
Téměř  po  třech  měsících  koronavirové-
ho  ochromení  se  společnost  probouzí 
k  životu.  Obchody,  pošta  nebo  obecní 
úřad  fungují  dle  své  normální  otevíra-
cí  doby. Otevřena  je  také  školka  a  škola.
Lidé  se  mohou  občerstvit  nejen  na  za-
hrádkách  hospůdek,  ale  mohou  zajít  na 
něco dobrého i dovnitř. Venku jsme odlo-
žili roušky. Na vše, co nám dříve připada-
lo normální, se nyní těšíme - zajít na kafe 
s kámoškou, zahrát si pinec s kamarádem, 
dát si „jedno“ s přáteli…
Obecní  úřad  připravuje  na  červen  hned 
několik  otevření.  Prvním  z  nich  (sic  ka-
ždoroční)  je  biotop,  který  otevřeme  dle 
počasí  snad  v  průběhu  června.  Hasiči 

z  SDH  střed  ho  skvěle  vyčistili,  takže 
věříme,  že  kvalita  vody  bude  vyhovu-
jící.  Dosavadní  průběh  jara  ukazuje,
že  na  koupání  to  bude  už  dřív  než  v  čer-
venci  a  my  chceme  být  připraveni.  Pro 
aktuální  info  k  otevření  sledujte  náš web
www.prostrednibecva.cz  nebo  facebook 
biotopu: www.facebook.com/biotopbecva/.
Kulturní  akce  na  Prostřední  Bečvě  sym-
bolicky otevřou hasiči z Kněhyň tradičním 
kácením  máje.  To  se  uskuteční  v  sobotu 
13. června, pozvánku najdete uvnitř zpra-
vodaje. Po půlroční přestávce bude otevře-
na také kavárna na návsi.
Na  závěr  jsem  si  nechala  tu  největší 
radost.  Ráda  bych  vás  pozvala  na  slav-
nostní  otevření  hned  několika  dokonče-
ných staveb - pavilonu školy, víceúčelové-
ho  hřiště  a  přírodní  zahrady  u Mateřské 

školy  střed.  Otevření  proběhne  v  pátek 
26. června. Od 15.00 do 18.00 budou ob-
jekty přístupné veřejnosti, od 18.00 zahra-
je kapela Z horní dolní a dál na jih u nové 
přístavby k  tanci  i  poslechu. Občerstvení 
bude zajištěno. Těším se na setkání s vámi.

Alena Srovnalová, místostarostka obce

ZPRAVODAJ
ročník XXobce Prostřední Bečva číslo 6 červen 2020| |

OTEVÍRÁME...

Vybíráme 
z tohoto čísla

Nový pavilon 
školy

Račí mor

Jak se žilo 
na Bečvách

3
7

2



2 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Nový paviloN školy

V  dubnu  byl  dokončen  pavilon  školy. 
V  nové  budově  je  umístěna  počítačová 
a  jazyková učebna, která se v odpoledních 
hodinách  bude  využívat  pro  volnočasové 
aktivity  dětí.  Součástí  přístavby  je  i  letní 
učebna  s  umístěním  na  terase.  Jazyková 
učebna je orientována na jih prosklenou fa-
sádou a krytou terasou. Přímo tak navazuje 
na exteriér školní zahrady. Ve vstupní hale 
je prostor pro odkládání věcí a vstup do hy-
gienického  zázemí.  Vstup  do  novostavby 

je  samostatný  z  místní  komunikace  nebo 
vnitřní propojovací chodbou. Budova byla 
postavena  podle  návrhu  ateliéru  Henkai 
architekti a její stavbu podpořila Evropská 
unie v Operačním programu IROP částkou 
6,5  mil.  Kč.  Nový  pavilon  si  můžete  pro-
hlédnout při  slavnostním otevření v pátek 
26. června 2020. Od 15.00 do 18.00 bude 
budova  otevřena  zájemcům,  od  18.00 
zahraje  kapela  Z  dolní  horní  a  dál  na  jih.  
Občerstvení zajištěno.

