
Ve čtvrtek 27. června proběhlo zasedání 
zastupitelstva obce Prostřední Bečva. Pří-
tomno bylo 8 zastupitelů, 3 byli omluveni. 
Zastupitelé mimo jiné schválili:
• závěrečný účet obce za loňský rok,
• účetní závěrku základní a mateřské školy,
•  účetní závěrku společnosti Kanalizace 

Bečva s.r.o.,
•  přijetí zaměstnanců na dohodu o provede-

ní práce na zajištění provozu směrem na 
Pustevny během prázdnin a víkendů, kteří 

budou mít na starost koordinaci dopravy 
na odbočce u Zavadilky, pro snížení provo-
zu a dopravního zatížení v části Kněhyně,

•  rozpočtové opatření č. 2.

Vzali na vědomí:
•  cyklostezka od ZŠ podél Bečvy – žádá se 

o dotaci v rámci spolupráce se slovenskou 
obcí Ďurďové na polovinu původní trasy 
směrem na Hutisko-Solanec,

•  žádost o dotaci na opravu cesty směrem na 

Hutisko-Solanec nebyla úspěšná,
•  ve velké části obce se mění veřejné osvět-

lení,
•  pavilon základní školy: podařilo se dokon-

čit výběrové řízení, stavební práce budou 
zahájeny v červenci,

•  parkoviště a závory na Pustevnách – žá-
dost o dotaci schválila rada Zlínského kra-
je. Práce by měly být hotové do zimy.

-hol-

V sobotu 22. června 2019 proběhly v naší 
obci první obecní  slavnosti. Počasí přede-
vším z počátku moc nepřálo. I přes déšť se 
nás ze všech koutů obce sešlo poměrně dost. 
Nejprve byl program zaměřený na děti. Na 
pódiu vystoupily děti  ze  základní  školy. 
Předvedl se pěvecký kroužek, bubenický 
kroužek a vybraná vystoupení z letošní škol-
ní Talentmánie. V altánu u hřiště bylo něko-
lik stanovišť, kde děti mohly nasbírat razítka 

za splnění různých  zajímavých  aktivit, 
které si pro ně připravily  složky  působící 
v obci – zábavná zdravověda, tvarování ba-
lónků, výroba placek, ukázky a vyzkoušení 
si hasičských technik, malování na obličej 
a další. Za nasbíraná razítka mohly děti vy-
zkoušet lanovku přes Bečvu, kterou si pro 
ně připravil policejní sbor Městské Policie 
Rožnov pod Radhoštěm. 

(pokračování na str. 4)
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OZNÁMENÍ

Zlínský kraj rozdělí 
v kotlíkových dotacích 
160 milionů  
Další výzvu tzv. kotlíkových dotací chystá 
Zlínský kraj. Podpora se týká výměny kotlů 
na pevná paliva v domácnostech za ekolo-
gičtější způsoby vytápění. Program má být 
vyhlášen 10. září, příjem žádostí začne od 
15. října. Kraj mezi příjemce rozdělí téměř 
160 milionů korun, které získal od Minister-
stva životního prostředí. Kotlíkové dotace 
bude možné využít na výměnu stávajícího 
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový ekologický zdroj tepla, kterým může 
být kotel pouze na biomasu (automatický 
i s ručním přikládáním), plynový konden-
zační kotel nebo tepelné čerpadlo. 

•  Plynový kondenzační kotel - 75 % způso-
bilých výdajů, maximálně 95.000 Kč

•  Kotel na biomasu s ručním přikládáním 
- 80% způsobilých výdajů, maximálně 
100.000 Kč

•  Tepelné čerpadlo či automatický kotel na 
biomasu - 80% způsobilých výdajů, maxi-
málně 120.000 Kč

Podrobné informace najdete na adrese 
www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Máte-li o dotaci 
zájem, obraťte se na starostu Ing. Radima 
Gálika, který Vám žádost o dotaci připraví.

-gal-

Nové kontejnery
na elektroodpad  
V červenci  jsme umístili  v  obci  dva nové 
kontejnery  na  drobný  elektroodpad.  Je-
den  stojí  u  sběrného  dvora  a  druhý  za 
Domem služeb v blízkosti kontejneru na 
textil. Oba jsou přístupné nepřetržitě. 

Co PATŘÍ do červeného kontejneru? 
S radostí zde můžete vyhodit staré a nepou-
žívané:
• baterie a nabíječky
•  mobil. telefony, tablety, vysílačky, navigace
•  přehrávače mp3, diskmany, rádia, gramo-

fony
• sluchátka
• videokamery, fotoaparáty
• notebooky, klávesnice, myši
• malé tiskárny
• kalkulačky, budíky
• elektrické hračky
•  elektronické hry, auta na vysílačku, roboty
•  menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 

toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovar-
né konvice aj.)

•  fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí 
strojky

• žehličky, ruční vysavače
Co NEPATŘÍ do červeného kontejneru?
• televizory, počítačové monitory
• zářivky, žárovky
•  velké domácí spotřebiče – ledničky, pračky 

apod.

Podle firmy Asekol, která kontejnery spravu-
je, do nich nejčastěji lidé vyhazují vysloužilé 
varné konvice. Naopak nejčastěji vyhazova-
ným elektrozařízením ve směsném odpadu 
jsou elektronické hračky. Ty mají také nej-
větší spotřebu baterií, čemuž odpovídá fakt, 
že v domácnostech patří k nejkupovanějším 
zařízením. 
Nejméně polovina Čechů koupí elektro-
nickou hračku jednou za rok. A ještě jedna 
příjemná zpráva na závěr. Za každý 1 kg 
starého elektra vhozených do červených 
kontejnerů obdrží Národní rada osob se 
zdravotním postižením 1 Kč. Ta prostředky 
využije na podporu hendikepovaných obča-
nů při získávání pracovních příležitostí.

-sr-

Částečné uzavírky
na silnici I/35  
Na  začátku  srpna  začnou  opravy  povr-
chu komunikace I/35 v úseku od odboč-
ky na Hutisko-Solanec po Zavadilku.

Silnice I/35 je majetkem státu a ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic, které je inves-
torem příslušných oprav. Celá stavba je 
rozdělena na tři etapy, z nichž každá bude 
řešena formou částečné uzavírky. Dle 
vyjádření realizátora stavby jsou práce 
naplánované  na  29.  7.  –  30.  11.  2019. 
Datum je uvedeno s rezervou, práce by 
měly být hotové dřív. Na daném úseku se 
nachází zastávky autobusu, které budou 
vždy přesunuty před nebo za právě opra-
vovaný úsek. Úseky  budou  uzavírané 
vždy  v  jednom  pruhu  a  doprava  bude 
řízena kyvadlově semafory.

-sr-

Jazykové kurzy
– angličtina  
Obec Prostřední Bečva ve spolupráci 
s jazykovou školou Kiaora zjišťuje zájem 
o kurzy anglického jazyka na Prostřed-
ní Bečvě. Rozsah kurzu: 35 týdnů (105 
vyučovacích hodin). Kurzy probíhají 1x 
týdně v rozsahu tří vyučovacích hodin 
(3x45 minut). Maximální počet studen-
tů ve skupině: 10. Předběžná cena kurzu: 
6 000 Kč. Zahájení v říjnu 2019. Zájemci 
hlaste se do 15. srpna 2019 na obecním 
úřadě nebo e-mailem: mistostarosta@
prostrednibecva.cz.

