
Coronavirová pandemie pomalu odeznívá 
a naše životy se vracejí do normálu. Byla to 
zvláštní doba, která však vedle spousty omeze-
ní přinesla i něco velmi pozitivního. Přijde mi, 
že se celý svět alespoň na malou chvíli zpoma-
lil a zklidnil. Jako bychom si uvědomili, že jsou 
tu důležitější věci než nekonečný ekonomický 

růst. Je zřejmé, že nás čeká nelehké období, 
ale věřím, že se s ním se ctí vypořádáme. 
Coronavir a s ním spojená vládní opatření 
měli mimo jiné dopad i na obecní rozpočet. 
Nejdříve nám vláda peníze vzala, aby nám je 
později částečně vrátila. Tady je nutné zdů-
raznit slovo částečně, protože nám do roz-
počtu vrátí jen asi polovinu sebraných peněz. 
Aktuálně tedy fungujeme v jakémsi úspor-
ném režimu. Čekáme, jak se situace vyvine, 

a větší investice odkládáme na podzim.
Věřme, že nás po vydatných deštích čeká 
krásné slunečné léto a přeji Vám, abyste si jej 
užili přesně podle svých představ.

Váš starosta, Radim Gálik
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OZNÁMENÍ OBCE
V době nouzového stavu se mohli 
obyvatelé mimořádně prokazovat 
i propadlými průkazy totožnos-
ti. Tato výjimka už však neplatí. 
Všichni jedinci, kterým tak době 
krize vypršela platnost jejich 
dokladů, by si měli urychleně 
vyřídit občanku novou, stejně tak 
propadlý pas.

Dovolená MUDr. Kjeronská

Informace pro chovatele 
hospodářských zvířat a včel 
na území CHO Beskydy:
Škody způsobené celoročně chráněnými 
velkými šelmami – rys ostrovid, medvěd 
hnědý a vlk obecný, hradí stát dle zákona 
č. 115/2000Sb.
Na území CHKO Beskydy je třeba  
nahlásit škodu do 48 hodin od jejího zjiš-
tění na pohotovostní číslo Správy CHKO 
Beskydy 731 568 413.

Poškozený by měl bezodkladně po-
řídit fotografie škody, ještě před pří-
chodem pracovníků provádějících še-
tření. Další podrobnosti na webu obce  
prostrednibecva.cz v sekci aktuality.

Praktická lékařka MUDr. Kjeronská 
oznamuje, že v době řádné dovolené 
od 6. – 17. 7. bude ordinace uzavřena,  
zastupovat bude MUDr. Holiš na Hutis-
ku-Solanec. Ve stejný čas bude dovolená 
i ve výdejně léčiv na Prostřední Bečvě.
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ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 18. června proběhlo zasedání  
zastupitelstva obce Prostřední Bečva.

Probrané body:

• Zastupitelé schválili závěrečný účet obce  
 za rok 2019.
• Zastupitelé vzali na vědomí plnění příjmů  
 a výdajů za leden až květen letošního roku

• Zastupitelé projednali aktuální finanční  
 situaci. Vzhledem ke koronavirové krizi  
 a především kvůli oddálení proplácení do 
 tačního titulu nového pavilonu základní  
 školy je finanční situace kolísavá. Zastu 
 pitelé proto předběžně schválili čerpání  
 překlenovacího úvěru, které by se využilo  
 pouze v případě, pokud se celá situace do  
 podzimu nestabilizuje.

• Zastupitelé schválili účetní závěrku  
 základní a mateřské školy.

• Zastupitelstvo projednalo Obecně  
 závaznou vyhlášku 1/2020, o Omezení  
 nočního klidu, a to v těchto dnech: 
 5. 7.,  do 24.00
 10. 7., do 24.00
 11. 7., do 24.00
 18. 7., do 24.00
 25. 7., do 2.00
 31. 7., do 23.00
 1. 8.., do 2.00
 14. 8., do 2.00
 15. 8., do 24.00
 28. 8., do 2.00
 29. 8., do 24.00
 11. 9., do 2.00
 10. 10., do 24.00
 31. 12., do 1.30

 Celá vyhláška ke stažení na webu:  
 h t t p s : / / w w w. p r o s t r e d n i b e c v a . c z / 
 obecne-zavazne-vyhlasky-1.

• Zastupitelé schválili účetní závěrku Ka-
nalizace Bečva s. r. o. 

• Projednali se investiční akce: 
• většina kompostérů je vydána

• sociální byty Kněhyně: akce běží, na jejich  
 dokončení má firma osm měsíců.

• zahrada Mateřské školy, druhá etapa –  
 bude se podávat žádost o dotaci  
 na MAS Rožnovsko.

• cyklochodník ke Skokanovi – díky  
 vypracované studii se celý projekt značně  
 posunul, cyklochodník povede  
 po pravé  straně.

• starosta informoval o krajských dotacích  

 do investic na Pustevnách. 

Marika

Od února mohou senioři nad 65 let a rodiče 
dětí do tří let využívat zvýhodnění dopravy tzv. 
senior taxi. Službu pro naši obec provozuje 
Igor Rybár z Horní Bečvy. Pan Rybár v našem 

rozhovoru říkal, že službu nejvíce využívají 
senioři na dopravu k lékařům a do obchodů. 
Taxi vždy přijede na předem domluvený čas. 
Pan Rybár ochotně pomůže s invalidním 
vozíčkem nebo méně pohyblivému člověku.  
Následně počká, až si člověk vyřídí co potře-

buje. Zdůraznil, že je nejlepší taxi objednat co 
nejdříve. Služba je zajišťována v pracovní dny 
od 7.00 do 15.00 hod. 
Objednávky na telefonu: 606 775 687.

Marika

Ceník:
• Prostřední Bečva - centrum obce, Obecní úřad: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)
• Horní Bečva - centrum obce: 40 Kč (cena za cestu tam i zpět)
• Rožnov pod Radhoštěm - Poliklinika, Městský úřad, Masarykovo náměstí: 70 Kč  
 (cena za cestu tam i zpět)
• Valašské Meziříčí - Nemocnice: 130 Kč: (cena za cestu tam i zpět)

Každý uživatel může službu použít 4x měsíčně (Prostřední Bečva, Horní Bečva), 2x mě-
síčně (Rožnov pod Radhoštěm) a 1x měsíčně Valašské Meziříčí. Taxi na přepravující  
v daném místě počká, platí se pouze cesta.