Vstup do přístavby

Jazyková učebna/družina

Pohled od školní zahrady
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Raky v Bečvě zaBíjí Račí moR
V blízkosti cyklobaru Pohoda jsme v Bečvě objevili uhynulé roky. Zástupci CHKO  
Beskydy odebrali vzorky a následná laboratorní analýza, kterou provedli pra-
covníci katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, prokázala,  
že raky zabilo toto vysoce infekční onemocnění.
„Račí mor  vyvolává plíseň Aphanomyces 
astaci,  česky hnileček  račí.  Je  to  vysoce 
infekční  onemocnění  a  způsobuje  ma-
sivní  úhyn  našich  původních  druhů 
raků, kteří nemají dostatečnou  imunitu, 
aby  se  nákaze  ubránili.  Plíseň  roste  na 
jejich  těle a do vody uvolňuje pohyblivé 
spory,  kterými  se  rozmnožuje.  Prorůstá 
do celého račího těla a postupně zvířata 
zahubí.  V  současné  době  bohužel  nee-
xistuje žádný účinný prostředek, kterým 
by  se  dali  raci  vyléčit,“  popisuje  Miro-
slav  Kubín  z  Agentury  ochrany  přírody 
a  krajiny  ČR,  Správy  CHKO  Beskydy. 
V  rámci  České  republiky  bylo  zazname-
náno  již  několik  případů,  kdy  v  důsled-
ku  zavlečení  račího moru vyhynuly  celé 
populace  původních  druhů  raků.  Před 
dvěma lety se račí mor objevil v Rožnově 
pod Radhoštěm.

Trvalým  zdrojem  nákazy  jsou  nepůvod-
ní druhy  raků ze Severní Ameriky, kteří 
jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka 
signálního,  pruhovaného,  červeného 
a mramorovaného.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál? 
Nejlépe vůbec nevstupovat  do řeky Bečvy. 

Pokud  musíte,  tak  prosím  dodržujte 
následující pokyny:
•  Nepouštějte psi ani jiná zvířata do řeky.  
  Na jejich srsti se infekce snadno přenáší.
•  Nesnažte se zachraňovat raky přesunem  
  na jiná místa.
•  Předměty, které se dostaly do kontaktu  
  s vodou, jako jsou holinky či rybářská  
  výstroj, důkladně dezinfikujte horkou  
  vodou nad 25 °C, Savem nebo vysuše 
  ním na slunci.
•  Nepřevážejte vodu z Bečvy na jiná  
  místa (třeba kvůli zalévání zeleně, vodo 
  hospodářských nebo rybářských potřeb).  
  Voda je kontaminovaná a můžete ohro 
  zit zdravé raky.
•  Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů  
  do vodních toků.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte 
Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, 
beskydy@nature.cz  nebo  odbor  životního 
prostředí  Městského  úřadu  Rožnov  pod 
Radhoštěm.

Kontakt:
Miroslav  Kubín,  Agentura  ochrany  příro-
dy  a  krajiny  ČR,  Správa  CHKO  Beskydy, 
e-mail:  miroslav.kubin@nature.cz,  tel: 
606 699 381

-chkob-

Jazyková učebna/družina Počítačová učebna

Letní učebna
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů  obce
Prostřední Bečva Kněhyně ,  

zve všechny své příznivce k posezení u
dobré muziky, jídla a pití na

jak SUCHo DoPaDÁ Na PRoSTŘeDNí BečvU

Voda  ubývá  díky  kombinaci  nedostatku 
srážek  a  vysokých  teplot  tudíž  i  velkého 
výparu. Pokud tedy už nějaké kapky z nebe 
spadnou, hned se odpaří nebo odtečou kvůli 
špatné schopnosti krajiny zadržet je. To způ-
sobuje  úbytek  vody  na  povrchu  i  pod  ním. 
Díky teplé zimě bez sněhu jsou zásoby povr-
chové vody čím dál menší. A tak vrty, které 
slouží  jako  zdroj  pitné  vody  v  některých 
obcích, vysychají. Prostřední Bečva naopak 
čerpá z povrchových potůčků v Kněhyních, 
to ale neznamená,  že  je  „za vodou“. Hladi-
na  toků  se  snižuje.  Průměrně má  protékat 
v  Rožnovské  Bečvě  163,2  m3  za  minutu, 
letos to je ale 16,56 m3 za minutu. Naše vo-
dovody jsou tedy ohroženy také.
Problém není pouze v pitné vodě. Místní ve-
getace trpí žízní a jde to vidět na usychajících 
lesích sužovaných kůrovcem (kterému sucho 
a horko prospívá). Zemědělci varují před niž-
šími výnosy a předpovídají pokles úrody až o 
40%. Krajina i my potřebujeme dlouhotrvají-
cí jemný déšť, který prosákne a oživí půdu.