Svoz odpadů
v srpnu 2019
Popelnice – netříděný odpad:
12. 8. a 26. 8.
Plasty (žlutý): 5. 8.
Papír (modrý), sklo (zelený), 
nápojové kartony (bílý): 19. 8.
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Soutěž o nejlepší pro-
střednobečvanskou 
pálenku

V rámci obecních slavností byla vyhlášena 
soutěž o nejlepší  prostřednobečvanskou 
pálenku. Vzorky mohli zájemci donést na 
obecní úřad do konce května. Týden před 
obecními slavnostmi byla svolána odborná 
porota a pozváni soutěžící, aby společně 
zasedli a vybrali nejlepší pálenku, a to ve 
třech kategoriích: slivovica - trnky, kalvá-
dos - jablkovica a ostatní pálenky.
Výběr to nebyl lehký, sešlo se 27  soutěž-
ních vzorků. Členové poroty: starosta Ra-
dim Gálik, Luděk Bill (odborník v oboru 
gastronomie), Roman Bil za zahrádkáře, 
a soutěžící Rudolf Jurajda, Libor Kretek 
a Petr Buroň.

Výherci kategorií:

slivovica

1. Libor Kretek

2. Vladimír Holčák

3. Radek Závorka

jabkovica

1. Rudolf Jurajda

2. Radek Závorka

3. Roman Bil

ostatní pálenky

1. Rudolf Jurajda

2. Zbyněk Jurajda

3. Tomáš Růčka st.

Celkový šampion

Rudolf Jurajda - hruškovica 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI

Celkovým šampionem se stal Rudolf Ju-
rajda se svou hruškovicí. Rozhovor s pa-
nem Jurajdou o tom, jak vypálit co nejlepší 
pálenku najdete na straně 6.
Zbytky  soutěžních  vzorků byly věnová-
ny k  charitativnímu prodeji na obecních 

slavnostech. Jejich cena byla od 10 Kč do 
40 Kč podle umístění pálenky. Celou část-
ku z prodeje – 10.600 Kč – obdržela paní 
Cvernová, která se stará o svého syna Da-
vida Lukse.

-hol-

ČEZ distribuce oznamuje plánovanou odstávku el. energie:
5. 8. 2019 (8.00 h – 12.00 h)
Kněhyně - Suchá
114/24, 114/16, 123/117, 123/118, 123/124, 123/45, 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, 122, 123, 155, 184, 203, 215, 231, 291, 
301, 318, 329, 340, 351, 355, 363, 389, 391, 398, 399, 407, 408, 
413, 414, 420, 438, 473, 497, 515, 518, 522, 523, 576, 577, 578, 
579, 583, 585, 640, 676, 694, 715, 90, E101, E119, parc.č. 1755, 
parc.č. 1888/3, parc.č. 1906/1, parc.č. 1925/7, parc.č. 1927/1, 
parc.č. 1940/1, parc.č. 2207/4, parc.č. 3212

Plánovaná odstávka elektrického proudu

3srpen 2019  



První ročník
obecních slavností
(pokračování na str. 1)

Kvůli dešti se divadélko Kocour v botách 
v podání divadla Toy Machine hrálo v so-
kolovně. Největší rušno bylo na návsi, 
kde se na pódiu vystřídali bavič a žonglér 
Jan Hlavsa a několik kapel - Záhořané, 
Docuku a vrcholem večera byla skupina 
Poetika, která rozezpívala a rozhýbala 
početné publikum svými hity. Zábava 
pokračovala až do noci pod taktovkou DJ 
Adamica. 
V průběhu večera byla vyhlášena i soutěž 
o nejlepší prostřednobečvanskou pálen-
ku - výsledky na straně 3. Na obecních 
slavnostech se také poprvé využily vratné 
plastové kelímky s prostřednobečvan-
ským motivem, který vytvořil Ladislav 
Krajča. Obec tím docílila výrazného 
zmenšení používání jednorázových ke-
límků. 
Velké poděkování patří všem složkám pů-
sobícím v obci, které se podílely na tvorbě 
programu a připravily si pro nás všechny 
zajímavé aktivity a skvělé občerstvení.
Druhý ročník Obecních slavností je na-
plánovaný na 20. června 2020. 

-hol-
foto: Hanka Majerová
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Gratuluji k výhře v prvním ročníku o nejlep-
ší pálenku. Konkurence byla poměrně veli-
ká, a vy jste získal 1. místo za svou jabkovi-
cu a 1. místo v ostatních pálenkách se svou 
hruškovicí, se kterou jste vyhrál i celkového 
vítěze celé soutěže.

Kdy jste vypálil první slivovici?
Myslím si, že je to už hezká řádka let – zhru-
ba 35 let zpátky, kdy jsem se o pálení začal tak 
trošku zajímat. Od té doby pálím více méně 
pravidelně, a stále se učím na vlastních chy-
bách, a tím se zdokonaluju.

Trnky a ovoce máte z vlastní zahrady? Jak 
se o ovocné stromy staráte?
Pokud se urodí, tak z vlastní zahrady. Když se 
neurodí, tak se vždy dá něco koupit. Stromy, 
pokud je sucho, tak samozřejmě potřebují 
zalívat a pravidelně přihnojovat. Postřik je 
nutný, protože pokud se švestka nepostříká 
proti pilatce švestkové, tak se brouček zavrtá 
do květu, a tím i do toho plodu – švestka nedo-
zraje a upadne. Proto je postřik nutný, dělá se 
dvakrát – těsně po odkvětu a potom ještě jed-
nou. Pak jen čekáme, co se nám urodí.

Jaký je postup na úplném začátku?
Vypálit dobrou slivovici je opravdu kum-
št a umění. Začíná to zralým ovocem, které 
nasbíráte a jak se říká „šupnete do bečky“. 
Musíte ovšem začít opravdu kvalitním, do-
zrálým ovocem, žádné plesnivé švestky nebo 
listí a podobně. Když do kvasu dáte nezralé 
švestky, tak tím, že vám nezkvasí, vám v bečce 
zbytečně zabírá místo, navíc podléhají rych-
le octovatění a kvas kazí, stejně tak švestky 
plesnivé nebo nahnilé. To platí u všech druhů 
ovoce.

Jak probíhá samotné kvašení?
Veškerý úspěch záleží opravdu na kvalitním 
založení kvasu. První fází je bouřlivé kva-
šení. Dám ovoce do bečky, já kvasím tak, 
že ho zalívám vodou. Pokud má ovoce malou 
cukernatost, přidám trochu cukru. Pokud to 
ovoce dobře nastartuje a kvasí, tak to kvasí 
opravdu bouřlivě, a je potřeba plnit bečku 
tak, aby bylo ovoce zhruba 20 centimetrů od 
vrchu (při 200 l bečce), aby nám kvas nevyte-
kl, protože to je škoda. Tohle bouřlivé kvašení 

probíhá dva až tři dny, maximálně týden. Bě-
hem této doby necháváme bečku otevřenou. 
Potom to opadne a nahoře se vytvoří pěna – tu 
je dobré sebrat, protože v ní mohou být zbytky 
všude přítomných mušek octomilek. Potom 
bečku uzavřít.

