravili žáci 5. třídy základní 
školy Prostřední Bečva. Děvčata z 5. třídy 

si také připravila halloweenský taneček, 
během kterého se setmělo. Svítící dýně se 
záhadně přesunuly na náves, kde vytvořily 
krátkou odvážnou stezku. Tu jsme si spo-
lečně prošli a na konci se děti podepsaly na 
listinu odvážlivců. K vidění byly také dýně 
vyrobené z papíru, listí nebo dýňoví panáč-
ci v rámci výstavy ta NEJ... dýně. Tyto dýně 
vyrobily děti z Mateřské školy Prostřední 

Bečva spolu se svými rodinami. Děkujeme 
za podporu obci Prostřední Bečva a Broni-
slavě Štůskové za předání štafety v pořá-
dání této krásné akce, kterou jistě budeme 
organizovat pravidelně každý rok.

Za tým organizátorů,
Lenka Hollainová

17. listopad - 30 let svobody

Bečvanské Dýňování
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V dubnu letošního roku jsme oslavili 100. 
výročí založení lidové strany na Prostřední 
Bečvě. Dlouholetý předseda KDU-ČSL pan 
Miroslav Růčka pozval na tuto oslavu mimo 
jiné i europoslankyni Michaelu Šojdrovou. 
Ta nám na oplátku přislíbila pozvání do Ev-
ropského parlamentu.
Paní Šojdrová dodržela slovo a 23. 10. je-

denáctičlenná skupina obyvatel Prostřední 
Bečvy vyjela za poznáním Evropské unie do 
Francie do města Štrasburku. Pobyt ve Štra-
sburku jsme započali společnou večeří s Mi-
chaelou Šojdrovou. I přes velké množství ka-
ždodenních povinností, si na nás každý den 
našla čas a věnovala se nám. Provedla nás 
budovou parlamentu, představila jeho fun-

gování, ukázala historické centrum Štras- 
burku, popovídala u večeře. Nakonec jsme 
ji mohli zahlédnout i při hlasování v evrop-
ském parlamentu.
Evropský parlament má 751 členů, jeho síd-
lem je Štrasburk, ale zasedá také v Bruselu 
a Lucembursku. Poslanci EP jsou rozděleni 
do sedmi frakcí, z nichž nejsilnější je EPP 
Evropská strana lidová. Vidět hlasování byl 
velký zážitek. Hlasování probíhá velmi rych-
le, jedno usnesení za druhým. I když jsme 
měli sluchátka a slyšeli překlad do češtiny, 
nevěděli jsme, o čem se hlasuje, slyšeli jsme 
jen čísla usnesení a zda jsou přijata nebo za-
mítnuta. Hlasuje se na optickou většinu a až 
když je hlasování nerozhodné nebo má ně-
kdo námitku, hlasuje se jmenovitě. 
Jsme velice rádi, že jsme dostali příleži-
tost podívat se do Štrasburku. Viděli jsme, 
že i poslanec z tak malé země jako je ČR, 
může v Evropském parlamentu promlou-
vat a ovlivňovat evropskou politiku. Paní 
Šojdrové moc děkujeme a těšíme se na další 
setkání s ní.

Marcela Cholevíková, Marie Hurtová

Exkurze do Štrasburku

INZERCE

Ze zákona bude od 1. 1. 2020 povinné čipování psů. MVDr. 
Lyubov Shvets nabízí možnost hromadného čipování psů na 
obvyklých místech: 

6. 12. 2019  Kněhyně Skokan v 15.00 hod
14. 12. 2019  Jednota střed 10.00 hod.
14. 1. 2019  Bacov točna 11.00 hod.

Dotazy na tel. č. 608 631 398.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hry a klamy
Během měsíce října a listopadu byla v Rož-
nově p. R. otevřena interaktivní výstava 
vědy a techniky – POZNÁVEJ SE. Jednalo 
se o kombinaci hry, zábavy i poučení a vý-
stava zahrnovala přes padesát interaktiv-
ních exponátů, které byly určeny k vyzkou-
šení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže na 
výstavě platilo heslo „DOTÝKAT SE EX-
PONÁTŮ JE PŘÍMO PŘIKÁZÁNO“. 

A to se návštěvníkům, mezi které patři-
li i starší žáci naší školy, náramně líbilo. 
Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli Braillovo pís-
mo, chůzi na chůdách, vytvořili si 3D otisk 
svého těla a ověřili si, jak fungují lidské 
smysly. Prostor byl i pro hlavolamy, optické 
klamy nebo hádanky. Určitě se všem dětem 
takto strávený čas líbil, neboť během téměř 
devadesáti minut poznávaly „na vlastní 
kůži“ taje přírody a techniky.