Jak je na tom Prostřední Bečva s vodou?
Jak už bylo řečeno, Bečva vysychá. Zdroj pitné 
vody  v Cípkové  je  už  letos na  jaře  stejně  tak 
málo vydatný jako v loňském létě. Jeho prame-
niště můžeme chránit tak, že udržíme zdravý 
smíšený les kolem něj. Nejhorší pro prostřed-
nobečvanský vodovod jsou velké náhlé odběry 
například  na  bazény  nebo  závlahu,  jak  říká 
správce  obecního majetku  Erik  Srovnal. Už 
delší  dobu  sleduje,  jak  kněhyňské  přítoky 
spíše  chřadnou.  Podobně  jako  většina  ostat-
ních  radí  hlavně  šetřit.  Nenapouštět  bazény 
a nádrže nebo nezalévat záhonky vodou z ve-
řejného vodovodu. Na zahradničení  je výbor-
ná dešťová voda, je tedy dobré mít na zahradě 
účinný systém na její zachytávání. Pokud máte 
větší pozemek, není vůbec od věci na něm mít 
nějakou  vodní  plochu  (třeba  jezírko  nebo 
tůňku). Dobré je také nesekat tak často trávu. 
Delší  tráva  zabraňuje  vyprahnutí  zahrady 
v horkém létě. Prospěje to vaší půdě, mikrokli-
matu  a  přírodě  kolem  vás.  Ke  zbytečnému 
plýtvání  pitnou  vodou dochází  například  při 

obyčejném  splachování  záchodů.  Pouštíme 
to, co potřebujeme k životu nejvíce, do kanálu. 
Dají se instalovat celkem jednoduché zařízení 
na plnění nádržky záchodu vodou z pračky či 
umyvadla.
Sucho  se  tedy  týká  nás  všech.  Čelit  mu 
můžeme  a  pomoci  může  každý  z  nás. 
Vraťme tedy vodu do naší krajiny.

Lada Srovnalová, 
studentka Gymnázia Rožnov p. R.

Sucho, které nyní prožíváme, je nejhorší za posledních pět set let. Na 1 m2 
naší krajiny chybí 870 litrů vody. Tento nedostatek se vyskytuje již na 98 % ČR. 
Taková jsou teoretická čísla, jak tedy vypadají v praxi?

ozNÁmeNí oBCe
Platba vodné, stočné

pozor na otravy!

kompostery

V  průběhu  června  budou  zástupci  obce  za-
pisovat  stavy  vodoměrů  pro  fakturaci  vod-
ného  a  stočného  za  1.  pololetí  2020.  Občané 
umožní  zapisovatelům  přístup  k  vodoměrům. 
V případě nepřítomnosti obdrží lístek do schránky, 
který odevzdají do konce června na Obecním úřadě.

Upozorňujeme občany, že v obci se vyskytly 
případy otravy psů i koček.

Na obci jsou k odběru kompostéry pro zá-
jemce, kteří si je již dříve rezervovali.

Popelnice – netříděný odpad: 
pondělí 1. 6. a 15. 6. 
Pokud popelnici nechcete svézt, označte ji žlutým 
žetonem (vydává Obecní úřad).
Plasty (žlutý): 8. 6.
Papír (modrý), sklo (zelený), 
nápojové kartony (bílý): 22. 6.

Svoz odpadů 
v červnu 2020

VSTUPNÉ 50 KČ.
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Tento materiál se dobře recyklu-
je. Je to značku pro polyethylen-
tereftaláty.  Jsou  to  PET  láhve, 
sáčky,  různé  fólie  ale například 
i polyesterové oblečení.
 
Tato  zkrátka  označuje  po-
lyethylen  –  plast  s  vysokou 
hustotou  (termoplasty).  Jsou 
to  například  víčka  od  PET 
lahví,  obaly  od  čistících  pro-
středků,  šamponů.  Setkat  se 
s ním můžeme ale i ve stavebnic-
tví, jeho využití je velmi široké.

 Polyethylen. Najdeme ho v ige-
litových taškách, v obalů od su-
šenek, přepravek na jídlo nebo 
například  umělohmotných 
košíků či dětských skluzavkách.
 
Polypropylen  –  je  to  pružný 
a odolný plast – například obaly 
od  kečupů,  různé  tuby  (zubní 
pasty, krémy).

Polystyren,  má  velmi  široké 
využití – podtácky od masných 
výrobků,  obaly  od  elektroniky, 
misky, nápojové kelímky.

Ostatní plasty.

Polyvinylchlorid,  patří  do  směs-
ného odpadu (plastové vodovod-
ní trubky, linoleum atd.).

čeŠI STÁLe Na ŠPIčCe 
v TŘíDěNí oDPaDŮ v eU 

zNačky a SymBoLy 
PRo TŘíDěNí oDPaDU

ReCykLačNí 
SymBoLy – PLaSTy

S  tříděním  odpadů má  zkušenost  vět-
šina  obyvatel  ČR,  pravidelně  pak  své 
odpady  třídí  téměř  ¾  národa,  přesně 
73  %  obyvatel.  Loni  jsme  vytřídili 
nejvíc  papíru,  téměř  22  kilogramů, 
dále  pak  15,1  kilogramu  plastů,  bez-
mála  14  kilogramů  skla  a  necelé  půl 
kilo  nápojových  kartonů. A  stále  více 
třídíme i kovy, těch vytřídil každý oby-
vatel  v  průměru  13,9  kilogramu.  Pro-
střednictvím  sběrných  systémů  obcí 
se  tak  shromáždilo přes 693  tisíc  tun 
vytříděných odpadů, což je o 4 % více 
než v roce 2018.