Takže  postupné  dávání  do  bečky  je  hlou-
post?
Není to hloupost. Jak vám to padá, tak se to 
sbírá a dává do bečky. Pokud dosbíráváte čas-
těji, tak je nahoře vždy čerstvé ovoce, to spodní 
se rozkvašuje. Je dobré přidat trochu cukru na 
zákvas, ať se to rychle rozkvasí. Až zkvasí po-
slední, vrchní část ovoce, tak to týdnu zalívám 
vodou a uzavírám. V tomto případě je bouřlivé 
kvašení postupné a není tak bouřlivé. Je nut-
né nasbírat bečku skoro plnou a nenechat ji 
při kvašení poloprázdnou s velkým prázdným 
prostorem, to raději použít dva menší sudy. Ji-
nak dochází k rychlejší oxidaci kvasu. Spousta 
lidí se dopouští tohoto přehmatu.

První část kvašení je tedy za námi, co dál?
Kvašení potom probíhá ideálně při teplotě 
kolem 20°C, třeba někde ve sklepních pro-
storách, ale to někdy není možné, takže podle 
okolní teploty trvá kvašení zhruba dva a půl až 
tři měsíce. Je velice důležité, aby to kvasilo pod 
kvasnou zátkou, nebo aby byl kvas jinak za-
bezpečený proti vniknutí okolního vzduchu. 
Pokud totiž není dobře uzavřený, tak může 
díky přístupu atmosférického kyslíku dochá-
zet k oxidaci kvasu. Tím se okrádáte o množ-
ství lihu a o výsledné množství pálenky. Já 
preferuji uzavření bečky černým deklem, bez 
sponky, který omotám stretchovou fólií. Tím 
se tam nedostane atmosférický kyslík, ale 
kysličník pod fólií může odcházet. Kvas je tak 
naprosto perfektně ošetřený a můžu se na něj 
podívat až za dva půl měsíce a začít měřit zby-
lou cukernatost. Tu změříme buď cukromě-
rem nebo použijeme refraktometr. Pokud se 
cukroměr ponoří na hodnotu 1° nebo 0° nebo 
refraktometr ukáže na stupnici 5°, je nutné 
kvas neprodleně uzavřít nebo vypálit.

Trnky drtíte a pecky dáváte pryč?
Nedrtím, podle mě je to zbytečná práce. Ně-
kdo to loupe, ale je to zbytečná dřina. Já tím, 
že to zaliju vodou, tak se to dobře rozkváší.

Jak poznat, že je kvas připravený na pále-
ní? Na co si dát při pálení pozor?
Když to potom zhruba za šest týdnů až dva 
měsíce oddekluju, sleduju koláč pevné hmo-
ty, která je navrchu. Bublinky kysličníku 
nadnáší hustý podíl ovoce a drží ho nahoře. 
Když kvas přestává kvasit, tak se koláč začne 
propadávat a na krajích se drží šťáva. To je 
známka toho, že kvas dokvašuje, a je potřeba 
ho změřit a případně vypálit nebo ho vrátit 
zpátky, dokonale uzavřít, a už se na něj nedí-
vat. Pokud totiž koláč spadne a odkryje se čis-
tá šťáva, tak k tomu opět nesmí přijít vzduch. 
Ten by kvas rozložil na ocet, a to se potom při 
pálení těžko dostává pryč. Ve výskočku (to 
první, co při pálení začne vytékat, pozn. re-
dakce) se objeví pach, který vám připomíná 
aceton. To kazí veškerý dojem z pálenky, ať je 
to slivovice nebo cokoliv jiného. Potom při-
bývá aromatických látek, to je to jádro, střed, 
který je nejlepší. Ke konci zase začne přechá-
zet v takovou nechutnou močku, ve které jsou 
kyselinky.
Před pálením švestky rozmixuju na kašičku. 
Tím si ušetřím práci právě s tím loupáním 
a drcením. Mixuju to vrtačkou s nerezovým 
švrlákem s ostny, které mi dokonale rozmělní 
kvas a oddělí pecky od dužiny. Jde to dobře 

ROZHOVOR S RUDOLFEM JURAJDOU
Rudolf Jurajda, 68 let, rodilý občan Prostřední Bečvy, zakladatel firmy Rolf, celkový 
vítěz soutěže o nejlepší prostřednobečvanskou pálenku. Ve volném čase rád jezdí na 
kole a sleduje sportovní zápasy.
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díky tomu, že tam přilívám na začátku vodu, 
je z toho potom řídká pasta. Tu rozdělím 
– půlku pálím s kostkami (peckami, pozn. 
redakce), a z druhé půlky kostky přecedím, 
usuším je a dávám je do kotle, protože to je 
jaderné palivo (smích).
Vždycky musíte chytit zlatý střed. To je troš-
ku problém v pálenicích, kde hodně jedou 
na kvantitu. Privátní pálenice si to ošéfuje. 
Bohužel je to bez splnění určitých podmínek 
trestné, ale zatím se to na Valašsku trochu 
toleruje. Pokud máte dobrý kvas, máte vyhrá-
no, ale i pokud máte v kvasu náznak acetonu 
nebo se začíná už trošku kazit, tak se to dá při 
tom výskočku odpustit. Výskočku je potřeba 
v tomto případě odpustit více, až přestanete 
cítit acetonovou příchuť. Je nutné ho vždy 
ochutnat. Pokud pálenka na konci pálení – 
mezi 50 – 40% alkoholu výrazně mění chuť 
na kyselou, zavčas to zastavit. Když vypálíte 
jen ten zlatý střed, pak máte záruku dobré 
nebo pitné pálenky.

Kvas tedy pálíte nadvakrát? Co potom?
Pálím nadvakrát. Pakliže zachovám všechny 
podmínky, nemusím pálit potřetí. Mohl bych 
se tím připravit o část aromatických látek. Při 
druhém pálení se podle kvality kvasu vypálí 
pálenka třeba na 65%. To je potom třeba na-
ředit. Já vše ředím na 50%, protože při 50% je 
pálenka taková lahodná. Je důležité ředit co 
nejměkčí vodou. My tady na Valašsku máme 
sice železitou vodu, ale je měkoučká, takže 
je výborná na ředění slivovice. Neměli by-
chom ředit chlorovanou vodou nebo vodou, 
u které neznáte rozbor. Může pak totiž dojít 
k zakalení pálenky. To se pozná tak, že když 
dáte pálenku vychladit, zešedne vám. Kazí to 
celý dojem a výsledný efekt. Při pokojové tep-
lotě teplotě vyniknou nejvíce všechny chutě, 
aroma, a také i nepříjemné pachy. Chladná 
pálenka všechno přebíjí.
Důležité je také nedávat pálenku do plastu, 
ale do skla, do demižonu. Po odvětrání, kte-
ré trvá zhruba tři týdny až měsíc to skutečně 
uzavřít do skla. Potom pálenka už jen zraje.