Bečvanské dýňování

Dne 25. 10. proběhla v areálu fotbalového 
hřiště akce s názvem Bečvanské dýňová-
ní pod vedením místní skupiny Kordulky. 
Zúčastnili se jí také žáci 5. třídy, kteří si 
připravili pro děti několik zábavných i za-
jímavých aktivit. Děti si mohly vyzkoušet 

hod míčkem na cíl, otestovat citlivost svých 
chuťových pohárků ochutnáváním různých 
potravin se zavázanýma očima, po hmatu 
se snažily poznat, co se nachází za „opo-
nou“ a nebo si zdokonalily rovnováhu na 
překážkové dráze s pingpongovým míčkem 
na lžíci. V průběhu akce si mohli návštěvní-
ci vydlabat své strašidelné dýně, které byly 
použity v závěru odpoledne jako dekorační 
materiál pro stezku odvahy. Před odchodem 
na stezku předvedly žačky 5. třídy taneční 
vystoupení na téma Halloween. Děvčata si 
vystoupení pečlivě připravovala, a tak není 
divu, že se jim moc povedlo. 

V rámci spolupráce s mateřskou školou naši 
prvňáčci navštívili MŠ střed, kde zhlédli di-
vadelní představení, které bylo plné pohy-
bu, zpěvu a radosti všech dětí.
5. třída se chystá do místní knihovny na be-
sedu o 17. listopadu, žáci 2., 4. a 5.třídy pil-
ně nacvičují program na Rozsvícení vánoč-
ního stromu. Do našeho programu přispějí 
svým vystoupením Zpěváček a Heart2Beat.
Těšíme se na mikulášskou nadílku, kterou 
nám každoročně připravuje Červený kříž, 
kterému tím moc děkujeme a poděkování 
mu patří také za příspěvek na kapsáře k la-
vicím pro naše prvňáčky.

Mgr. Simona Hrstková

Třída Skřítků jela na výlet do MŠ v Kněhy-
ních za novými kamarády. Neznámé pro-
středí si prohlédly a pohrály si s jejich hrač-
kami. Poté děti z obou tříd společně zhlédly 
pohádku Ježek Bodlinka, které jim zahrálo 
Divadlo Maringotka. Výlet byl zakončen 
pěší túrou od Zavadilky zpět do školky.
...
Třída Pirátů zahájila projekt Studánky víly 
Rozárky. Víla Rozárka zavede děti v prů-
běhu školního roku k devíti studánkám, 
z nichž každá má své tajemství. Děti budou 

objevovat vodu v mnoha podobách a sou-
vislostech - vodu lépe poznají, pohrají si s ní 
a naučí se o ni lépe pečovat. Děti v říjnu pro-
žily Pirátskou plavbu v MŠ, která byla plná 
tance, soutěží a zábavy. Splnily také již třetí 
úkol do své pirátské průkazky - tentokrát to 
bylo šplhání po houpajícím se laně. Děkuje-
me rodičům za kreativní kostýmy dětí a paní 
Trávníčkové za upečení sušenek pro děti.
...
Děti z Mateřské školy Kněhyně navštívily 
koncem října Pustevny. Cílem výletu byla 

Stezka Valaška s krásnými výhledy. Příjem-
ným zakončením slunečného dne byla ná-
vštěva hotelu Tanečnica, kde nám maminka 
Damianka V. připravila sladké pohoštění, za 
což jí děkujeme.

Všichni už se těšíme na společně strávený 
předvánoční čas v mateřské škole a na před-
vánoční tvoření s rodiči, které proběhne ve 
všech třídách.

učitelky MŠ

třída Skřítků třída Pirátů třída Kněhyně
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V minulém čísle jsme si představili nej-
více využívanou službu Charity Valašské 
Meziříčí - pečovatelskou službu Rožnov 
pod Radhoštěm. V tomto čísle se podí-
váme na další služby, které mohou naši 
občané využívat.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Triumf
1. listopadu byla slavnostně otevřena nová 
služba Charity Valašské Meziříčí - Níz-
koprah TRIUMF. Zařízení, které si dává 
za úkol motivovat děti a mládež a vést je 
k odpovědnému a samostatnému způsobu 
života. Prostory, ve kterých nízkoprah sídlí, 
pronajalo Charitě Město Rožnov. Interiér 
je vytvořen tak, aby v něm klienti našli mís-
to, kde by mohli rozvíjet své kreativní myš-
lení, prohloubit si své dovednosti a schop-
nosti v různých zájmových, volnočasových 
ale i vzdělávacích činnostech. Je určen pro 
všechny od 10 do 26 let.
Přáním pracovníků je, ať klienti najdou 
v novém Nízkoprahovém zařízení bezpečí, 
ale i místo, kde budou rádi trávit svůj volný 

čas společně se svými vrstevníky a pracov-
níky klubu. Více informací v letáku na této 
straně.