V naší obci jsme v loňském roce vy-
třídili v průměru na obyvatele 10,8 
kilogramů papíru, 10,4 kilogramů 
plastu, 12,8 kilogramů skla a 60 dkg 
kartonu, což je dohromady o téměř 
17 kilogramů méně než je celore-
publikový průměr.
„Členské státy Evropské unie, včetně 
České republiky, musí již za několik let 
splnit nové ambiciózní cíle vyplývající 
z požadavků balíčku cirkulární ekono-
miky. V praxi to bude znamenat třídit 
veškerý odpad, který lze recyklovat nebo 

jinak využít a na skládku ukládat jen 
minimum směsného odpadu, nejvýše 
však 10 %. A obce i jejich občané se na 
to již začínají intenzivně připravovat,“ 
shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk 
Kozel, generální ředitel společnosti 
EKO-KOM, a.s.

Díky  třídění  odpadů  v  domácnostech 
a obcích  vzniká  surovina,  která  se na 
třídících  linkách dotřídí na  jednotlivé 
druhotné  suroviny  připravené  k  re-
cyklaci  a  využití  -  pro  výrobu  nových 
produktů  nebo  jako  zdroj  energie  či 
náhrada  hnědého  uhlí  v  teplárnách. 
Tříděním  systém  snižuje  zátěž  život-
ního prostředí  -  každoročně  tříděním 
a  recyklací  obalových  odpadů  zachrá-
níme  ekvivalent  zhruba  29  km2  pří-
rody,  šetříme  stromy,  přírodní  zdroje 
surovin  a  zamezujeme  rozšiřování 
skládek.  A  díky  třídění  a  recyklaci 
obalových odpadů  jsme tak  loni uspo-
řili téměř 6 milionů MWh energie.

Lucie Müllerová,
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.

Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů 
odpadu. Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni 
právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, 
a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 
51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční 
nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.

Značky  na  obalech  mají  důležitou  infor-
mační  hodnotu.  Říkají  nám,  z  čeho  jsou 
obaly  vyrobeny  a  dále  jsou  základními 
nositeli  informací  o  správném  tříděním 
odpadu. Recyklační  symboly  tímto  nepří-
mo  napomáhají  přírodě,  eliminují  totiž 
negativní dopad na životní prostředí.

Obal je určen k recyklaci, když je ozna-
čen trojúhelníkem se šipkami.  Recyk-
lační značka se dále skládá z písmenného 
a  číselného  kódu.  Písmenná  část  značky 
obsahuje zkratku ofi ciálního názvu plastu 
a číselný kód označuje z jakého materiálu 
je obal vyroben.

Graf ukazuje % obyvatel dle třídění jednotlivých surovin.



V dubnu  také přibyly nové knihy. Doporu-
čuji knihu známé autorky a rodačky z Dolní 
Bečvy  Zuzany Maléřové,  inspirovanou 
svátečními  nedělními  rány,  které  proží-
vá  se  svými  posluchači  Českého  rozhlasu 
Dvojka již třicet let. Houslový klíč je kniha 
úvah,  portrétů,  hudebních  textů  a  básní, 
setkání lidí známých i neznámých, zážitky 
s  uměleckými  výkony  stejně  jako  sportov-
ními, hledání opěrného bodu života.

Nebo  knihu  Václava Cílka Ruka noci 
podaná – Základy rodinné a krizové 
připravenosti,  je  o  rodinné  přípravě  na 
krizi, která možná nikdy nenastane. Ale jak 
v těchto měsících vidíme, nastat může.

V  jarních  měsících  může  být  inspira-
cí  a  mezi  permakulturními  zahradníky 
dnes již kultovní kniha Jaroslava Svobo-
dy: Kompletní návod k vytvoření Eko-
zahrady a rodového statku.

Čtivou  a  zábavnou  formou  vysvětlí 
základní  pravidla  fungování  přírodní 
zahrady,  při  jejichž  dodržení  je  velmi 
snadné  vytvářet  krásné  jedlé  zahrady, 
které  vyžadují  minimální  údržbu  i  bez 
použití  umělých  hnojiv  a  preparátů. 
Zvláště  v  nadcházejícím  suchém  létě 
přijdou  vhod  tipy,  jak  zadržet  vodu  na 
záhoncích  i  zahradě  a  minimalizovat 
umělé zavlažování.

Bezpochyby  je  třeba  přírodu  chránit, 
také proto přibyl v knihově nový časopis, 
dvouměsíčník  7.G – Sedmá generace, 
tematicky  zaměřený  zejména  na  ochra-
nu přírody a životního prostředí.