Jaká jsou úskalí pálení z jiného ovoce, než 
jsou trnky?
Chtěl bych se zastavit u jabkovice, protože 
tam je dosti důležité kvašení. Jablko jako 
takové je dosti háklivé na hnití. Když dáte 
jablka do sudu – třeba napůl jablečnou šťávu 
a šrot, tak od počátku, kdy to po bouřlivém 
kvašení uzavíráme, je opravdu důležité kvas 
uzavřít a nepouštět k němu vzduch. Pokud se 
vám tam dostane atmosférický kyslík, tak ten 

koláč nahoře zahnije zhruba 10 – 15 centi-
metrů, a to se musí před pálením vyhodit. Po-
zor, při hnití jablek vzniká jed patalin, který 
není příliš zdravý pro lidský organismus. Jak-
mile ten shnilý koláč spadne do kvasu, tak už 
to z toho nedostanete. Ani sebelepší pálenice 
z toho neudělá dobrou pálenku. Výsledek 
potom smrdí, jako byste zapomněli vyprat 
špinavý hadr na nádobí a vymáchli ho v tom.

Dá se tomu tedy zabránit, když to pořádně 
uzavřeme a nepustíme tam vzduch?
Ano, přesně tak. Nebo kvasit vylisovanou šťá-
vu pod kvasnou zátkou.

Ty postupy a recepty, které máte, jste podě-
dil nebo jste na ně přišel sám?
Abych pravdu řekl, tak jsem si to všechno vy-
chytal sám. Metodou pokus/omyl a začátky 
byly různé, ale postupně jsem to vše vylep-
šoval. Taky jsem něco nastudoval v odborné 
literatuře nebo později i na internetu.

Své zkušenosti jste popsal velice podrobně, 
takže své znalosti neschováváte?
Pochopitelně, přeci si to nevezmu do hrobu, 
jak se říká.

Ve které pálenici pálíte?
Dříve jsem pálil v Rožnově, teď na Dolní 
Bečvě nebo různě.

Co všechno pálíte?
To, co je zrovna dostupné. Samozřejmě švest-
ky, také jablka, hrušky a meruňky, ty si nechá-
vám vozit. Se švestkami je tady u nás trošku 
problém, protože šárka to všechno dost poni-
čila. Hodně stromů se vykopalo, vykučovalo, 
jak se říká. Teď se šlechtí jiné odrůdy, ale ty 
naše karlátky zlaté, které jsme tady měli, jsou 
opravdu téměř fuč. Dá se pálit ještě z mirabe-
lek, z ringlí, dá se pálit téměř ze všeho. Záleží, 
co se doma urodí, a co komu chutná. Kromě 
jižního ovoce, to podle mě nemá žádný efekt. 
Pálenky z pomerančů nebo z banánů jsou 
podle mě už přehnané.

Ochutnal jste nějakou exotickou pálenku, 
která vám chutnala?
Jednou přišel známý, že jeho kamarádovi 
prošly fíky někde v obchodě a byly neprodej-
né. Ptal se mě, jestli nevím, co s tím. Tak jsem 

to dal do bečky, že to vypálíme. A fakt jsme to 
nechali vypálit. Mělo to zajímavou chuť, ale 
zpočátku se zdálo, že to není pitné. Každá 
pálenka si totiž musí sednout. Hned ze startu 
tam jsou ještě ostré chutě. Já říkám, že dobrá 
pálenka je dobrá až tak za půl roku, až si jak 
se lidově říká „hačne“.

Soutěž  vyhodnocovala  odborná  porota. 
Vy jste do ní byl pozván stejně jako ostatní, 
kteří přinesli své vzorky do soutěže. Jak vy-
bírání té nejlepší pálenky probíhalo?
Koštu pálenek jsem se účastnil poprvé. My-
slím si, že to pro nás všechny bylo docela 
náročné. Po vypití první štamprle mi druhá 
přišla hodně podobná, skoro stejná, hlavně 
u slivovice. Bylo potřeba každý vzorek za-
jíst a zapít. Každý vzorek si natřít na ruku, 
očichat jeho pukét, až poté ochutnat, zda je 
lahodná, není příliš ostrá, a jaký má celkový 
dojem.

Jak dlouho vám to trvalo, než jste se shodli 
na výsledku?
Těch 27 vzorků, které v soutěži byly, trvalo 
asi necelé 3 hodiny. U slivovice jsme museli 
udělat rozstřel, kdy jsme vybrali tři nejlepší 
pálenky a znovu je ochutnávali, abychom 
mohli vybrat vítěze.

Čím jste to zajídali?
Zajídali jsme to chlebem, klobáskami, špe-
kem, škvarkama a samozřejmě přístup 
k vodě musel být.

Poznal jste si vlastní pálenku?
Poznal jsem si tři vlastní pálenky. U čtvrté – 
slivovice – jsem byl hodně na vážkách. Mezi 
slivovicemi byla velká konkurence.

Loňský  ročník  byl  dobrý,  silný.  Letos  to 
vypadá minimálně se slivovicí špatně, je to 
tak?
Špatně, špatně. Ale když máte nějaké kontak-
ty, tak se dá dovézt z míst, kde se urodilo, ne-
přišel mráz nebo sucho nebylo takové, takže 
podle mě se vždy dá něco sehnat.

Pamatujete si nějaký ročník, který byl mi-
mořádně dobrý, který jste si třeba schoval?
Zcela určitě, ale můžu vám říct, že zakopá-
vání slivovice na 5, 10 a více let, podle mých 
zkušeností k ničemu nevede. Pálenka je dob-
rá skutečně tak 5 let, ale potom se z toho vy-
trácí aroma. Takže dále chutná jako pálenka, 
může si zachovat dobrou chuť, může být la-
hodná, ale těmi léty ztrácí pukét.

„Valašské moto: 
Ten, kdo domácí špek jí a dobrů slivovicu 
pije, ani pantokem ho nezabije!“
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Jaká  tedy  byla  nejlepší  pálenka,  kterou 
jste kdy ochutnal?
Za svůj život jsem ochutnal spoustu dob-
rých, výborných ale také méně dobrých pá-
lenek. Můžu říct, že nejlepší pálenku jsem 
ochutnal od kamaráda před dvěma roky. Má 
na Palačově vlastní švestkový sad, a z těch 
švestek pálí výbornou a velice jemnou sli-
vovici. Dostal jsem od něj jeden litr a věřte, 
že dlouho nevydržel. Musel jsem před jeho 
slivovicí smeknout.

Jaký alkohol máte nejraději? Při jaké pří-
ležitosti si rád dáte štamrplku?
Dávám přednost slivovici a pálenkám, u kte-
rých si sám založím kvas a nechám si je vy-
pálit. Jinak mám rád červené a bílé víno. Pří-
ležitostí je spousta, především na rodinných 
oslavách nebo na fotbale s přáteli, ale roz-
hodně to není každý den, spíše příležitostně. 

Jak to funguje mezi sousedy, závidí si lepší 
pálenky?
Tak nevím, jestli si závidí nebo nezávidí. 
Určitě se chce každý pochlubit tvou svojí, 

ale dokaž, že ta tvá je lepší. A zase jsme na 
začátku u dokonalého kvasu. Prostě kvalita 
musí být od A do Z.

Děláte si doma i maceráty?
Určitě. Dělal jsem ořechovicu, jeřabinku, 
višňovku. 

A to ze slivovice?
Ze slivovice to nedělám. Dělá se to z dob-
rého jablka, které má neutrální chuť. Na to 
jsou výborné jaderničky, které mají dojem 
čistého lihu a v tom macerátu vám nepřeráží 
chuť ovoce. Nebo se to dává do režné, vodky. 
Slivovice jako taková přebíjí chuť macerátu.