Denní stacionář Radost
Denní stacionář Radost je určen lidem, 
kteří kvůli svému zdravotnímu stavu ob-
tížně zvládají pobyt doma bez pomoci 
dalšího člověka. Klienty jsou lidé starší 
50 let, kteří jsou špatně pohybliví nebo 
mají různě závažné poruchy orientace. 
Službu mohou využít obyvatelé Rožnova 
pod Radhoštěm a okolních obcí – Zubří, 
Vidče, Vigantic, Valašské Bystřice, Hu-
tiska-Solance, Dolní, Prostřední a Horní 
Bečvy.
Klientům pomáhají se základními hygie-
nickými potřebami a se zajištěním stravy 
(svačina, oběd) podle jejich individuál-
ních potřeb. Připravují pro ně denní pro-
gram činností „na míru“, podle možností 
a preferencí každého uživatele.
Denní stacionář sídlí v budově Charity 
v centru Rožnova p. R. v blízkosti farního 
kostela. Služba je poskytována za úhradu. 

Kompletní ceník služeb:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu 80 Kč/hod. *
 •  Pomoc při oblékání a svlékání včetně spe-

ciálních pomůcek
 •  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 •  Pomoc při prostorové orientaci, samo-

statném pohybu ve vnitřním prostoru
 •  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. Pomoc při osobní hygieně 100 Kč/hod. *
 •  Pomoc při úkonech osobní hygieny
 •  Pomoc při použití WC
 •  Celková koupel vč. mytí vlasů
 •  Holení, péče o nehty na rukou
3. Poskytnutí stravy
 •  Dovoz oběda 15 Kč/úkon
 •  Nákup snídaně, svačiny 10 Kč/úkon
 •  Nápoje – suroviny na 1 den pobytu 5 Kč
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti; zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím; sociálně tera-
peutické činnosti
 •  individuální forma 80 Kč/hod.*
 •  skupinová forma 50 Kč/hod.* 

SERIÁL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kdo jsme:

Pro koho tu

jsme:

Jsme klub a zároveň  sociální
služba. Zaručíme ti u nás
příjemné prostředí, kde

můžeš jen tak posedět, něco
zahrát nebo pokecat s

pracovníky 

Pro mladé lidi ve věku10-26let.

 

Co ti v klubu můžeme
nabídnout:

respekt, anonymitu, mlčenlivost, podporu
příjemné a bezpečné prostředí
pokec o věcech, které tě trápí a nevíš si
sám s nimi rady  
volnočasovky (fotbálek, pinec, stolní
hry, různé akce)
doučko 

Otvíračka 
Po-St      12:00-17:00 (10-18 let)
Čtvrtek  12:00-17:00 (10-21 let)
Pátek      13:00-15:00 (10-26 let) 

individuální pokec

Kde nás najdeš?
Rožnov pod Radhoštěm,

ulice Zemědělská
 

Tel: 731 560 375

(bývalý T-klub)
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5. Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí 100 Kč/hod.*
 •  pomoc při komunikaci vedoucí k uplat-

ňování práv a oprávněných zájmů:
- doprovod na úřady, na nákupy, dopro-
vod do a ze zařízení
- pochůzky (pošta, banka, lékárna)
- vyřizování úředních záležitostí klientů, 
pomoc při vyplnění formulářů
- objednání u lékaře
- komunikace s rodinou apod.

 
* Pokud poskytování těchto úkonů, včet-
ně času nezbytného k jejich zajištění, ne-
trvá celou hodinu, výše úhrady se poměr-
ně krátí (§11, odst. 2, písm. A, vyhláška č. 
505/2006 Sb.)
 
Dále poskytují tyto fakultativní činnosti:
•  doprava uživatele do a ze zařízení cena 

dle vnitřního tarifu (dle provozních 
možností, na základě individuální do-
hody)

•  doprava na výlety, akce 16,91 Kč/km
 
K základnímu úkonu celková koupel vč. 
mytí vlasů se účtuje režijní poplatek ve 
výši 20 Kč.
Smluvní cena oběda je určena dodavate-
lem a činí 56 Kč.

Domácí zdravotní a paliativní 
péče
Služba Domácí zdravotní a paliativní péče 
(aktivní péče poskytovaná nevyléčitelně 
nemocným v pokročilém nebo konečném 
stádiu nemoci) je určena pacientům v jejich 
domácím prostředí – zabraňuje vytržení 
klienta z jeho přirozených sociálních vazeb. 
O klienty s akutním i chronickým onemoc-
něním a pacienty v pokročilých a koneč-
ných stádiích nevyléčitelných chorob se 
starají registrované všeobecné sestry.
Nabízí multiprofesní spolupráci, která 
slučuje lékařské, ošetřovatelské, psycho-
logické, sociální a duchovní aspekty. Kli-
entům pomáhají s ošetřováním ran a de-
fektů kůže, s aplikací inzulínu, injekcemi 
a infuzní léčbou, s výměnou močových 
katarů, ošetřovatelskou rehabilitací či 
podáváním léků. U paliativní léčby zajiš-
ťují oxygenoterapii (léčba pomocí inhala-
ce kyslíku, který je považován za léčivo), 
odsávání sekretu z dýchacích cest, zajiš-
tění léčby bolesti lineárními i přenosný-
mi stříkačkovými dávkovači. Příbuzným 

a přátelům umírajících poskytují účinnou 
oporu. V případě, že je pacient omezen 
na hybnosti do takové míry, že se nemůže 
dostavit k ambulantnímu ošetření, hradí 
poskytované služby zdravotní pojišťovny.
Naši službu mohou využít obyvatelé Rož-
nova pod Radhoštěm a okolních obcí 
– Zubří, Zašové, Veselé, Stříteže nad 
Bečvou, Vigantic, Vidče, Hutiska-Solan-
ce, Valašské Bystřice, Dolní, Prostřední 
a Horní Bečvy. Služba je poskytována 
nepřetržitě.

Kontakt:
Domácí zdravotní a paliativní péče
Pivovarská 2190
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
pevná linka: 571 654 954

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba je určena seniorům 
a dospělým lidem s různým typem posti-
žení nebo chronického onemocnění, kte-
ří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. 
Poskytováním služby zároveň odlehčují 
rodině a blízkým osobám, kteří o své blíz-
ké pečují. Službu nemohou poskytnout 
osobám s těžkým mentálním postižením 
a osobám s vážnou psychiatrickou dia-
gnózou. Služba je poskytována terénní 
formou, tedy pracovníci dojíždí za uživa-
teli do jejich domácností. Zároveň touto 
přechodnou péčí o nemocného umožňují 
pečujícím osobám nezbytný odpočinek, 
nutný k regeneraci sil i k vyřízení nezbyt-
ných osobních záležitostí.

Ceník úhrad za odlehčovací služby
Základní činnosti 120 Kč/hod.
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu
•  pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-

nutí podmínek pro osobní hygienu
•  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-

tění stravy 
•  zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím
•  sociálně terapeutické činnosti
•  pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

•  výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti

Čas nezbytný k zajištění činností 100 Kč/
hod. (paušál 15 min = 25 Kč)

-hol-
zdroj: valmez.charita.cz

Úvod
Naší obcí 11. května projel „Závod míru“, byla to 
vrchařská prémie na Pustevny.
Stavby v obci
Na jaře byla zahájena rekonstrukce koupaliště 
a 1. 7. 1994 byl zahájen provoz. Bylo vybudováno 
sociální zázemí na koupališti – budova.
V průběhu roku se budovalo tenisové hřiště, hřiště 
na volejbal a nohejbal.  Před budovou  OÚ vznikl 
krásný sportovně rekreační areál.
Obyvatelstvo
Naše obec má 1 662 obyvatel. Narodilo se: 8 děvčat 
a 11 chlapců. Zemřelo: 27 občanů.
Volby
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 
18. – 19. listopadu v budově Obecního úřadu. 
Výsledky voleb: Pořadí stran: 1. Sdružení nezávis-
lých kandidátů - 3 818 hlasů, 2. KDU–ČSL - 3 070 
hlasů, 3. KSČM, NK - 1 701 hlasů. První zasedá-
ní Obecního zastupitelstva se konalo 1. prosince 
1994.  V tajných volbách byl starostou obce zvolen:  
Alois Krupa – KDU–ČSL, zástupcem starosty byl 
zvolen:  Rudolf Jurečka – Sdružení nezávislých.
Český červený kříž
Tato organizace zaznamenala úbytek členů. V sou-
časné době má 51 členů.
Sbor dobrovolných hasičů – střed
V současné době má 111 členů, z toho 27 žen.
Sbor dobrovolných hasičů – Kněhyně
Členská základna čítá 48 členů, 16 žen a 32 mužů. 
Věkový průměr u žen je 34 let, u mužů 52 let.
Mateřská škola – střed
Po kritickém roce 1992/93 nastalo malinké uklid-
nění a s financováním škol se situace vyjasnila. 
Nemluví se o totální likvidaci mateřských škol, ale 
o zachování důležitého provozu a služby rodičům. 
Rodiče platí 50 Kč měsíčně jako školné na provoz 
MŠ.
Knihovna
Knihovnu od roku 1987 stále vede paní Jarmila 
Blanařová. Půjčovní den je středa od 12.00 – 17.00 
hod. Do knihovny chodí 116 čtenářů, z toho dětí 
do 14 let – 43. Má 3 795 svazků. Na zakoupení no-
vých knih věnoval Obecní úřad 3 000 Kč.
Církev – náboženství
Věřící občané navštěvují římskokatolické kostely 
na Horní Bečvě a na Hutisku – Solanci. U těchto 
kostelů jsou hřbitovy, kam pochováváme své mrt-
vé. Za finančního příspěvku Obecního úřadu a za 
pomoci občanů byly opraveny kapličky, nezapo-
mnělo se ani na boží muka, která jsou na různých 
místech v obci.

Z kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1994
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KALENDÁŘ AKCÍ NA 
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

AKCE V OKOLÍ

Listopad - únor | domeček na návsi
1989: REVOLUČNÍ ROK
Výstava fotografií v domečku na 
návsi.
...
10. prosince | 9.30 | sokolovna
VÁNOČNÍ SPECIÁL
Vánoční tvoření a přátelské posezení. 
Více na Facebooku „Komunitní centrum 
Bečvanské maměnky.“

1. prosince | 15.00 | H. B. - kostel sv. 
Jana a Pavla
ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí Horňané, žesťový kvartet 3 + 
1 (dětský soubor vedený Jiřím Blinkou), 
host: na bajan Marta Tichá.
...
1. prosince | 16.30 | R. p. R. - kostel 
Všech svatých
1. ADVENTNÍ KONCERT
Série čtyř koncertů ZUŠ Rožnov a hos-
tů. Všechna data a více informací na 
www.zusroznov.cz
...
1. prosince | 17.00 | Janíkova stodola
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Slavnostní předvánoční koncert s Jožkou 

Šmukařem a jeho cimbálovou muzikou.
...
5. prosince | 14.00 | Valašská dědina
MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
Prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou, 
volný vstup pro děti do 15 let.
...
5. prosince | 19.00 | Vrátnice R. p. R.
ONDŘEJ SMEYKAL - DIDGERIDOO
S GONGY
Komponovaný večer s australskou té-
matikou s českým hráčem na didgeridoo 
Ondřejem Smeykalem. www.tka.cz
...
6. prosince | 15.30 | sokolovna H. Bečva
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO NEJMENŠÍ
Mikulášská nadílka s doprovodným 
programem pro nejmenší děti. Nutné 
přihlášení přes formulář v události na 
Facebooku nebo na e-mailu: eva.pasty-
rikova@gmail.com. Pořádají Kordulky. 
Vhodné pro děti do 4 let.
...
7. prosince | 7.00 | Dřevěné městečko - 
kostel sv. Anny
RORÁTY
Ranní mše svatá.
...
7. prosince | 14.00 | Horní Bečva
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce s ohňostrojem, ochutnáv-
kou místních dobrot a kulturním progra-
mem.

Neděle 1. 12. 10.30 h – 1. neděle 
adventní
Varhaník – Eva Pařenicová + schola
Poděkování za přijatá dobrodiní s pros-
bou o požehnání do dalších let a za živou 
a zemřelou rodinu Drlíkovu.

Středa 4. 12. 17.30 h
Varhaník –  Eva Pařenicová
Za zemřelé Anastázii a Vladimíra Kři-
štofovy, dceru Alenu, živou a zemřelou 
rodinu z obou stran a duše v očistci.

Neděle 8. 12. 10.30 h – 2. neděle ad-
ventní, Návštěva sv. Mikuláše s anděl-
ským doprovodem
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová
Za zemřelou Miladu Štigálkovou.

Středa 11. 12. 17.30 h
Varhaník –  pan Poruba
Za Jiřího Křenka a jeho rodiče Křenkovy.

Mše svaté v prosinci

7. prosince | 14.00 | Hutisko-Solanec
MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Mikulášská nadílka, rozsvícení vánoční-
ho stromu a bohatý kulturní program.
...
9. - 13. prosince | Masarykovo náměstí 
R. p. R.
VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ
Bohatý kulturní program. www.tka.cz.
...
14. - 15. prosince | 9.00 | Valašská dě-
dina, Dřevěné městečko
VÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční jarmark s nabídkou dárků lido-
vých výrobců. Oživlé expozice.
...
21. - 22. prosince | 17.00 | Dřevěné 
městečko
ŽIVÝ BETLÉM
Lidová hra o narození Ježíše podle 
Evangelia sv. Matouše.
...
26. prosince | 13.00 a 15.00 | Dřevěné 
městečko
ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Vánoční koncert v kostele sv. Anny.
...
27. prosince | 9.00 | tělocvična ZŠ H. B.
8. VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM 
TENISE 
Oddíl stolního tenisu TJ Horní Bečva 
pořádá 8. ročník turnaje o putovní po-
hár starosty obce ve stolním tenise.

Neděle 15. 12. 10.30 h – 3. neděle 
adventní
Varhaník – Eva Pařenicová
Za zemřelou Marii Klouparovou, živou 
a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Úterý 17. 12. 17.30 h – Adventní zpoví-
dání více kněží od 16.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová
Za Vojtěcha Trčku, rodinu Jurajdovu 
a duše v očistci.

Neděle 22. 12. 10.30 h – 4. neděle
adventní, Sbírka na kostel
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola
Za zemřelého Karla Dětského, manželku, 
živou rodinu a duše v očistci.

Úterý 24. 12. 20.00 h – Štědrý večer
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola
Za Františka Bila, bratra Ludvíka a živou 
a zemřelou rodinu Bilovu.

Středa 25. 12. 10.30 h – Slavnost 
– Hod Boží Vánoční, Narození Páně
Varhaník – Eva Pařenicová, schola, 

Záhořané
Za živou a zemřelou rodinu Frnkovu, 
Pallovu, Mikulenkovu a Mitášovu.

Čtvrtek 26. 12. 10.30 h – svátek sv. 
Štěpána, prvomučedníka
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová
K 1. výročí úmrtí Jindřišky Fiuráškové, 
manžela Františka, syna Františka a ži-
vou a zemřelou rodinu z obou stran.

Neděle 29. 12. 10.30 h – svátek Svaté 
rodiny – Ježíše, Marie a Josefa, 
Obnova manželských slibů
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola
Za zemřelou Annu Krhůtkovou, rodiče, 
3 bratry, 2 sestry, 2 synovce, Martina 
Kalinu a duše v očistci.

Úterý 31. 12. 14.00 h – sv. Silvestra I., 
papeže, Poděkování a prosba o Boží 
pomoc do Nového roku
Varhaník – Eva Pařenicová
Za živé a zemřelé členy živého růžence.
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Nastala zima, a tedy i čas, kdy můžeme posedět doma v teple s dobrou knížkou. Třeba s některou z těch, které do naší knihovny 
doputovaly spolu s novým cirkulačním souborem z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Nebo s některou z těch nových. 
Z pestré nabídky si všichni milovníci knih mohou najít něco pro sebe. V nových knihách jsou uvedené i knížky, které jsou po-
vinnou četbou pro studenty. Těším se na vás každý čtvrtek od 11.00 h do 16.00 h.

Marcela Slížková, knihovnice

Paolini Christopher: 
Poutník, čarodějnice 
a červ
Poutník a  prokleté dítě. 
Kouzla a  magie. A  samo-
zřejmě draci... Vítejte zpát-
ky ve světě Alagaësie. 

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Aubray Camille:
Vařila jsem pro Picassa
Román o  umění, lásce 
a jídle v čarovné Provenci. 
Provence, jaro 1936: v pří-
mořském městečku Juan-
-les-Pins panuje mimose-
zonní klid. Sedmnáctiletá 

Ondine, matčina pravá ruka, pracuje 
ve vyhlášené rodinné restauraci Café 
Paradis. Příjemným vytržením je pro 
ni nový zákazník z Paříže, slavný Pablo 
Picasso…

Jacobs Anne: Venkov-
ské sídlo, Zlaté časy
Jacobs Anne: Venkov-
ské sídlo, Bouřlivé časy
Když sedmdesátile-
tá Franziska krátce po 
pádu Berlínské zdi na-
vštíví bývalé rodinné 
panství Dranitz ve vý-
chodním Německu, kde 
vyrůstala, je rozhodnutá 
zůstat tady už natrvalo. 
V  pohnutých časech 2. 

světové války musela její rodina ven-
kovské sídlo na příkaz sovětské oku-
pační správy opustit. Touha po domově 
však Franzisku nikdy neopustila. Spo-
lečně s  vnučkou Jenny se snaží vrátit 
starobylému venkovskému sídlu dřívěj-
ší lesk.

Kosiński Jerzy: 
Nabarvené ptáče
„Autobiografický“ román 
líčí osud malého židov-
ského chlapce, který sám 
prožil druhou světovou 
válku na zaostalém ven-
kově kdesi v prostoru vý-

chodního Polska či Ukrajiny.

DETEKTIVKY

Weaver Tim:
Žena mého života
David Raker je zpět 
a spolu s ním i jeho dáv-
no „zesnulá manželka“. 

NAUČNÁ LITERATURA

Dvořáková Radka:
Reflexní terapie jako 
samopomoc
Radka Dvořáková se 
jako terapeutka zabývá 
reflexní terapií více než 
deset let. Svou praxí 

a  zkušenostmi si vypracovala vlastní 
specifický postup na uvolnění krční 
páteře. Úspěšně kombinuje reflexní 
terapii s  bylinnou léčbou a  snaží se 
zachovávat celostní přístup ke zdraví.

Leffler Ferdinand: 
Žijte ve své zahradě
Hledáte inspiraci pro 
svou novou zahradu, 
nebo chcete něco udě-

lat s  tou stávající? Anebo se chcete 
prostě jen zasnít a  nechat se unášet 
krásou zahradních scenérií? Tato vel-
koryse vypravená publikace přináší 
svěží a  veskrze současný pohled na 
zahradu jako na přátelské místo, kde 
se vám bude dobře žít. 

POVINNÁ ČETBA PRO STUDENTY

Dyk Viktor: Krysař
Hemingway Ernest: Stařec a moře
Hrabal Bohumil: Ostře sledované 
vlaky
Mácha Karel Hynek: Máj
Mrštík Alois: Maryša
Moliere: Lakomec
Orwell George: Farma zvířat
Steinbeck John: O myších a lidech

NOVINKY Z KNIHOVNY

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Růžička Oldřich:
Atlas lidského těla
pro děti

Stará Ester:
Chrochtík a Kvíkalka
na cestě za blýskavým
prasátkem
Nadčasová a  srozumi-

telná pohádka s poselstvím, ve které 
nechybí humor, napětí ani láska.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Brown Peter:
Robot v divočině
Z nákladní lodi, která se 
během hurikánu poto-
pila uprostřed oceánu, 
připluje k  ostrovu obý-
vanému zvířaty bedna. 
Zvířata bedýnku najdou 

a zjistí, že je v ní robotka Roz, nechtě-
ně ji zapnou a ona se musí naučit, jak 
na neznámém ostrově přežít, spřá-
telit se se zvířaty, která ji zpočátku 
považují za „nestvůru“, a  překonávat 
velká nebezpečí.

Smolíková Klára:
Spolkla mě knihovna
Dobrodružná výprava do 
historie knih a  knihoven 
od oblíbené autorky Klá-
ry Smolíkové. Schválně, 
jaká nejpodivnější věc 

se ti s knihou stala? Tak třeba Davida 
a jeho kocoura spolkla knihovna. Jen si 
to představ: v klidu si chceš číst a na-
jednou jsi uprostřed té nejbláznivější 
a nejdivočejší výpravy do knižní histo-
rie! 

Foglar Jaroslav:
Rychlé šípy
Kompletní komiksové 
vydání obsahuje všech-
ny příběhy, které milo-
vali už vaši tátové a dě-
dečkové.
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Pozvánky

Vánoční speciál
Komunitn í  centrum Bečvanské Maměnky

srdečně  zve  na 

Vánoční tvořen í a přátelské posezení 

10.12.2019         09:30-12:30
Sokolovna Prostřední Bečva

Více informací  na jdete  na našem Facebooku
"Komunitn í  centrum Bečvanské Maměnky"

1989: Revoluční rok
výstava fotografií - náves

listopad - únor

ROK 2019 V JK VALAŠSKO
Jezdecký klub Valašsko patří k velmi aktiv-
ním spolkům v obci Prostřední Bečva. Má 3 
desítky členů, hlavně z řad dětí a mládeže. 
Děti zde začínají své první kroky na poní-
cích než dorostou na velké koně. Ale už 
i pro děti a pony se pořádají jezdecké akce 
a soutěže.
Závodní sezona začíná již v březnu a kon-
čí na přelomu října a listopadu. Naše 

jezdkyně letos startovaly na více než 50 
jezdeckých závodech. Mezi nejúspěšnější 
v kategorii pony patřila Barbora Hrstková 
s poníkem Argo, která se pravidelně umis-
ťovala na předních místech, a rovněž si spl-
nila kvalifikaci na republikové finále. V ju-
niorské kategorii JK Valašsko velmi dobře 
reprezentovaly Lada Srovnalová s Campari 
a Klára Tioková s Bornfee. Trenérem JK 

Valašsko je stále pan MVDr. Josef Živníček. 
Jaro v našem klubu je ve znamení orga-
nizace Výstavy koní na Valašsku, konané 
v tradičním termínu 1. května. Letos bylo 
odborné komisi předvedeno 86 koní v jed-
notlivých kategoriích. Šampiony výstavy se 
stali: welschpony Bony paní Kamily Suré, 
klisna Winnie paní Michaely Bendové 
a plemenný hřebec Galvas v majetku Ro-
mana Lunáka. 4. května na výstavu navá-
zaly vozatajské soutěže jedno a dvojspřeží. 
V obou kategoriích zvítězil se svými koňmi 
Michal Bančík.
Letošní sportovní sezóna byla ukončena 
Hubertovou jízdou, při níž si jezdci mohli 
vyzkoušet crossové překážky.
Práce ale v JK nekončí ani v zimě. Nadále 
pokračujeme ve spolupráci se SZEŠ Rož-
nov pod Radhoštěm a SVČ Rožnov pod 
Radhoštěm. Zimní příprava byla zahájena 
přednáškou MVDr. Živníčka o tréninku 
a péči o sportovního koně.

Irena Dulavová
předsedkyně JK Valašsko
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FOTBAL Fotbalová přípravka FK Prostřední Bečva
- zhodnocení sezónySkončila podzimní část soutěžního ročníku 

2019/20. Hlavním úkolem byl zisk mini-
málně šesti bodů z posledních třech utká-
ní. To se nakonec podařilo. V Krhové jsme 
zvítězili 3:0 (Lukáš Křenek, Martin Fiurá-
šek a Jakub Ondryáš), doma s Bylnicí jsme 
remizovali 1:1 (Jakub Ondryáš) na penal-
ty jsme prohráli 1:2 a v posledním utkání 
v Ratiboři jsme remizovali 1:1 (Lukáš Kře-
nek), na penalty jsme zvítězili 2:1. V koneč-
né tabulce jsme obsadili nelichotivé desáté 
místo, skore 24:25 a zisk 18 bodů. Že je tato 
třída velmi vyrovnaná, svědčí i fakt, že od 
třetího místa nás dělí pouhých šest bodů. 
Věřme, že jaro bude podstatně lepší, hlavně 
věříme, že zdravotní problémy během zim-
ní přestávky se u několika hráčů vyřeší.
Závěrem chci jménem FK i jménem svým 
poděkovat všem sponzorům OÚ Prostřed-
ní Bečva, ROLF, ROBE, NERO TRADE, 
YOMAX Josef Matušík a (Ne)obyčejná 
hospůdka Tomáše Hollaina, sympatizan-
tům za podporu našeho i mládežnického 
fotbalu, všem hráčům i příznivcům.

Přejeme všem hezké Vánoce a do nového 
roku 2020 hlavně zdraví, štěstí a rodin-
nou pohodu!

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Po dlouhém období  zkoušení a pilné pří-
pravy jsme letos přihlásili naši mladší 
a starší přípravku do soutěžního ročníku 
2019-2020 / OP Vsetín. Doposud jsme 
absolvovali pouze pár přátelských utkání. 
Pro kluky je ostrá soutěž novou zkušenos-
tí. Z počátku to pro ně nebylo jednoduché 
a neobešlo se to bez vysokých proher, ale 
postupem času se kluci začali osmělovat, 
zlepšovat a odehráli velmi slušná utkání, 
v některých případech i velmi vyrovnaná.  
Mladší přípravka hraje soutěž turnajovým 
způsobem 1x týdně, kde se společně utká 
4-5 mužstev. Kluci si vedli skvěle. Začali 
střílet branky a dokonce si připsali nějaké 
výhry a remízy. 
Starší přípravka hraje soutěž klasickým 
způsobem 1x týdně 1 utkání. I přesto, že 

doposud nevyhrá-
la ani jednou, je na 
klucích vidět po-
stupné zlepšení, 
které nás motivu-
je k další práci. Je 
pravdou, že starší 
přípravka nemá 
tak široký kádr 
a kolikrát ji museli 
doplňovat kluci 
z ml. přípravky 
a to bylo znát. 
Zimou však pro 
nás sezona nekon-
čí. Odpočineme si 
od fotbalu zhruba 
jenom jeden mě-
síc a to v období 
vánočních svátků 
a nového roku. 
V průběhu ledna 
začneme s přípra-
vou na jarní část 
sezony. V zimě 
nás čeká několik 
halových turna-
jů. Jejich termíny 
ještě budeme po-
stupně dolaďovat 
a včas avizovat.
S dosavadním 

přístupem a předvedenými výkony dětí  
jsme spokojeni. Samozřejmě stále je na 
čem pracovat, ale jsme nesmírně rádi, že 
se nám po dlouhých letech podařilo obno-
vit mládež. Malých fotbalistů je však stále 
nedostatek! Budeme tedy rádi za každé 
nové děti, které mají rády fotbal a pomů-
žou nám rozšířit mládežnickou základnu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodi-
čům za jejich přístup, obětavost a pevnou 
vůli. Právě oni jsou tím největším vzorem 
pro své děti.
Přejeme vám všem krásné a ve zdraví 
prožité svátky vánoční a šťastný nový 
rok.

Vaší trenéři mládeže  O+M+J+Z
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