Z  novinek  pro  dětské  čtenáře  si  vyberte 
třeba knihu Karla, Kovy Kováře: i pohádka

Co  se  stane,  když  se  pohádkové  krá-
lovství  připojí  k  internetu?  Odpověď 
čeká  nejen  za  devatero  horami  a  deva-
tero  plastem  znečištěnými  řekami,  ale 
i  v  této  knize!  Buďte  připraveni  na  vše, 
jen ne na tradiční pohádku.

Seznam nových knih najdete na webových 
stránkách knihovny: https://prostrednibe-
cva.knihovna.cz/

Marcela Slížková

Milí čtenáři, jak už jste jistě zaznamenali, knihovna je opět otevřená a můžete si bezpečně půjčovat knihy. V knihovně je 
k dispozici dezinfekce, vrácené knihy zůstávají týden v karanténě a pro vás, kdo do knihovny nemohou je tady stále možnost 
nechat si knihy donést až do domu.

6 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva
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jak Se ŽILo Na BečvÁCH…
Od  konce  minulého  roku  až  do 
května  2020  jsme  si  na  těchto  stránkách 
připomínali,  jak  probíhala  a  skončila 
druhá  světová  válka  na  Bečvách,  hlavně 
v té naší Prostřední.
Od června 2020 bychom rádi ještě zůstali 
u historie, ale už ne válečné, ale u historie 
běžného  života,  jak  se  vyvíjel  až  do  sou-
časnosti,  abychom mohli  srovnat  způsob 
života  a  myšlení,  každodenní  priority 
i  plány  a  cíle,  jaké  si  lidé  kladli  tenkrát 
a  dnes.  Nejvíce  patrné  to  bude,  když  za-
čneme u  doby nejvzdálenější,  to  je  od  za-
čátku minulého století do roku 1945.

Postupně  budeme  procházet  jednotlivé 
oblasti života, tak jak se nám podaří získat 
údaje  a  příběhy  od  dosud  žijících  pamět-
níků.  Rádi  bychom  vás  požádali,  zda 
byste se s námi nepodíleli na tomto neko-
nečném  seriálu,  protože  později  budeme 
pokračovat  dalším,  novějším  úsekem.  Je 
jasné, že zvláště těm starším občanům se 
nebude  chtít  něco  psát.  Stačí  zatelefono-
vat, rád se s vámi setká někdo z nás a na-
hraje si vaše vyprávění a vzpomínání a vy 
si vše pak přečtete ve Zpravodaji. Bude to 
pro vaši rodinu i hezká vzpomínka pro bu-
doucí generace.

Jak se vařilo a jedlo
U války přece  jenom chvíli  zůstaneme ve 
vzpomínkách Alice Uhlářové.

Strava za války byla  velice  chudobná. Po-
traviny  se  staly  nedostatkovým  zbožím 
a  byly  pouze  na  příděl.  Vydávání  lístků 
řídilo  ministerstvo  zemědělství.  Lístky 
byly přidělovány dle jména, bydliště a typu 
potravin. Bylo celkem pět druhů potravin. 
Patřil sem cukr, maso, tuky, chléb a mléko. 
Na lístky se přidělovala zelenina a z ovoce 
zvláště pomeranče a jablka.

Pro  Židy  byly  lístky  označeny  písmenem  
J (jako Jude) a oni dostávali příděly sníže-
né. Pro německé rodiny byly označeny D 
a ti dostávali naopak i různé nadstandardy. 
Například čokoládu a kávu.

Lístky byly  též na oděvy, benzín,  toaletní 
potřeby a tak zvané tabačenky. To zname-
nalo, že kdo kouřil, dostal tabák. Když se 
lístek  ztratil,  museli  za  zboží  lidé  platit 
více. Přídělový systém způsobil, že se v do-
mácnosti  vařilo  všude  stejně.  Například 
různé  druhy  kaší,  veškerá  úprava  bram-
bor,  polévky  všeho  druhu,  zelí  v  jakéko-
liv  úpravě.  Na  potraviny  se  stály  dlouhé 

fronty. Rýže se těšila též velké oblibě, ale 
dostávalo se jí velice málo.Tajné zabijačky 
a skrývání potravin se trestalo smrtí. Jedlo 
se třikrát denně.

Na  Valašsku  byla  strava  chudobná.  Přes 
týden se dělaly často různé druhy polévek. 
Mléčná  polévka  se  zátřepkou,  hřibjanka, 
lojová  polévka,  voďanka  /v  létě  s  hřiby/, 
domikát ze sýrů, česnekačka, různé druhy 
luštěninových  polévek,  bramboračka,  ky-
selica s brambory.