Celou dobu si povídáme o pálenkách. Co 
kromě této vášně děláte rád ve svém vol-
ném čase?
Rád sleduji různé sportovní zápasy, ať už 
naživo tady na Prostřední Bečvě nebo v tele-
vizi. Toho času moc není, i kvůli firmě. Teď 
dodělávám věci kolem baráku. Jinak mám 
rád jízdu na kole – seberu se a někam jedu 
na chvíli vypnout hlavu.

Jako místní rodák, co máte na Prostřední 
Bečvě nejraději?
Líbí se mi to, že obec pořád nějakým způso-
bem vzkvétá. Líbí se mi, že se to pořád vyvíjí, 
protože je stále co zlepšovat. Když jsem byl 
před několika lety v zastupitelstvu, nebyl 
jsem spokojený s tím, že se nečerpá z dotač-
ních titulů. S určitou částí lidí jsme se snaži-
li, aby se to změnilo, a tak se stalo, za to jsem 
rád. Je dobře, že obec vzkvétá a pan starosta 
využívá dotací v maximální míře a jde to vi-
dět v obci, kam jen oko dohlédne.

Přeji  vám, ať příští  rok obhájíte  titul. Co 
budete pálit letos z vlastního?
No, z vlastního je to špatné. Trnky nejsou 
vůbec, je tam nějaký černý rybíz, takže z něj 
vyrobíme výborný sirup. Pálenka z něj je 
pro otrlé povahy díky velkému podílu cukru 
– drhne a je ostrá. Tak asi budeme žít z loň-
ských zásob a trochu šetřit, aby vydržely do 
lepších zítřků. Tento rok bude slabý.

Děkuji za příjemný rozhovor,
Lenka Hollainová, redaktorka

CO SE DĚJE 
KOLEM NÁS

Hornobečvanský 
questing (hledačka)
Na Horní Bečvě byla spuštěna hledačka 
na téma Macurova memoriálu. Je určena 
především pro turisty, ale můžete si ji vy-
zkoušet i vy. Můžete si vyjít na Martiňák, 
po cestě luštit a zjistit nebo si připomenout, 
proč se běhá Macurův memoriál. Autorkou 
je Jitka Bordovská, graficky zpracovala 
Denisa Vašková. Pracovní list si může-
te vyzvednout v turistickém centru nebo 
si ho stáhnout na webových stránkách: 
www.hornibecva.cz/aktuality/prvni-hor-
nobecvansky-questing-hledacka/

-sr-

Sobotní loutková
divadélka
Na prázdniny připravila pro nejmen-
ší děti Místní knihovna ve spolupráci 
s Obcí Prostřední Bečva loutková před-
stavení v šindelovém domečku na návsi.
První představení „O dráčkovi, který 

se bál“ proběhlo v sobotu 13. července. 
Těsně po desáté byl domeček zaplněn 
malými i velkými posluchači. Všechny 
pohádky připravili a nastudovali Rožno-
vští loutkáři, kteří vystupují pod názvem 
ROLO. Vystoupení jsou zdarma a ode-
hrávají se za každého počasí. V přípa-
dě deště budou přesunuty do nedaleké 
obecní knihovny.

Plán představení:
• 17. 8. 2019 v 10.00h Tajemství krásy
• 31. 8. 2019 v 10.00h Zlatovláska

-sr-

Cyklozávod 
– Czech tour
V pátek 16. 8. 2019 bude naší obcí projíždět 
cyklistický závod Czech Tour 2019. Závod 
je zařazen do 2. nevyšší kategorie cyklistic-
kých závodů pro muže v Evropě. Do ČR za-
vítají nejlepší kontinentální týmy Evropy. 
Prostřední Bečvou bude závod projíždět 
mezi 14.00 až 14.30 hod. Trasa vede přes 
Pustevny, poté po hlavní cestě od Zavadilky 
k odbočce na Hutisko-Solanec. Organizá-
toři žádají občany o umožnění bezpečného 
projetí závodu v tuto dobu a shovívavost.
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Neděle 4. 8. 10.00 h 
Za zemřelého Františka Divína, živou 
a zemřelou rodinu Divínovu a duše 
v očistci.

Středa 7. 8. 17.30 h – památka sv.
Sixta  II.,  papeže  a  druhů, mučed-
níků
Za rodiče Ludmilu a Rudolfa Chrom-
kovy a bratra Leoše Chromka.

Neděle 11. 8. 10.00 h
Za zemřelé Margitu a Václava Holčá-
kovy, rodiče z obou stran, živou rodi-
nu a duše v očistci.

Středa 14. 8. 17.30 h – památka sv. 
Maxmiliána Marie Kolbeho
Za Zdeňka Mikulenku, sestru Ludmi-
lu Petřekovou, bratra Stanislava a ži-
vou rodinu Mikulenkovu a Vašenkovu.

Neděle 18. 8. 10.00 h
Za nenarozené děti a za ochranu živo-
ta od početí po přirozenou smrt.

Středa 21. 8. 17.30 h – památka sv. 
Pia X., papeže
Za Josefa Blinku, rodiče Michutovy, 
jejich 2 syny a zetě.

Neděle 25. 8. 10.00 h.
Za zemřelé rodiče Mohylovy, jejich 
7 dětí, zemřelého Josefa Cába a jeho 
3 sourozence a rodiče Cábovy.

Středa 28. 8. 17.30 h – památka sv. 
Augustina
Za rodiče Cyrila a Anežku Kachtí-
kovy, jejich děti, snachy, zetě a duše 
v očistci.

Mše svaté v srpnu

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE

KULIŠŤÁKOVÁ BARBORA

OPUSTILI NÁS 

KUBÁŇOVÁ ALENA

cena od 2 000 Kč/den
výkopové práce od 650 Kč/h

tel.: 603 253 797

PRONÁJEM MINI BAGRUINZERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY

Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Telefon:

www.podlahy-bares.cz

KOLOBĚŽKA CUP
Přes  dvě  stovky malých  i  velkých  závod-
níků  na  koloběžkách,  krásných  35  tisíc 
korun  pro  dva  postižené  chlapce.  Takto 
úspěšnou  premiéru  za  sebou  má  Lapos 
Koloběžka  cup 2019,  který  se  uskutečnil 
v sobotu 22. června na Pustevnách za pod-
pory Moravskoslezského kraje, Zlínského 
kraje, Frenštátu p.R., Rožnova p.R., Pro-
střední Bečvy, Trojanovic a partnerů.
Závodu se zúčastnilo celkem 219 malých 
i velkých sportovců, kteří si zajeli časovku na 
Pustevny na koloběžce. Akce měla i značný 
charitativní podtext, celkem 35 tisíc korun 
putovalo ke dvěma chlapcům, jednomu 
z Rožnova a jednomu z Frenštátu, kteří bo-
jují se zdravotním postižením. 
Koloběžka cup má za sebou již tři ročníky 
v Praze, na Pustevnách při své premiéře 
nabídl tři kategorie pro všechny generace. 
Děti do 10 let jely 300 metrů (70 účastníků), 
kategorie 11-15 let musela zvládnout 1 000 
metrů (jelo cca 30 závodníků) a nejsilněji 
obsazená kategorie 16 let a starší jela 2 000 
metrů (přes 100 účastníků). „Vypadalo to, že 
ty vzdálenosti nejsou zrovna dlouhé, ale tím, 
že se jelo vlastně pořád do kopce, to zas tak 
lehké nebylo. Hodně účastníků nejdelší trati 
dvou kilometrů nám po závodě potvrdilo, že 
to byla hodně makačka. Celkově jsme určitě 
spokojeni, maličkou kaňkou bylo počasí, které 
nás odpoledne po druhé hodině pozlobilo, ale 
jinak určitě spokojenost. Děkujeme všem zú-
častněným za jejich výkony a těšíme se na vi-

děnou příště,“ uvedl hlavní organizátor akce 
Jan Mazoch, bývalý reprezentant ve skoku 
na lyžích. 
Kromě sportovního zaměření měla akce 
i značný charitativní podtext. Koloběžka Cup 
Pustevny symbolicky podpořil dva chlapce 
ze dvou měst na různých stranách Pusteven. 
Jedná se o chlapce s těžkým životním osu-
dem - Jirku (ročník 1999) z Frenštátu pod 
Radhoštěm a Jakuba (2010) z Rožnova pod 
Radhoštěm, kteří se potýkají se zdravotní 
postižením. „Těmto dvěma chlapcům jsme 
rozdělili celkový výtěžek ze startovného, který 
činil 25 tisíc korun, k tomu jsme ještě rádi při-
dali i příspěvek 10 tisíc korun od společnosti 
Pustevny s.r.o., takže kluci si tedy finálně roz-
dělí 35 tisíc korun. Peníze půjdou například 
na rehabilitaci nebo jako příspěvek na nákup 
invalidního vozíku,“ řekl Jan Mazoch. 
Fotografie z premiérového Koloběžka Cupu 
Pustevny budou umístěny na: https://www.
facebook.com/KolobezkaCupPustevny

zdroj: tisková zpráva Koloběžka cup
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – OHLÉDNUTÍ DĚTÍ
V uplynulém školním roce děti se školou 
zažily kromě učení také spoustu zajíma-
vých besed, přednášek, výletů a akcí. Jak 
se na to ohlíží samy děti? Podívejte se na 
jejich vlastnoruční odpovědi, na kterých je 

vidět, kolik toho během roku zažily, a že je 
to moc bavilo. Odpovědi jsou bez podpisů – 
děti, poznáte si vlastní odpověď a odpovědi 
svých spolužáků?

-hol-

Volby
Prvořadým úkolem Občanského fóra bylo do-
hlížet na první svobodné volby, proto byli jme-
nováni do volební komise dva členové. 7. 12. 
1990 proběhlo ustavující plenární zasedání 
teď už Obecního úřadu, starostou obce se stal 
p. František Křenek, zástupce p. Růžena Sýko-
rová. Jedenáctičlenné obecní zastupitelstvo: p. 
Jiří Vančura – OF, p. Křenek František – OF, 
ing. František Juřík – OF, p. František Bil – OF, 
p. Cyril Skalík – OF, p. Miroslav Růčka – ČSL, 
p. Alois Krupa – ČSL, p. Marta Bilová – ČSL, 
p. Karel Blažek – ČSS, p. Růžena Sýkorová – 
KSČ, p. Jan Blinka – DZS.
Obyvatelstvo
V obci přibylo 11 dětí, 5 děvčat a 6 chlapců. 
Přesný počet obyvatel je 1 565.
SDH
Mění se název na Sbor dobrovolných hasičů. 
V letošním roce  SDH oslavil 60 let založení 
sboru na Prostřední Bečvě, oslava proběhla 
21. července. V tomto roce odchází z funkce 
předsedy sboru Zdeněk Mikulenka, novým 
starostou sboru byl zvolen Jiří Mikulenka. Ka-
ždoroční soutěže se uskutečnily i tentokrát, byl 
to branný závod v Kněhyních o putovní pohár 
Oldřicha Šimurdy, družstvo žen získalo 1. mís-
to a zároveň putovní pohár. SDH letos naštěstí 
zasahovat při požáru nemusel.
ZŠ
1. třída 19 žáků – třídní učitelka M. Balašová, 
2. třída 30 žáků - třídní učitelka V. Husičková, 
3. třída. 21 žáků - třídní učitelka M. Děcká. 
Prospěchově slabí žáci – celkem 14. Do Zvlášt-
ní školy byli přijati 2 žáci.
MŠ
Zapsáno 44 dětí, průměrná docházka 34. Uči-
telský sbor: odešla Jarmila Šudáková a na její 
místo nastoupila p. Jana Janíčková. Práce se 
zaměřila více na mezilidské vztahy. Byl vybu-
dován nový plot podél silnice, opraveny WC, 
zakoupeny nové židličky do jedné třídy. Spolu-
práce s 1. třídou je velmi dobrá.
ČSČK
6. a 7. dubna 1990 se konala celostátní konfe-
rence v Praze na Veleslavíně, které se zúčast-
nila členka ČSČK paní Marie Jurajdová. Akce 
- diskoples a diskotéky pro mladé, péče o zeleň 
u zdravotního střediska, návštěvy u nemoc-
ných a osamělých členů, návštěvy v Domovech 
důchodců, zdravotní hlídky u různých orga-
nizací, získáno 5 nových členek, sběr surovin, 
poskytování první pomoci, péče o vývěsní 
skříňku v obci, zapojení dětí ze ZŠ do sběru 
léčivých bylin. Předsedkyní organizace je paní 
Milada Ščigálková.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1990

PODĚKOVÁNÍ
Vážené vedení obce Prostřední Bečva,
chtěla bych touto cestou vyjádřit velké podě-
kování a pochvalu panu Křenkovi (dobro-
volnému hasiči Vaší obce). V říjnu loňského 
roku jsem jej oslovila s prosbou, zda by pro 
naši školu mohl uspořádat v době pobytu 
na škole v přírodě besedu o požární ochraně 
s ukázkami.
Pan Křenek byl za námi v pondělí 18. 6. 2019 
na Pobytu v přírodě, kde nám velice zajímavě 
a svědomitě přiblížil práci požárníků včetně 

ukázek. 71 dětí se zájmem sledovalo zajíma-
vý program s možností sami si vyzkoušet, co 
práce hasičů obnáší.Pobyt v přírodě nám tak 
pan Křenek zpříjemnil zajímavou a myslím, 
že v dnešní době neméně důležitou proble-
matiku z oblasti požární ochrany.
Velice děkuji za vstřícnost a obětavost pro 
děti.

Mgr. Iveta Martincová
Vedoucí akce, 

učitelka ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín
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Konec roku
v mateřské škole
Prázdniny sice postoupily do své dru-
hé poloviny,  ale  ve  svém příspěvku  se 
chci  ještě  vrátit  na  konec  školního 
roku. V mateřské škole se událo mno-
ho akcí, o kterých bych mohla psát, ale 
vyberu z nich pouze ty, které se udály 
po  uzávěrce minulého  čísla  a  stojí  za 
zveřejnění.

19. června odjely děti ze třídy Skřítků, 
společně s 10 žáky 4. třídy, na výlet  na 
Pustevny. Žáci základní školy si pro děti 
připravili řadu úkolů, malé děti po spl-
nění dostávaly razítko do připravených 
kartiček. A že jim to šlo. Najít podle po-
kynů kamínek, kytičku, klacík, naučit se 
indiánský tanec, indiánský pokřik. Na zá-
věr, po splnění všech úkolů, děti společně 
našly poklad.  A co v něm bylo? Krásná 
papírová indiánská čelenka pro každé 
dítě. Také procházka Stezkou Valaškou 
až na vrchol patřila k nezapomenutelným 
zážitkům.