Děcka  z  rodin  chodila  v  létě  na  různé 
druhy  rostlin  a  ovoce,  např.  borůvky, 
maliny,  ostružiny,  šípky,  pampelišky,  šťo-
víky, kopřivy, které nahrazovaly nedostat-
kovou zeleninu.
V době největšího hladu se  jedla  i krmná 
řepa, ze které se dělala polévka, zelí, řepné 
placky.  Když  řepa  nebyla,  nahradila  se 
tuřínem. Na  hlavní  chod  se  dělaly  různé 
pokrmy  z  brambor,  kaše  z  pohanky,  ze 
šrotové  mouky,  halušky  z  žitné  mouky 
a  syrových  brambor.  Když  pohanka 
nebyla,  sehnali  odolnější  druh,  který  se 
nazýval  tatarka.  Někde  používali  tuřín, 

u nás je nazván kvak. Chléb se pekl jednou 
za týden a starý se nevyhazoval, ale dělali 
se z něj topinky. Zelí nakládali do beček na 
celý rok a z tuku používali slaninu a sádlo. 
Máslo přepouštěli,  aby  jim vydrželo a ne-
zežluklo.

Na  pití  neměli  dnešní  kávu,  ale  meltu 
a  to  nejčastěji  z  praženého  čekankového 
kořene. Káva se připravovala též z bukvic, 
žaludů  a  z  kořenů  pampelišek.  Melta 
se  pila  s mlékem  a  drobil  se  do  ní  chléb. 
Sladkosti byly  jen o  svátcích,  a  to hlavně 
ve formě vdolku. Nejčastěji se dětem slad-
kosti  nahrazovaly  sušeným  ovocem,  ob-
vykle křížalami. V pátek býval postní oběd, 
byla to kaše či polévka, placky, brambory 
s kyškou nebo osmaženou cibulkou.

Občané  dostávali  týdně  2900g  chleba 
nebo  1200g  chleba  a  900g mouky,  500g 
masných  výrobků,  210g  tuku,  2l  mléka. 
Postupem  se  vše  snižovalo  a  s  lístky  se 
kšeftovalo.  Lidé  žili  skromně,  neplýtvali 
potravinami, jídla si vážili.

Na závěr  ještě několik konkrétních recep-
tů  z  kuchařek Bramborová kuchyně  od 
Jaroslava Dvořáka z roku 1942 a Zavařo-
vání ovoce a zeleniny a výroba ovocných 
vín, šťáv a marmelád  (Sestavila  Anna 
Kofránková,  učitelka  odborné  školy  pro 
ženská  povolání  v.v.)  z  roku  1943,  které 
nám zapůjčila paní Vašková.

Zina Langrová
Alice Uhlářová
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25. 5. 2020 bude za zvýšených hygienických a epidemiologic-
kých podmínek otevřena základní škola. Účast ve vzdělávání 
je dobrovolná. Do školy je přihlášeno 47 žáků. Žáci se těší na 
své  spolužáky  i  pedagogy. Čeká  je  vyučování  za  zpřísněných 
podmínek.  Rodiče  nastupujících  žáků  musí  vyplnit  čestné 
prohlášení,  ve  kterém  potvrdí,  že  dítě  nevykazuje  příznaky 
covid-19 a že  jsou seznámeni s vymezením osob s rizikovými 
faktory.

Učit  se  budeme  ve  skupinách  maximálně  po  15.  Vzhledem 
k  tomu,  že  se musí minimalizovat  setkávání  skupin, budeme 
mít  upravený  rozvrh. Dopoledne  budou mít  žáci  čtyři  vyučo-
vací hodiny. Skupiny budou mít v jiných časech přestávky i ná-
stupy na oběd. Před školou si ráno na určeném místě žáky vy-
zvedne učitel, který dohlédne na mytí a dezinfekci rukou. Žáci 
budou muset mimo třídu nosit  roušky. Škola zajistí žákům 1. 
a  2.  tříd  odpolední  aktivity  do  14:30h.  Jsme  rádi,  že  se  nám 
podařilo zajistit teplé obědy.
Otevření školy bude náročné pro žáky, učitele  i zaměstnance. 
Učitelé budou učit polovinu žáků ve škole a druhou polovinu 
distančně. Jsem přesvědčena, že vše spolu s rodiči zvládneme. 
Děkuji všem rodičům za jejich domácí učení, jste skvělí.

Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka

Hledám  pronájem  prostor  pro  malou  dílnu,  nejlépe  
v okolí. Prosím nabídněte.
Tel:774032889

oTevŘeNí ŠkoLy 25. 5. 2020

INzeRCe



Středa 3. 6. 17,30h. – památka sv. Karla Lwangy 
a druhů, mučedníků. 
Varhaník – Eva Pařenicová 842, 725, 806
Za osvobození a uzdravení duše i těla syna a Boží pomoc 
pro celou rodinu.

Neděle 7. 6. 10,30h. – slavnost – Nejsvětější Trojice.
Varhaník – Eva Pařenicová 904, 727, 807
Za zemřelé rodiče Marii a Zdeňka Ondryášovy, živou a ze-
mřelou rodinu Ondryášovu a Vaculínovu.

Středa 10. 6. 17,30h. – čtvrteční slavnost – Těla a Krve Páně.
Doporučený svátek- patří mezi 10 největších svátků v roce.
Varhaník – Eva Pařenicová 710, 712, 717, 707- průvod
Poděkování Panně Marii za požehnání s prosbou o ochra-
nu pro živou rodinu Gajdošíkovu, Bůžkovu a duše v očistci.

Neděle 14. 6. 10,30h. – 11. neděle v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 523, 722, 890
Poděkování  za  dožití  60let  společného  života  s  prosbou 
o Boží požehnání a pomoc do dalších společných let.

Středa 17. 6. 17,30h. – středa 11. týdne v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 728, 722, 801 Požehnání pro 
všechny, kteří se zasloužili o stavbu nových varhan, prací, 
darem nebo modlitbou.

Neděle 21. 6. 10,30h. – 12. neděle v mezidobí – 1.svaté 
přijímání.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 828, 712, 982, 805
Za děti k 1.svatému přijímání, jejich živé rodiny s prosbou 
k Panně Marii, aby se ve světě tyto děti duchovně neztratily.

Středa 24. 6. 17,30h. – slavnost – Narození sv.Jana Křtitele.
Varhaník – Eva Pařenicová 121, 725, 812
K 6. výročí úmrtí Vladimíra Šíry, rodiče z obou stran, živou 
rodinu Šírovu, Kociánovu, Kočíbovu a duše v očistci.

Neděle 28. 6. 8,30h.!!! Pozor změna času – 13.neděle 
v mezidobí.
Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana Chudějová 709, 701, 802
Za  rodiče  Valovy,  6  bratrů,  sestru,  2  švagrové,  2  neteře 
a celou živou i zemřelou rodinu.

V pátek 12. 6. proběhne po celé naší zemi – Noc kostelů. 
V  našem  kostele  začneme  v  17,00h.  Každý může  využít 
prohlídky  kostela  s  možností  průvodce.  Srdečně  zveme 
veřejnost.

INFO – žehnání nových píšťalových varhan, se bude konat, 
dá-li Pán v neděli 12. 7. v 10,30h.
Více podrobností v červencovém zpravodaji.
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SPoLečeNSkÁ kRoNIka

VZPOMÍNÁME

OPUSTILI NÁS

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Kdo Tě poznal, měl Tě rád, uměla jsi pomoci,   
potěšit, rozesmát.
Dne 25. 6. 2020 vzpomínáme 10. výročí úmrtí, kdy 
nás navždy opustila paní Štěpánka Šenová.
S  lásku  a  úctou  vzpomínají  synové  Antonín,  
Jaroslav a Vladimír s rodinami.

Dne  8.  6.  uplyne  druhé  smutné  výročí,  kdy  nás 
opustila  moje  maminka  Anastázie Mikudová. 
Se  ctí  a  láskou  vzpomíná  dcera  Bedřiška 
s  rodinou  a  švagrová  Anička  s  rodinou. 

Když řekneš maminka,
za život děkuješ.

A když ti zemře,
stále ji miluješ.

Šenová Jindřiška

Paní Jaroslava Štekbauerová 4. 6. 2020 oslaví 
své krásné životní jubileum což je 70 let. Chtěli 
bychom  ji  popřát  hodně  zdraví,  které  je  důleži-
té,  lásky  a mnoho  energie  kterou má.  Přejeme 
ji, ať zůstane pořád stejná a dělá co ji baví, peče 
a další její koníčky. Děti své mamince děkuji za 
vychování  a  lásku,  kterou  jim dává. To  ti  přeje 
dcera Marcela Mikešová  s  rodinou,  syn Milan 
s  rodinou  a  dcera  Šárka  Gubaniová  s  rodinou, 

sestra Miladka Fiurášková s rodinou, pravnučky Natálka, Sárinka 
a Jasmínka. Všichni co ji znají a mají rádi se připojí taky ke gratulaci.

Děkujeme  všem,  kteří  doprovodili  na  poslední  cestě  naši  maminku,  
manželku,  babičku  a  prababičku  paní  JINDŘIŠKU ŠENOVOU. 
Za  zarmoucenou  rodinu  manžel  Jaroslav  a  dcery  Jarka,  Lenka  
a Markéta s rodinami.

V  červnu  oslaví  své  životní  jubileum  70  let  paní  
Jaroslava Štekbauerová.
Do dalších let pevné zdraví a stále dobrou náladu přeje SDH Kněhyně.

A jak to bylo dál?
Mirek Křenek od Zavadilky
Si Aničku Michutovou 
z Pod Kání z lásky za manželku vzal.

Dvě děti vychovali společně, čtyři vnouča-
ta a  čtyři pravnoučátka mají  rádi  srdečně 

Dne 25. června 2020 oslaví diamantovou svatbu naši rodiče Miroslav  
a Anna Křenkovi Šedesát manželských let, jak vyjímečná věc! Ať ještě 
mnoho let ve Vašich srdcích ty svatební zvony znějí, ať věčně trvá i Vaše 
láska, ať zdraví, štěstí a Boží požehnání Vás provázejí každým krokem! 
Za všechno děkujeme a ze srdce blahopřejeme k Vaší diamantové 
svatbě.
Dcera Alena a syn Mirek s rodinami. Blahopřejí také sourozenci osla-
venců – Karel, Vlasta, Anička a Lidka s rodinami.

mŠe SvaTé v čeRvNU 2020
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Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobrodružství regionální hrou Poznáváme Valašsko. Tuto aktivitu organizuje 
neformální skupina mládeže Valaši s hlavním partnerem Destinační společnosti Valašsko. Regionální hra může být zábavou 
jak pro děti, tak i dospělé. Hra potrvá od 1. června do 30. září letošního roku. Po zajímavých místech na Valašsku, které třeba 
ještě neznáte, vás provede herní brožura, která vám napoví, kde je umístěno dvacet razítek.

Hrací  brožurku  si 
můžete  vyzvednout 
v  jakémkoliv  Turis-
tickém  informačním 
centru  na  Valašsku, 
tedy  i  na  Prostřední 
Bečvě.  Brožurka  ob-
sahuje  nejen  herní 
plánek, ale také poskyt-
ne  skvělé  tipy,  co  na 
Valašsku  vidět  a  zažít. 
Do  hry  se  můžete  za-
pojit  i  přímým  stáh-
nutím  herního  plánku 
z  webových  stránek 
w w w. p o z n a v a m e v a -
lassko.cz.

Budete  i  vy  letos  puto-
vat s medvědem Jurou? 
S  dobrodružnou  hrou 
budete  mít  s  dětmi 
program  na  celé  prázd-
niny!  A  navíc  pokud 
nasbíráte plný počet ra-
zítek,  budete  zařazeni 
do  hlavního  slosování 
o  zajímavé  ceny.  Letos 
je  pro  vás  připraveno 
i  jedno bonusové místo 
s  pokladem,  které  ale 
najdete  až  vyplněním 
tajenky  a  absolvování 
všech dvaceti míst.

Ing. Helena Volková

Informační centrum 
Prostřední Bečva
Prostřední Bečva 272
756 56 Prostřední Bečva
Tel.: +420 571 643 229
E-mail: obec@pro-
strednibecva.cz
Web: www.prostredni-
becva.cz

ReGIoNÁLNí HRa PozNÁvÁme vaLaŠSko
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání tohoto čísla.

Bečva Kafé
Prostřední Bečva 430,  Dům služeb vedle Jednoty

obrý den paní Vlčková,
potřebovala bych upravit letáček, který máte v příloze, žluté záhlaví a zápatí bude stejné, ale text na bílém pozadí bude následující:

Rádi bychom informovali naše zákazníky, že od pátku 29. května 2020 bude kavárna/cukrárna Bečva Kafé opět otevřena v plném provozu.

Těšit se můžete opět na vše, na co jste byli u nás zvyklí:
- velký výběr káv a kávových specialit,
- naše domácí koláče a dorty, 
- výbornou zmrzlinu Carte D´Or, zmrzlinové poháry
- domácí chlebíčky, limonády a mnoho dalšího!

Na Vaši návštěvu se těší Tým Bečva Kafé!
Bližší informace na facebooku (ikonka facebooku) becvakafe 

Jen by to chtělo jiné písmo, tohle je sice pěkné, ale drobné a není dobře čitelné, zkusíte ho vyměnit za nějaké lépe čitelné?
A ještě dotaz, letáček půjde zase do místních zpravodajů a ideální by bylo, kdyby byl ve formátu A5 ale na šířku, nebyl by to problém?

Děkuji,
Jana Petřeková

Na Vaši návštěvu se těší Tým Bečva Kafé!

Bližší informace na        becvakafe 

becvakafe
776 129 373

Těšit se můžete opět na vše, na co jste byli u nás zvyklí:
      velký výběr káv a kávových specialit
      naše domácí koláče a dorty
      výbornou zmrzlinu Carte D´Or, zmrzlinové poháry
      domácí chlebíčky, limonády a mnoho dalšího!

Rádi bychom informovali naše zákazníky, že od pátku 29. května 2020
bude kavárna/cukrárna Bečva Kafé opět otevřena v plném provozu.Kavárna

& Cukrárna