20. červen byl pro naše předškoláky, bu-
doucí prvňáčky, dnem rozloučení s ma-
teřskou školou. Akce se z důvodu deštivé-
ho počasí uskutečnila ve třídě Pirátů. Po 
krátkém vystoupení dětí se slavnostního 
pasování  a  stužkování ujala naše paní 
ředitelka. Po společném fotografování 
byla pro děti připravena různá stanoviště 
(lezení po provazovém žebříku, skládá-
ní puzzle obrázků, řazení obrázků zná-
mé pohádky podle dějové posloupnosti, 
hledání pokladu se zavázanýma očima, 
kreslení pirátské lodě, nabírání vody do 
mušle…) S organizací nám pomohli ro-
diče zúčastněných dětí – ještě jednou 
děkujeme. Za splnění úkolu dostaly děti 
razítko do připravených karet. Závěrečná 
fotografie dokazuje, že jsou naši předško-
láci na školu připraveni, a plnění úkolů 
jim nedělalo větší potíže.

S dětmi, které budou po prázdninách 
navštěvovat 1. třídu, jsme se rozloučili 
ještě jednou následující den. Noční spa-
ní v MŠ bylo pro děti zajímavou nabíd-
kou. Sraz byl stanoven v 17.00 hod. Děti 
se rozloučily se svými rodiči a vybaveni 
baterkou a svým plyšákem pro spaní, 
vstoupily do školky. Nejdříve jsme si za-
šli do Pohody na pizzu, po návratu jsme 
si společně zahráli pexeso a hru Bin-
go. Na stole nesmělo také chybět ovoce 
a něco malého na zub od našich mami-
nek. A to už se setmělo, i školka potem-
něla. Vydali jsme se s baterkami na stez-
ku odvahy, následovala polštářová bitva, 
a pak již byl čas na zklidnění pohádkou. 
Popřáli jsme si „dobrou noc“, a děti po-
malu usínaly v pelíšcích, které si samy 
připravily. Ráno, po probuzení a ranní 
hygieně, děti posnídaly a obdarovány 
diplomem za odvahu se rozešly do svých 
domovů. 

Závěrem mého příspěvku bych chtěla po-
děkovat všem rodičům, kteří nás v prů-
běhu školního roku podporovali a po-
máhali nám, všem ostatním za vstřícnost 
a kladný vztah k mateřské škole.
Poděkování patří také všem zaměstnan-
cům obou mateřských škol za celoroční 
práci, za výbornou spolupráci zaměst-
nancům základní školy, obecního úřadu, 
SVČ v Rožnově pod Radhoštěm a místní 
knihovně.

Jana Janíčková, vedoucí uč.

KALENDÁŘ AKCÍ
Akce konané na Prostřední a Horní 
Bečvě najdete na plakátu Bečvan-
ské léto na str. 15.

2. – 4. srpna | Dřevěné městečko
JÁNOŠÍKŮV DUKÁT
21. ročník Mezinárodního festivalu 
slovenského folkloru v ČR. 19. ročník 
Mistrovství Valašského království ve 
stloukání másla.
...

3. srpna | 13.00 | Tylovice - „Na dolině“
TYLOVSKÁ DVACÍTKA
Běžecké odpoledne pro děti i dospělé. 
Registrace od 11.30 hod. 
Přihlášky posílejte na e-mail: 
zbyneksolansky@centrum.cz. 
Startovné - dětské kategorie: 50 Kč, 
ostatní: 150 Kč.
...

10. srpna | od 9.00 | Dřevěné městečko
KOUZELNÁ NITKA
Po celý den ukázky tradičních žen-
ských prací, např.: předení, tkaní, háč-
kování, šití, vyšívání a mnoha dalších.
...

10. srpna | od 9.00 | Dřevěné městečko
VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
30. ročník multižánrového festivalu. 
Vystoupí Markéta Irglová, Barbora 
Poláková, Supergroup.cz, Ptakustik. 
Předprodej vstupenek v T klubu, TIC 
nebo online.
...

17. – 18. srpna | Dřevěné městečko
STARODÁVNÝ JARMARK
Pestrá nabídka jarmarečního zboží 
s bohatým programem a atrakcemi 
pro celou rodinu.
...

18. srpna | 18.00 | Rožnov p. R.
– hudební altán
PATRIK BERÁNEK & KAPELA
Koncert rožnovského hudebníka s ka-
pelou – alternativní – místy bluesové, 
poutavé a intenzivní hudby. Vstupné 
dobrovolné.
...

31. srpna | 17.00 | Rožnov p. R. 
– amfiteátr na Stráni
HLASY
Mezinárodní hudební festival před-
staví hudebníky nejrůznějších žánrů, 
které spojuje unikátní hlasový projev. 
Program: -123minut (jazz-funky-
-blues-worldmusic), Tara Fuki  
(alternativa), Hanka Rybka & zespół 
(PL, folklór/worldmusic), HLASkon-
traBAS oktet (alternativa, Ridina 
Ahmedová & spol.), Antikvartet (folk).
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Fotbalový turnaj
FK Prostřední Bečva a OÚ pořádal v sobo-
tu 29. června turnaj mladších a starších pří-
pravek za účasti: Prostřední Bečva (mladší 
i starší), Dolní Bečva (mladší i starší), Vi-
gantice (mladší i starší) a Hutisko-Solanec 
(starší).
Akce byla velmi dobře připravena, počasí 
přálo, všechno proběhlo OK!

Výsledky:

Mladší přípravky
1. Vigantice
2. Prostřední Bečva
3. Dolní Bečva

Starší přípravky
1. Vigantice
2. Dolní Bečva
3. Hutisko-Solanec
4. Prostřední Bečva

Dále byli vyhodnoceni tito hráči:

Mladší přípravky
Nejlepší střelec:
Jakub Frydrych (Vigantice)
Nejlepší hráč:
Vojtěch Vojkůvka (Pr.Bečva)
Nejlepší brankář:
Dominik Vašut (Dolní Bečva)

Starší přípravky
Nejlepší střelec:
Šimon Kubín (Vigantice)
Nejlepší hráč:
Marek Maléř  (Hutisko Solanec)
Nejlepší brankář:
Martin Hajda (Dolní Bečva)

 

Závěrem turnaj vyhodnotil a krásné poháry 
a medaile předal starosta Prostřední Bečvy 
p. Radim Gálik.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Nohejbalový turnaj 
Bařina Cup Speciál

V sobotu 29. června se konal ve sportovně 
rekreačním areálu u Zavadilky již 6. ročník 
nohejbalového  turnaje  trojic s názvem 
Bařina Cup Speciál. Letos se jej zúčastnilo 
celkem 10 týmů nejen z Prostřední Bečvy, 
ale i z Horní Bečvy a Vigantic. 
Týmy se na začátku rozdělily do dvou pě-
tičlenných skupin a hrály systémem každý 
s každým o 4 postupová místa do čtvrtfi-
nále. Dále už se hrálo vyřazovacím způso-
bem. Letošní ročník byl především mezi 
semifinalisty a finalisty velmi  vyrovnaný 
a o úspěchu či neúspěchu rozhodovaly 
opravdu maličkosti. Na třetím místě se na-
konec umístil tým místních borců s názvem 
Black  Horse ve složení Ondryáš,  Fiurá-
šek,  Kubáň. Druhé místo obsadili Bom-
barderos, za které hráli Kysučan  z  Pro-
střední Bečvy a Šenkeřík z Horní Bečvy. 

Vítězem 6. ročníku a zároveň i obhájcem 
vítězství se stal tým Las Vigas z Vigantic. 
Počasí bylo perfektní, stejně jako občerst-

vení, o které se postaral na kurtech Jindra 
– co si přát víc. Doufám, že za rok se zase 
všichni sejdeme a nohejbalem strávíme 
příjemný den. 

-gal-

Hasičská soutěž
V pátek 5. července se pořádala tradiční 
hasičská soutěž o putovní pohár Cyrila 
a Metoděje na Horní Bečvě. Letos to byl 
již 25. ročník soutěže. Soutěž se konala na 
asfaltové ploše před Jednotou. Naši muži 
letos skončili na 4. místě a veteráni na  
2. místě.

Jan Mikulenka
SDH Prostřední Bečva

Nejlepší 3 týmy turnaje
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INFO 

Fotbalový klub
Začátek nové fotbalové sezony začíná v neděli 
11. srpna, a to na hřišti ve Viganticích (kvůli 
renovaci našeho hřiště) s mužstvem Slavičí-
na B. Podrobnosti o změnách v kádru, jakož 
i kompletní rozpis zápasů bude v dalším vydá-
ní Zpravodaje. Veškeré informace najdete ve 
skřínce FK Prostřední Bečva.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

POHÁDKOVÝ LES

Lenka Hollainová a Eva Starůstková 
s týmem dobrovolníků vás zvou 

na 2. ročník akce pro rodiny s dětmi

30. 8. 2019 od 14.30 Výletiště Kněhyně
Příspěvek: 60 Kčza účastníka

Čarujeme, čarujeme,
když do lesa vstupujeme.

Jdeme cestou, tam a zpátky,
s čarodějem do pohádky.

Poslední start: 18.00
občerstvení zajištěno

Doprovodný program v areálu:
*zábavná zdravověda *mega bubliny

*kreativní tvoření *a další...
 

Přijďte se podívat,  
jak je tady krásně.

www.visit-valassko.cz
www.poznavamevalassko.cz

ZÁBAVA  
PRO CELOU  

RODINU

Cestovatelská poznávací hra o ceny

REGIONÁLNÍ HRA  
POZNÁVÁME  
VALAŠSKO

POZVÁNKY

Výbor klubu důchodců Prostřední Bečva
srdečně zve své členy na

Letní posezení
v pátek 16. srpna v 15.00 hod

u Sokolovny
*

 občerstvení zajištěno

13srpen 2019  





POHÁDKOVÝ LES
Druhý ročník akce, kde se bude bavit celá rodina.  
Doprovodný program a občerstvení zajištěno.  
Příspěvek: 60 Kč za účastníka.

30. 8. / PÁtEK / 14:30 / VÝLEtIŠtĚ KNĚHYNĚ, PROStŘEDNÍ BEČVA

Změna programu vyhrazena.

ZLAtOVLÁSKA   
Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva 
Vás zve na sobotní pohádky v prostorách šindelového 
domečku na návsi.

31. 8. / SOBOtA / 10:00 / NÁVES PROStŘEDNÍ BEČVA

LEtNÍ KINO
Valašský letňák uvede českou komedii z roku 2018 

PO ČEm mužI tOužÍ. 
Vstupné ZDARMA.

30. 8. / SOBOtA / 21:30 / VÝLEtIŠtĚ KNĚHYNĚ, PROStŘEDNÍ BEČVA

90 LEt tJ SOKOL HORNÍ BEČVA
Sportovní odpoledne pro širokou veřejnost.  
Připravený bohatý program a atrakce pro děti.  

od 12:00 hod. - turnaj přípravek ve fotbalu  
od 13:00 hod. - turnaj v beach volejbalu a nohejbalu  
od 13:30 hod. - turnaj ve stolním tenise 
 - fotbalové utkání dorostenky Horní Bečva vs. Vítkovice   
od 14:00 hod. - Pump - track  
od 14:30 hod. - fotbalové utkání  
   dorostenci Horní Bečva + Rožnov p.R. vs. Hranice
od 16:00 hod. - vystoupení hostů  
od 16:30 hod. - fotbalové utkání internacionálu Horní Bečva vs. Baník Ostrava
od 18:30 hod. - fotbalové utkání muži Horní Bečva vs. Prostřední Bečva

3. 8. / SOBOtA / 12:00 / fOtBALOVé HŘIŠtĚ, HORNÍ BEČVA

bečvanské 
léto Kulturní akce  

Horní a Prostřední Bečva
srpen Prostřední 

BečvaHorní Bečva

O POHÁR OKRSKu Č. 3
Soutěž mladých hasičů v seriálu závodů Okresní ligy  
pořádá SDH Prostřední Bečva střed.

24. 8. / SOBOtA / 9:00 / fOtBALOVé HŘIŠtĚ, PROStŘEDNÍ BEČVA

15. VALAŠSKÝ ORIEňťÁK & mINIfESt
Pactnáctý ročník kultovního závodu na horských kolech  
pro širokou veřejnost spojený s hudebním minifestivalem.  

24. 8. / SOBOtA / 9:00 / PROStRANStVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA

tAJEmStVÍ KRÁSY   
Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva 
Vás zve na sobotní pohádky v prostorách šindelového 
domečku na návsi.

17. 8. / SOBOtA / 10:00 / NÁVES PROStŘEDNÍ BEČVA

LEtNÍ KINO   
Valašský letňák uvede českou komedii z roku 2019  

žENY V BĚHu.     Vstupné ZDARMA.

3. 8. / SOBOtA / PŘED SOKOLOVNOu, PROStŘEDNÍ BEČVA

mYSLIVEcKÝ VÝLEt     
Srdečně zve Myslivecký spolek Hubert Bečvy.  
K poslechu i tanci zahrají Horňané.  
K občerstvení zvěřinové speciality, tombola.

3. 8. / SOBOtA / 17:00 / AREÁL mS HuBERt BEČVY, HORNÍ BEČVA

LEtNÍ KINO 
Valašský letňák uvede romantickou komedii Karla Janáka 
– autora a režiséra diváckých hitů Snowboarďáci a Rafťáci. 

LOVEní - hledá se láska, zn. spěchá.               

Nevhodný pro mládež do 12 let. Vstupné ZDARMA.

17. 8. / SOBOtA / 21:00 / PROStRANStVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA

LEtNÍ KINO   
Valašský letňák uvede akční dobrodružný sci-fi film USA. 

AVENgERS: INfINItY WAR.
Film studia Marvel přináší na stříbrná plátna  
nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob.
Český dabing. Vstupné ZDARMA.

22. 8. / SOBOtA / 21:00 / PROStRANStVÍ PŘED ZŠ, HORNÍ BEČVA



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 ZÁŘÍ 2019 je 18. 8. 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: Hanka 
Majerová. Reklamní inzerce je placená (ceník: https://www.prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce). 

INFOGRAFIKA

16 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva