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
3.7.2020 (07:15 - 11:30)

Kněhyně-Suchá
679,

Prostřední Bečva
33, 89, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 126, 131, 133, 145, 154, 155, 177, 201, 202, 255, 264, 321, 324, 
337, 354, 383, 417, 526, 567, 588, 667, 668, 673, 677, parc. č. 805, parc. č. 2098/6, parc. č. ST 1065, E121, E122, E124, 
E153, E154, E156, E157, E229, E25, E297, E30, E301, E330, E336, E6, E62, E79, E83, E84, E91, E92,

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
3.7.2020 (11:30 - 15:00)

Prostřední Bečva
141, 147, 150, 195, 196, 246, 247, 256, 299, 330, 6310, E10, E13, E277M E327, E53, E77, E78, E8, E9,

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
13.7.2020 (07:45 - 11:00)

Prostřední Bečva
čp/ev: 162, E325, E331, E332
Dle ustanoveni §25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky  
elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elekronických komunikací.

SENIOr A BABy TAxI
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Úřední hodiny:

Pondělí:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Středa:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Čtvrtek:    8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Pátek:    8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Registr řidičů:
Eva Malinová    Tel. 571 661 218, 731 131 041
Petra Cábová    Tel. 571 661 219, 731 131 827

Registr vozidel:
Lenka Šťastná    Tel. 571 661 216, 731 131 922
Petra Stavinohová   Tel. 571 661 217, 731 131 805

Technická způsobilost (telefonické objednávky pouze v pondělí  
a ve středu, v úterý, čtvrtek a pátek na telefonních linkách registru 
vozidel):
Josef Vahalík    Tel. 571 661 214
Marek Dostál    Tel. 571 661 176, 731 131 751

Vyřazení vozidel (depozit), zánik vozidel:
Petr Pernický    Tel. 571 661 223, 730 867 806

Bodový systém, zadržený řidičský průkaz, vrácení řidičského 
oprávnění, taxislužba:
Mgr. Patricie Štěpánková   Tel. 571 661 241, 739 503 639

Silniční správní úřad:
Mgr. Dagmar Malinová   Tel. 571 661 210, 739 588 960
Bc. Daniela Vokáčová   Tel. 571 661 200, 731 131 844

Vedoucí odboru dopravy:
Bc. Eva Pernická   Tel. 571 661 212, 731 132 602

POPELNICE – netříděný (zbytkový odpad) Tříděný odpad - pytle

PLASTY – žlutý, NÁPOJOVÉ KARTONY (bílý) 

PAPÍR (modrý), SKLO (zelený) 

Svozový den: každé liché pondělí a úterý od 5.00 hodin

Popelnice musí být řádně označena plastovým kódem a ve svo-
zový den připravena blízko vozovky, max. do vzdálenosti dvou 
metrů. V zimním období je nutno zajistit přístup k popelnicím.  
Pokud popelnici nechcete svézt, označte ji žlutým žetonem  
(vydává Obecní úřad).

Pytle budou v uvedený svozový den připraveny na místech, ze kterých jsou běžně vyprazdňovány popelnice. Musí být řádně  
zavázány nebo jinak zajištěny, aby při manipulaci nedošlo k vysypání obsahu. Každý pytel řádně označte kódem pro daný druh!  
Pro snadnější evidenci doporučuje svozová firma otočit pytle štítkem nahoru.

Pytle i kódy na tříděný odpad si vyzvedněte v úřední hodiny v pokladně Obecního úřadu u Lenky Mikulenkové nebo na podatelně 
u Radomily Kantorové.

20. července spustí Ředitelství silnic 
a dálnic rozsáhlou rekonstrukci hlavní-

ho tahu podél Bečvy na úseku mezi kři-
žovatkami U Janíků a U Eroplánu. Pro-
voz bude postupně omezen do jednoho 
pruhu až do začátku prosince. Po zimní 
přestávce se bude pokračovat dále až do 
poloviny příštího roku. Kamiony budou 
Rožnov p. R. objíždět přes Frenštát, 
Veřovice a Hodslavice do Valašského 

Meziříčí. Naposledy prošla cesta opra-
vou před 11 lety. Silničáři budou místy 
bagrovat až do hloubky jednoho metru 
tak, aby položili pevnější a kvalitnější 
podkladové vrstvy.

Zdroj: TV Beskyd

POZOR ZMĚNA! 
Nápojové kartony se sváží společně s plasty.

Odbor dopravy Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm žádá občany,  
aby se na veškeré úkony na odboru dopravy telefonicky objednávali. 

svoZ odPadU Prostřední Bečva 2. Pololetí 

Svozový den PONDĚLÍ 
13. 7. 27. 7. 10. 8. 24. 8. 7. 9. 
21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11. 16. 11. 
30. 11. 14. 12. 28. 12.

Svozový den PONDĚLÍ 
6. 7. 3. 8. 31. 8. 28. 9. 
26. 10. 23. 11. 21. 12.

Svozový den PONDĚLÍ 
20. 7. 17. 8. 14. 9. 
12. 10. 9. 11. 7. 12.

Od kOnCe červenCe 
Bude průjezd  
rOžnOvem  
kOmplikOvanější



4 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Objasníte mi prosím, jak funguje projekt 
Kola pro Afriku? 
Kola pro Afriku fungují na základě dár-
covství. Princip je, že někdo má staré kolo, 
které daruje nám a my s ním naložíme 
podle nejlepšího vědomí a svědomí. To 
znamená, že buď ho opravíme a pošleme 
do Gambie (nejmenší africká země) nebo 
pokud není vhodné do Afriky, tak ho pro-
dáme a peníze z prodeje jdou na fungová-
ní samotné organizace. Stará kola dnes 
opravují lidé ve věznici, anebo lidé přímo v 
Gambii. Do budoucna chceme, aby si děti 
kola udržovaly samy a získaly tak doved-
nosti, které mohou uplatnit ve svém životě.
Darované kolo je tedy prostředkem afric-
kých dětí ke vzdělání a k jejich svobodnější 
budoucnosti.
Kolik kol jste již do Afriky poslali? 
Za osm let naší práce je jich už přes osm 
tisíc. Ale číslo není to nejdůležitější. Důle-
žitější je spíše kvalita kol, aby v tropických 
podmínkách spolehlivě fungovala. 
Základem Vašeho dalšího projektu 
Moment je také dárcovství? 
Ano, ve Velké Británii mě inspirovaly cha-
rity shops a přivezl jsem je tady na Moravu. 
Lidé přinesou oblečení do našeho obchodu 
a my jej prodáváme. Veškerý zisk dáváme  
neziskovým organizacím. První to byl 

Richard Gazda je podnikatel a dobrovol-
níkpůsobící v Ostravě. Zakladatel nezisko-
vých organizací Kola pro Afriku a second 
handu Moment, spojuje tedy podnikání 
se společenskou prospěšností. Bydlí na Pro-
střední Bečvě v Bacově na polosamotě, kde 
s manželkou vychovává tři děti a chová zvířata.

Hledali jsme hezké místo, kde bude slunce, 
trochu polosamota, ale i obecní cesta. Po 
nelehkém hledání jsme ideální místo našli 
zde. Nechceme to mít tak, že z města jez-
díme na chatu, ale spíše z přírody do města.
 Kam chodí děti do školy? 
Děti máme v domácím vzdělávání a záro-
veň  chodí ještě do komunitní školy, což je 
skupina asi čtyřiceti dětí (taky domoškolá-
ků). Chodí tam třikrát týdně a mají trochu 
jinou výuku. Chodí hodně ven a komuni-
kují mezi sebou. Škola se jmenuje Hnízdo 

– Lesní komunitní škola z Beskyd.  
Hospodaříte tady v horách? 
Snažíme se. Se třemi dětmi to nejde úplně 
jednoduše a do Ostravy taky dojíždíme na 
tři dny v týdnu. Ale máme ovečky a pomalu 
usilujeme o nějakou soběstačnost. 
Když se u nás předloni potuloval medvěd, 
nebál jste se o ovce? 
Jo, člověk má horší pocit a zodpovědnost 
za zvířata, ale asi jsem se nebál a moc jsem 
nad tím nepřemýšlel. Nesledoval jsem to 
moc, takže člověk, když nemá informace, 
které tlačí média, tak se tolik nebojí. 
Máte blízko k ochraně přírody? 
Mám rád zdravý selský rozum a když člověk 
žije v rovnováze s tím, co považuje za dobré 
sám - tím, co cítí, jak to vnímá a tím jak si to 
odnesl od svých rodičů. Někdy mi všechno 
připadá přehnané, že se tlačí moc na pilu  
v environmentu obecně. Na druhou stranu 
tomu do nějaké míry fandím. Samozřej-
mě třídění nebo nekupování plastů dělám 
odjakživa. Nebo se starám o to, abych měl 
vodu na pozemku a aby tady bylo dobré mi-
kroklima. Starat se o svůj kousek krajiny by 
měl každý z nás… třeba sázení stromů v lese. 
Snažím se být co nejvíc nápomocen našemu 
roztahujícímu se světu. 

Děkuji za rozhovor. 

Lada Srovnalová, studentka gymnázia

Žebřík, pak Kola pro Afriku a dnes jich 
podporujeme celkem šest. 
Oblečení do obchodů získáváte jen  
od jednotlivců? 
Ano, velká část oblečení je z darů, co nám 
lidé nosí na obchody. Potom máme tzv. 
trvalá darovací místa, která jsou ve školách, 
ve firmách a v různých komunitách. Jsou 
to takové sběrné koše, kde se dávají věci, 
které se dají ještě prodat. Snažíme se sbírat 
prodejné oblečení, takže nepotrhané nese-
prané, aby si jej někdo koupil. 
Velké značky oblečení často vyhazují ne-
prodané kousky, které už nejsou trendy.  
Nevyužíváte je? 
Některé firmy si nechtějí kazit značku a 
trend a nejsou moc ochotné s námi jednat. 
Na druhou stranu někdy něco dostaneme 
třeba od větších obchodních řetězců, ale 
dost těžko se prodávají. Jsou to většinou 
velké či naopak malé velikosti, nebo sto 
stejných košil, které už nejsou moderní, 
což se neprodává dobře.
Jakým neziskovým organizacím vydělané 
peníze dáváte?
Jako první jsou Kola a Žebřík, který pracuje 
s lidmi s mentálním postižením. Pak Mobilní 
hospic Ondrášek, který pomáhá nevyléčitel-
ně nemocným strávit poslední dny důstojně a 
doma, Save elephants, což je projekt, jenž za-
chraňuje slony v Africe a Českou koalici pro 
ochranu biodiverzity (CCBC), která zastře-
šuje environmentální projekty. Nejnověji pak 
podporujeme Společnost pro Ranou péči, 
která pomáhá ohroženým dětem a dětem se 
zdravotním postižením a jejich rodinám.
Kolik peněz darujete?
Ta částka se blíží milionu a půl ročně. 
Co Vás dovedlo k tomu bydlet v přírodě  
v Bacově i přes všechny zmíněné úspěchy  
ve městě? 
Já jsem vždycky chtěl žít v horách a moje 
žena je z Valašské Bystřice, takže jsme 
začali hledat bydlení tady v Beskydech. 

Snažím Se Být CO nejvíC nápOmOCen..., říká riCHard Gazda
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jak Se žilO na BečváCH…
V červnovém čísle jsme se začali zabývat 
životem v naší obci před 2. světovou válkou 
a zahájili jsme naše vzpomínání tím, jak se 
vařilo a jedlo. Ještě u tohoto tématu zůsta-
neme, neboť je obsáhlé a v dnešní době se 
k němu obrací zájem zvláště mladých lidí, 
kteří se vracejí k původním potravinám 
a kladou důraz na zdravé stravování.
Minule jsme slíbili v závěru několik kon-
krétních receptů z kuchařek Bramboro-
vá kuchyně od Jaroslava Dvořáka z roku 
1942 a Zavařování ovoce a zeleniny 
a výroba ovocných vín, šťáv a marmelád 
(Sestavila Anna Kofránková, učitelka od-
borné školy pro ženská povolání v.v.) z roku 
1943. Proto je nyní uvádíme:

Velmi důležitou částí stravy našich 
předků kromě obilnin, brambor a zelí 
bylo ovoce a to, co daly pastviny a les. 
Nejběžnějším ovocem byla samozřejmě 
jablka. Ta se pěstovala skoro u každé-
ho domu, nejoblíbenější odrůdou byla 
jadernička. Bohužel málo hospodářů 
umělo stromy roubovat, takže většinou 
se jednalo o semenáče, jejichž kvalita 
nebyla valná. X. Válek, č. 241 měl ovšem 
ovocnou školku, z které prodával strom-
ky, ale většinou stačilo to, co vyrostlo. 
Podobně tomu bylo s hruškami a švestka-
mi. Po ukončení žní nadešel čas sklizně 
a zpracování ovoce. Zimní odrůdy jablek 
se ukládaly do sklepů a méně šťavnaté 
odrůdy se sušily. Hrušky a švestky se 
zpracovávaly na povidla a také se sušily. 
Hrušková povidla jsou dodnes vyhlá-
šenou specialitou Valašska a dodnes je 
téměř nemožné je koupit v obchodě. Po-
stupy výroby byly různé, ale výsledek byl 
vždy vynikající.

V minulosti se povidla vařila v noci, 
když byla ostatní práce hotova. Pro 
naše předky to byla oddychová činnost. 
Ten, kdo vařil, musel zpívat, aby neují-
dal. Navíc musel hrát na harmoniku. To 
proto, aby neusnul. Uvaření povidel prý 
trvalo celou noc.

Podobným způsobem se zpracovávala 
švestková povidla. Povidla byla pouze 
jednou z možností zpracování. Sušené 
ovoce, zejména „trnky“, byly rozšíře-
ným obchodním artiklem, které městští 
kupci odváželi do okolních moravských 
měst, ale též do Prešpurka, Vídně či 
Polska. Příčinou útlumu sušení ovoce 
bylo ovládnutí trhu bosenskou švest-
kou, ke kterému došlo na konci 19. 
století. Přesto se na východní Moravě 
ovoce vydatně sušilo až do 50. let 20. 
století, kdy téměř definitivní zánik do-
mácích sušáren způsobila kolektiviza-
ce. Ovšem Valaši si uměli vždy poradit 
a tak trnky začali zpracovávat do kapal-
né podoby – známé valašské slivovice.
Ovoce se sušilo v sušírnách ve velkém, 
ale i doma většinou nahoře na peci. 
Nakrájené ovoce se ukládalo na rošty 
(lísky) a udržovalo v patřičné teplotě, 
ovšem muselo být zajištěno proudění 
vzduchu. V Prostření Bečvě byla známa 
sušárna, která patřila k mlýnu a fojtství 
na dolním konci obce. Původní stavba 
byla z větší částí z dřevěných srubových 
a z části zděných stěn a dá se předpo-
kládat, že je asi tak stará jak hlavní sta-
vení č.p. 20. V roce l932 byla sušárna, 
která už zřejmě nesloužila svému účelu, 
přestavěna, rozšířena a opravena tak, 
aby mohla sloužit k bydlení - jako vý-
měnkářská chalupa. V roce 1963 cha-
lupa vyhořela po zásahu bleskem a od 
roku 1983 slouží po opravách jako re-
kreační chalupa.V sušírnách se topilo 
přes den i v noci, někde se v sušírnách 
i spalo. Teplota se udržovala na zhruba 
80 °C, některé ovoce se suší celé, jiné je 
nutné alespoň rozkrojit napůl. I tak se 
půlka hrušky suší zhruba týden.

V třicátých letech minulého století 
bývala v červenci borůvková sezóna. 
Zástupy lidí, nejen zdejších, ale i cizích 
až ze Zubří, chodily na hafery (bo-
růvky) do Snoza, na Skalíkovou louku, 
pod Radegasta a na Pustevny. Také 
v drobných selských lesích jich bývalo 
mnoho. K večeru se hloučky s putna-
mi naplněnými borůvkami stahovaly 
k silnici, kde stál překupník s bryčkou, 

BRAMBOROVÉ SUŠENKY
Připraví se těsto z 20 dkg se sítkem 
protřených aneb jemně nastrouha-
ných bramborů, 20dkg mouky, 12 
dkg cukrů, 2 dkg tuku, trošku soli a ½ 
prášku do těsta. Přidává se též pro chuť 
šťáva z ½ citronu. Vypracuje se hladké 
těsto, vyválí se, nakrají na menší kusy, 
z nich se vykrajují tvořítky nebo li-
kérovou sklenkou vzhledné sušenky. 
Potírají se vejcem a pekou v troubě do 
růžova. Pak se na plechu nebo čistém 
bilém papíru suší v teple. Vydrží 
dlouho, jsou-li uchovány v suchu.

NOVÉ BRAMBORY S RAJSKÝM 
PROTLAKEM
Zásobní omáčka z rajských jablíček 
Catshup (vysloví se ketšap) dnes pro-
dává se již všeobecně v lepších koloni-
álních závodech, u kupců aj. Vyrábí se 
nejenom v cizině, ale i u nás a užívá se jí 
ke kořenění jídel, omáček apod. U nás 
se připravuje i v domácnostech ze zra-
lých rajských jablíček. Také se místo 
tvarohu přidává k bramborům. Očiš-
těné mladé brambory se uvaří se solí 
a kmínem v páře. Pak se trochu omastí 
(ne mnoho), posypou dobře usekanou 
petrželkou a podávají se catshupem 
připraveným z rajských jablíček spolu 
se zeleným salátem.

ŽITNÉ VÍNO
1 kg žita
3 l vody
1 kg cukru
½ dkg vinných kvasnic
Žito se přebere, vypere, povhlčí vodou 
a dá do vlahé trouby, až vyklíčí. Pak se 
dá do okurkové láhve, zalije rozpuště-
ným cukrem, přidá se kvasnic a víno se 
kvasí. Zajistí se ucházení bublin kys-

ličníku uhličitého, který se kvašením 
z cukru vytvoří. Po 5-6 týdnech, kdy se 
už bubliny netvoří, nechá se ještě ně-
kolik dní státí, až se usadí u dna hustý 
kal. Čisté víno se odtáhne pozorně 
kaučukovou hadicí do láhví, usazeni-
na se filtruje utěrkou. Láhev se zazá-
tkuje a uloží do sklepa, než se zčistí, 
aby se kvasnicový zákal usadil u dna.  
Pak se víno přetočí do menších láhví 
a zazátkované se dá do sklepa odle-
žeti. Teprve druhým rokem nabývá  
lahodné chutí.

Povidla podle domácího rádce
Na hrušková povidla můžeme zpraco-
vat hrušky méně vzhledné, padané, pře-
zrálé a rychle se kazící. 
Celé nebo nakrájenéplody nejdřív po-
vaříme s nejnutnějším množstvím vody. 
Pak je protlačíme jednou nebo dvakrát  
přes jemné síto, aby se odstranily ka-
menčité shluky a povidla byla jemná. 
Takto získaný hruškový protlak se za-
hušťuje buď v kastrole nebo v kotli.
Aby se zajistila trvanlivost povidel, na 
konci vaření, když už jsou povidla hustá, 
přidáme na 100 kg čerstvých hrušek 
6 – 8 kg cukru.Do hruškových povidel 
můžeme přidat část jablek, čímž se 
zvýší pevnost povidel, jejich kyselost, 
trvanlivost i chuť.

(S využitím publikace Jaroslav Bala-
štík, Konservace potravin v domácnos-
ti,1958)
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rOk 2000 v naší OBCi

STATISTIKA OBCE
K 31.12 2000 měla obec celkem  
1.670 obyvatel.  V průběhu roku  
se narodilo 12 dětí, zemřelo 24 občanů. 
Bylo uzavřeno 15 sňatků, z obce  
se odhlásilo celkem 32 a přihlásilo  
se celkem 29 občanů.

později i s menším nákladním autem 
a až pozdě do noci naplňoval svůj 
povoz vykoupenými borůvkami, které 
ještě v noci vezl na prodej do Nového 
Jičína, Frenštátu, Příbora a jiných měst. 
Jeden litr borůvek tu stál 2,3 K. Pozdě-
ji Bečvané dováželi v putnách na jízd-
ních kolech borůvky i do vzdálenějších 
míst sami a tak získali vyšší cenu borů-
vek. Na trh se vozívaly i houby a maliny, 
které se sbíraly v Malinovém, v Klínku 
i „za horámi“. („Za horámi“, „na záhor-
sku“ jsou to názvy severních svahů Rad-
hoště, Kněhyně, Čertových mlýnů“ aj.)

Od 1. ledna 1996 bylo zahájeno na 50. 
kanále Premiéry obecní vysílání. O toto 
vysílání se po celou dobu provozu 
staral pan Alois Krupa, který poskyto-
val v „NTV“ informace občanům o dění 
v obci. Jelikož obec nesmí být společ-
níkem, přechází od 24. února 2000 
obchodní podíl společnosti „NTV Pro-
střední Bečva“ na pana Krupu Aloise 
z Horní Bečvy č. 156. Byly tak splněny 
podmínky pro získání licence a mohla 
být podána žádost o prodloužení vysí-
lacích práv, která mají v květnu 2000 
skončit. Protože prodloužení licence 
bylo zamítnuto, od 15. května 2000 se 
již nevysílá.

Rok 2000 byl pro TJ Sokol Prostřední 
Bečva, co se týká sportovní činnos-
ti, velmi úspěšný. Družstvo dospělých 
po jarní části roku 2000, kdy vždy 
končí fotbalový ročník, vyhrálo okres-
ní přebor, stalo se tak přeborníkem 
okresu pro rok 2000 a postoupilo do 
I. B třídy StMFŽ. Kromě této sportov-
ní činnosti obhospodařuje TJ Sokol 
také Autocamping v Kněhyních, kde 
se tvoří finanční prostředky právě pro 
tuto sportovní činnost. A tak je nutné 
stále udržovat toto zařízení v dobrém 
stavu a vylepšovat jej, aby se hosté 
cítili spokojeně a rádi se sem vraceli. 
Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední 

Bečva oslavila v roce 2000 50. výročí 
založení. Na počest tohoto výročí se 
v sobotu 4. listopadu v sále Sokolovny, 
i při příležitosti zakončení podzimní 
části fotbalového ročníku 2000/2001, 
uskutečnila slavnostní schůze. Za pří-
tomnosti členů TJ, sponzorů, zástupců 
sousedních TJ byla hodnocena nejen 
činnost oddílu kopané, ale i celková 
činnost za dobu existence TJ v naší obci.

Členská základna má k 31. 12. 2000 
128 členů, z toho 74 mužů, 28 žen 
a 26 mladých hasičů. V průběhu roku 
řady hasičů navždy opustilo pět členů. 
V lednu 2000 nově zvolený výbor má 
15 členů a ve své činnosti se řídil 
platnými osnovami a plánem činnosti. 
Prvořadým úkolem výboru bylo do-
končení příprav oslav 70 -tému výročí 
založení sboru pořádáním kola soutěže 
mužů v požárním sportu.

Stavba pokračovala za velkého při-
spění obecního úřadu, p. starosty 
Ing. Františka Juříka, členů obec-
ního zastupitelstva a občanů naší 
i sousedních obcí. Na stavbě denně 
pracovalo v průměru 20 pracov-
níků, někdy i více. V podzim-
ních měsících nám přálo počasí, 
stavba se nemusela zastavit. 

Školní rok 1999/2000 byl slavnostně 
zahájen 1. 9. za přítomnost zástupců 
obecního úřadu Prostřední Bečvy. Roz-
dělení tříd:1. třída 24 žáků, 2. třída 14 
žáků, 3. třída 18 žáků, 4. třída 17 žáků, 
5. třída 25 žáků.

Do dvou tříd mateřské školy 
bylo celkem zapsáno 41 dětí, z toho 
dvě děti s odloženou školní docházkou.

Ve školním roce 1999/2000 bylo  
k 1. září 1999 zapsáno do jednotřídní 
mateřské školy v Kněhyních celkem 15 
dětí, z tohoto dvě ve věku do dvou let.

Z obecní kroniky vybral 
Michal Hurta

a dodnes jsou tvarohové, makové, po-
vidlové, s lesním ovocem a vyhlášené 
jsou zejména s hruškovými povidly. Ně-
které hospodyně pekly frgály na prodej 
nebo na oslavy a svatby, ty u takových 
příležitostí nesměly chybět.

I když Valašsko, náš pasekářský kraj 
obzvláště, bylo vždy krajem chudým 
a život zde byl tvrdý, dokázali si Valaši 
svůj život alespoň trochu osladit a zpří-
jemnit. Zajímavé je, že právě tyto 
skromné radosti se staly vyhlášenými 
nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.

Zina Langrová

V obci bylo i několik včelařů, kteří se 
věnovali chovu včel, čímž prospívali 
i pěstování ovoce. Známí včelaři byli 
hospodáři Jurek, Křenek čp.140, Válek 
čp. 241, „na fojtství“ u Mikulenků, 
Michal Ondryáš na dolním konci.

Kromě valašské slivovice jsou Bečvy 
také vyhlášeny svými frgály, což úzce 
souvisí se zpracováním ovoce. Frgály 
se pekly skoro všude, recept měla 
každá hospodyňka téměř stejný jako 
ostatní, ale určité rozdíly byly zvláště 
ve zpracování „pomazánky“, náplně 
na tence vyválené těsto. Frgály bývaly 

základní škOla

NEZÁVISLé  
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CHarita v čaSeCH kOrOnaviru
Když se začala v Číně objevovat nová 
zvláštní nemoc, nikdo z nás  tomu 
zpočátku  nepřikládal nijak zvláštní 
význam. Je to přece jen daleko, neto-
pýry u nás není zvykem jíst, no zkrátka 
nás se to až tak netýká. Jak moc jsme 
se ale mýlili. Nakonec, a dnes se uka-
zuje, že velmi rychle, se ta zvláštní 
nemoc začala šířit po Evropě a v únoru 
už bylo dost jasné, že zasáhne i nás. To 
už se začala šířit panika a s ní spojená 
nákupní horečka. Kupovalo se všechno, 
od trvanlivých potravin, přes desinfek-
ce až k nejrůznějším zdravotnickým 
pomůckám, vitamínům…..,a najednou 
nebylo na trhu nic. A téměř žádné vyba-
vení jsme neměli ani v našich službách.
Letošní březen, duben a květen v této 
podobě, troufám si říct, nikdo z nás 
nezažil. Je to zvláštní doba, plná obav, 
útlumu, solidarity a činorodosti, pře-
mýšlení o tom co bude dál. Všichni se 
musíme novým podmínkám nějak při-
způsobit.
Ne jinak je tomu i v naší Charitě.  Si-
tuace se dotkla všech – pracovníků i 
klientů. Všichni jsme museli pružně 
zareagovat na nařízení vlády a respek-
tovat vydaná rozhodnutí. Ta se mimo 
jiné dotkla  fungování několika našich 
služeb. 

10. března vláda nařídila zákaz návštěv 
v domovech pro seniory, my jsme ale 
stejný zákaz prozíravě vydali o týden 
dřív.  To byl ale teprve začátek.  13. 
března jsme museli uzavřít služby Den-
ního stacionáře Radost, který se věnuje 
seniorům a lidem se zdravotním posti-
žením. Vzápětí poté, 16. března, přišly 
na řadu nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež  - u Zastávka ve Valašském 
Meziříčí a Triumf Klub v Rožnově a 
sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi SASanky.    Bylo potřeba zajis-
tit náhradní práci pro jejich personál. 
Část zaměstnanců se musela posta-
rat o své děti kvůli uzavření škol, část, 
pokud to jejich pracovní náplň dovolila, 
pracovala z domu, někdo nastoupil na 
OČR. Zaměstnanci stacionáře Radost 
a později i Triumf klubu  se zapojili 
do nových činností města Rožnova, 
kde zpočátku situace vypadala vážně. 

Děvčata se zapojila do  roznášky po-
travinových balíčků pro místní seniory. 
Ostatní pomáhaly se šitím látkových 
roušek. Těch bylo potřeba jen pro naše 
služby asi 1000. Ochranných zdravot-
nických pomůcek byl kritický nedosta-
tek, doobjednat je byl hlavně zpočátku 
velký problém, slibované dodávky ze 
strany státu nepřicházely ve stanove-
ných termínech.  Do šití se tedy zapojil 
každý, kdo jen mohl. Někdo pral, jiný 
žehlil, další stříhal a někdo šil. Nebyli 
jsme ale na to všechno sami. Pomoc 
nabízeli dobrovolníci z veřejnosti, ze 
skautských oddílů,…. Po vyřešení ak-
tuální situace ve svých provozovnách, 
nás kontaktovali a svoji pomoc nabízeli 
také zaměstnanci jiných firem, jejichž 
činnost byla uzavřená nebo omezená. 
Za pomoci všech přes Charitu Valaš-
ské Meziříčí „přešlo“  už 9 000 kusů 
látkových roušek různých typů, barev, 
velikostí. V první řadě jsme pokryli po-
třebu roušek u našich zaměstnanců a 
klientů služeb. Další jsme pak darovali 
především seniorům z řad veřejnosti, 
pracovníkům a klientům Nemocnice ve 
Valašském Meziříčí, Baťovy nemocni-
ce ve Zlíně, pracovníkům České pošty, 
obchodů, apod.  Velké množství roušek 
jsme posílali do olomoucké Charity 
a do Arcidiecézní charity. 1960 kusů 
roušek zamířilo do italské Lombardie, 
která je nákazou velmi silně postižena. 
Další šly do ČČK, odkud se distribuova-
ly dál. 400 kusů jsme poslali i do Řecka 
pro uprchlické tábory.  Všechno jsme 
to mohli zvládnout díky pomoci a obě-
tavosti pracovníků Charity a dobrovol-
níků z řad široké veřejnosti. Velké díky 
všem, kteří se do šití roušek zapojili.
Pracovníci pozastavených služeb ale 
na měnící se situaci reagovali nejen 
nákupy pro seniory a šitím roušek. 
Triumf v Rožnově a SASanky ve Valme-
zu začaly nabízet on line doučování a 
telefonické konzultace .  Pracovníci Za-
stávky přešli na denní centrum pro lidi 
bez domova, kde pomáhají zvládnout 
vyšší nápor nových klientů a zvýšené 
hygienické požadavky služby. Děvča-
ta ze stacionáře se zapojily do práce v 
odlehčovací  a v pečovatelské službě v 
Rožnově. 

Charita, ale nepozastavila poskytová-
ní všech svých služeb. Kromě již výše 
zmiňovaných, které jsme kvůli nařízení 
vlády museli uzavřít, další fungovaly 
bez omezení dál, přesto, že i jejich pra-
covníci se museli nějakým způsobem 
srovnat z vlastními obavami z možného 
nakažení sebe, členů svých rodin nebo 
i klientů. Všem patří obrovský dík, že 
se dokázali s novou situací poprat, ve 
službách vytrvali i přes různá rizika a 
omezení. 
Všechny služby musely přijmout přísná 
hygienická opatření. U několika z nich 
došlo ke snížení počtu klientů z důvodů 
jejich obavy z nákazy, nebo poskytnutí 
dočasné péče ze strany rodiny. Každá z 
nich měla situaci ale jinak obtížnou.

Pobytové služby jako je  Domov pokoj-
ného stáří ve Valašské Bystřici a Azylo-
vý dům pro matky s dětmi ve Valašském 
Meziříčí se musely připravit na nově 
vzniklou situaci detailně a co nejvíce 
snižovat riziko nákazy jak u klientů, 
tak i u pracovníků. Obě musela vytvořit 
tzv. krizový plán provozu, pro případ 
karantény nebo potvrzení nákazy, kdy 
by případně došlo k hermetickému 
uzavření celého objektu. Ten obsahuje 
nejen vyčlenění pokojů pro nemocné, 
ale také seznam personálu, který by 
po celou dobu izolace pečoval o klien-
ty, zajištění stravy pro zaměstnance i 
klienty, atd. Bylo potřeba obě zařízení 
uzavřít také pro návštěvy zvenčí a mini-
malizovat pohyb klientů ve společných 
prostorách.  
Na vzniklou situaci ale musely zarea-
govat také služby pro lidi bez domova. 
Bylo potřeba ochránit klienty, ale i 
občany našeho města, pokud by někdo 
z klientů onemocněl a nákazu šířil na 
ulici. A tak bylo prioritou pracovní-
ků vybavit lidi bez přístřeší rouškami, 
dbát nejen na dodržování hygienic-
kých zásad, ale především na povinnost 
roušky nosit a pravidelně je desinfi-
kovat, dodržovat omezení počtu lidí 
bez domova ve skupině a omezit jejich 
pobyt na veřejnosti. Což je u této sku-
piny osob velmi obtížné, navíc sociální 
služba není nápravným zařízením, ale 
pracuje pouze s motivací každého člo-

7červenec 2020
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věka a vnímáním jeho odpovědnosti. 
Pracovníci neznají diagnózy jednotli-
vých klientů, jejich zdravotní stav má 
i v běžném období některé z příznaků, 
kterým se vyznačuje koronavirus. A tak 
došlo k upravení provozní doby den-
ního centra, aby setu lidé bez domova 
mohli zdržovat denně od 7:30 až do 
18 hodin. V 19 hodin začínal provoz 
noclehárny. V minimálním čase uza-
vření služeb docházelo k hloubkovému 
úklidu a k dezinfikování prostor.
Těžké to měly také všechny terénní 
služby. Pracovníci se v nich dostávají 
do velmi blízkého kontaktu se svými 
klienty při provádění pomoci s hygie-
nou, podáváním stravy a další péčí. V 
jiných typech služeb je doprovázejí při 
nejrůznějších činnostech nebo jim při 
nich asistují.  Při poskytování služby 
hlavně zpočátku vůbec nevěděli, zda 
nepracují s nakaženými klienty, popř. 
zda oni sami nemohou být zdrojem 
nákazy.
A v neposlední řadě je potřeba ocenit i 
naše sestřičky, které poskytují domácí 
péči formou zdravotnických úkonů. 
Když se mluví o zdravotnících v první 
linii, vidím za nimi právě je.  Zatímco 
praktičtí lékaři „ordinovali“ často po 
telefonu, ony několikrát denně vyjíž-
děly  přímo do domácností nemocných 

bez informací o tom, zda tam není 
někdo nakažený nebo v karanténě nebo 
zda  nákazu nemohou přinést právě 
ony . 
Jsme si dobře vědomi, že aktuální si-
tuace je pro všechny fyzicky a hlavně 
psychicky velmi náročná. Pracovníci se 
s ní musí vyrovnat sami, zvládnout ji ve 
svých rodinách a k tomu plně fungovat 
ve službách tak, aby na klienty nepře-
nášeli své obavy a nervozitu.  Naopak 
je musí uklidňovat, celou situaci vy-
světlovat a přitom dbát na dodržování 
všech nových opatření. A to vyžaduje 
velké úsilí a spoustu energie.
Dnes, po více než dvou měsících, se dá 
říct, že se život pomaličku vrací do nor-
málu. Od pondělí 27. dubna se znovu 
spouští v omezené podobě nízkoprahy 
i sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, pomalu začínají spolupraco-
vat klienti Osobní asistence i Sociální 
rehabilitace Amika.  Největší obavy 
přešly, i když nemoc je tu pořád s námi 
a pravděpodobně ještě dlouho s námi 
zůstane.  Před námi jsou ale nové úkoly 
a výzvy. Čeká nás bezesporu nelehké 
období. Vynořují se otázky, zda budeme 
mít dostatek klientů, jak naplníme uka-
zatele služeb, jak to všechno zaplatíme.  
Věřím ale, že všechny tyhle otázky jsou 
řešitelné. Naše Charita v této neleh-

ké situaci obstála se ctí, ukázali jsme 
světu, že jsme silná, úspěšná a soudrž-
ná organizace.  A tak bych chtěla vyjá-
dřit poděkování všem zaměstnancům, 
kteří v této pro všechny těžké době 
jeli naplno a pečovali o klienty, i když 
sami mají doma rodiny, děti, manžely, 
stárnoucí rodiče. Zatímco o lékařích a 
sestrách se mluvilo všude, pracovníci v 
sociálních službách zůstávali v stranou 
zájmu médií, politiků i široké veřejnos-
ti, přesto, že při své práci nepodstupo-
vali mnohdy o nic menší riziko nákazy. 
Podotýkám, že na počátku téměř zcela 
bez ochranných pomůcek.  Věřte tedy, 
že také oni si právem zaslouží  podě-
kování nás všech, protože díky jejich 
odvaze a obětavosti nejen že nedošlo  
k dalšímu šíření koronaviru, ale kli-
entům služeb a jejich rodinám bylo i v 
tomto období poskytováno vše, co pro 
svůj život nutně potřebují. Proto jsou 
pro nás také naši zaměstnanci dalšími, 
i když ne tak zviditelňovanými, hrdiny 
této pandemie. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Naďa Gilarová – zástupkyně ředitele



9červenec 2020

SdH prOStřední Bečva - Střed Slaví 90 let

HaSiči kněHyně: repOrtáž z káCení máje ze dne 13.6.2020

Rok 2020 je pro náš sbor významný. 
Naši předkové totiž před 90. lety, přesně 
9. března 1930, učinili důležité rozhod-
nutí a založili v naší obci Sbor dobrovol-
ných hasičů, jehož posláním měla být 
vždy dobrovolná pomoc bližním při zdo-
lávání požárů a jiných živelných událostí.  
Začátky budování sboru byly velmi těžké 
a ve svém vývoji prožil sbor dobré i ne-
lehké časy. Hasičská idea „Bohu ke cti,  

bližnímu ku pomoci“ však stále trvá,  
ba naopak posiluje a rozvíjí se a právem 
ve společnosti zasluhuje velkou  
pozornost a respekt.
Na uplynulé roky hasiči zavzpomínají 
a výročí sboru společně oslaví dne 18. čer-
vence 2020. V kostele sv. Zdislavy se 
uskuteční od 10 hodin mše svatá za všech-
ny zemřelé i živé hasiče sboru a dále bude 
následovat slavnostní posezení s občerst-

vením a doprovodným programem na pro-
stranství u kostela. Celý program zpříjemní 
dechová hudba Záhořané.
Věříme, že i v současné situaci, která je 
ovlivněna aktuálním koronavirovým opat-
řením, hasiči svůj den důstojně oslaví.

Za SDH Prostřední Bečva
M.Stodůlka a J.Mikulenková

Hasiči připravili pro děti i dospělé zábavní 
odpoledne. Hlavní program pro děti zajis-
til pan Kačor v roli klauna, kdy vystoupil 
na akci zcela zdarma na podporu hasičů 
a sklidil veliký aplaus. Následovala vtipná 
scénka a stínání máje. O večerní diskotéku 
se postarali DJ Sun a DJ Moon. Děkujeme 
za podporu a zveme Vás na Červencovou 
noc, která se bude konat 18. 7. 2020.

z činnOSti SpOlků



Dne 5. 6. 2020 se uskutečnila Valná  
hromada FK Prostřední Bečva

Na této valné hromadě se řešilo několik 
důležitých bodů, které se za poslední  
čtyři roky udály. 

• Zpráva o sportovní činnosti.
• Zpráva o fungování družstev mužů  
 a dětí – hodnocení předcházejících  
 sezon mužů a jejich budoucnost  
 a pokračování. Představily se nově  
 vzniklá družstva  dětí. Tzn. starší  
 přípravka, mladší přípravka  
 a školička, společně s jejich trenéry

• Zpráva o hospodaření klubu – byly  
 přednesy náklady a příjmy na chod  
 klubu za poslední čtyři roky.

• Prodej kempu a darování sokolovny –  
 minulý rok došlo ke schválení  
 a uskutečnění prodeje kempu obci  
 Prostřední Bečva a zároveň darování  
 budovy sokolovny.

• Výstavba víceúčelového hřiště  
 u školky – za pomoci obce Prostřední  
 Bečva se podařilo v návaznosti přes  
 náš fotbalový spolek dosáhnout na  

 dotace pro výstavbu víceúčelového  
 hřiště u školky. Dotace pokryla více  
 než 70% celkových nákladů.

• Rekonstrukce areálu hřiště FK  
 Prostřední Bečva – z obdržených  
 financí z prodeje kempu bylo  
 investováno do nutných úprav  
 a rekonstrukcí areálu. Také byla  
 zakoupena nová profesionální  
 vřetenová sekačka.

• Změna stanov a volba nového vedení  
 FK Prostřední Bečva – za stávajících  
 pět členů výkonného výboru  
 se rozšířilo na sedm členů.

Do nového vedení spolku byli zvoleni 
Marek Polášek, Jakub Ondryáš, Ondřej 
Kuba, Radim Mičkal, Roman Petřek, 
Jakub Vašek a Martin Fiurášek.
Nové vedení si mezi sebou zvolilo vý-
konný výbor. Jako předseda byl zvolen 
Marek Polášek, místopředseda Jakub 
Ondryáš a šéftrenérem dětským druž-
stev Ondřej Kuba.

Mgr. Marek Polášek

FOtBalOvý kluB prOStřední Bečva
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 5. června 2020 oslavi-
la paní Anna Blinková životní  
jubileum, krásných 90 let. Chtěli 
bychom jí ještě jednou popřát hodně 
zdraví, lásky, božího požehnání a spous-

tu elánu a životní 
energie do dalších 
let. Přejí syn Jan s ro-
dinou, dcera Marie 
s rodinou, vnuk 
Břetislav a vnučka 
Andrea s rodinami, 
pravnučky Natálka, 
Lucinka a Jůlinka.

SpOlečenSká 
KrONIKA

OPUSTILI NÁS

NARODILI SE

Antonín Trlica
Bohuslav Červený 

Adam Šenkeřík
Eliška Bordovská

Vážení, dovolte mi, abych jménem všech 
dětí, žáků a jejich rodičů poděkovala 
zastupitelům Prostřední Bečvy a pře-
devším panu starostovi Ing. Radimu 
Gálikovi. Poděkování člověku, který 
v naší obci odvedl obrovský kus práce. 
Nestává se často, že se chválíme, že si 
vycházíme vstříc. A tak je poděkování 
na místě, když se něco opravdu povede, 
díky velkému nasazení, nesobeckému 
přístupu a vcítění se do potřeb ostat-
ních. Naše obec, což nemůže nikdo 
zpochybnit, prošla v posledních letech 
obrovskými změnami. Největší podíl na 
tom všem má náš pan starosta. Měl vize, 
chuť, touhu i sílu pro realizaci změn 
v obci a hlavně na všechny projekty 
získal nezbytné finanční prostředky. Sa-
mozřejmě, že na to nebyl sám. Obklopil 
se správnými lidmi, kteří mu v jeho úsilí 
byli nápomocni. Jsme rádi, že se podaři-
lo všechny projekty dokončit. Prostřední 
Bečva zkrásněla, rozsvítila se, omladila 
kabát a přitahuje pozornost projíždějí-
cích turistů. Nechceme, aby nám mladá 

generace utíkala, ale aby zde zakořenila, 
vracela se, zvelebovala a chránila vše, co 
naše generace pro ně vytvořila.
Náš zřizovatel podporuje nejen vzdělá-
vání, ale i zájmovou činnost dětí. Splnil 
se nám velký sen a škola dostala své 
multifunkční hřiště, jazykovou i počí-
tačovou učebnu a školka přírodní za-
hradu. Věříme, že vytvořené materiální 
podmínky nám pomohou připravit děti 
na život ve 21. století, kde se bez jazy-
kového vzdělání a digitální gramotnosti 
neobejdou.
Ráda bych také poděkovala rodičům 
a všem pedagogům za jejich nasazení 
při distanční výuce. Společnými silami 
se nám podařilo dokončit letošní koro-
navirový rok. Všechno zlé je k něčemu 
dobré a každý z nás si v době, kdy se 
musel nedobrovolně zastavit, uvědomil, 
že zdraví a jeho blízcí jsou opravdu to 
nejcennější, co máme. Přeji všem čtená-
řům Zpravodaje pohodové léto.

Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka

pOděkOvání panu StarOStOvi  
a zaStupitelům prOStřední Bečvy

Prodám se slevou elektrickou  
invalidní tříkolku za 18 500 kč.  
Tel. 606951853.

INZErCE
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FOtOrepOrtáž z mateřSké škOly Střed a kněHyně

Po delší nucené školní přestávce se 25. 5. 
naše školička opět otevřela zvídavým 
žáčkům, kteří už se nemohli dočkat, až 
uvidí své kamarády a novou přístavbu 
školy. Nenastoupily sice všechny děti, ale 
nedočkavě jsme očekávali alespoň tu po-
lovinu, která na nás v rouškách roztomile 
vykukovala.
Žáci 5. třídy nastoupili v plném počtu, 
chtěli si užít poslední měsíc společné 
výuky v jazykové a počítačové učebně. 
Postupně jsme se začali věnovat opako-
vání učiva a chtěli bychom moc poděko-
vat rodičům, kteří s dětmi pilně praco-
vali doma, aby malí školáci nezameškali 
žádné učivo.
Každá třída přicházela do školy v jiný 
čas a jiným vchodem. Při příchodu si 
žáci dezinfikovali ruce a byla jim měřena 
teplota. Po celou dobu vyučování bylo 

vypnuté školní zvonění. Přestávky trávili 
žáci ve třídách. Fungovaly dvě odpolední 
skupiny pro žáky 1. a 2. třídy.
Vyučující učili v blocích a na některé 
hodiny se přihlašovaly děti, které se vzdě-
lávaly doma. Díky videokonferencím si 
mohly děti ze svých domovů také popoví-
dat se svými spolužáky. Vyučovalo se více 
venku, žáci 1. třídy pozorovali pomocí 
lupy broučky na školní zahradě, na pro-
cházce si všimli i nepořádku v okolí školy 
a rozhodli se okolí uklidit. Páťáci si za-
sadili na zahradě slunečnice, chodili na 
vycházky a využívali novou venkovní 
učebnu. Třeťáci v rámci bádání využívali 
digitální technologie. Žáci 2. třídy získali 
2. a 3. místo ve výtvarné soutěži Požární 
ochrana očima dětí.
Pedagogové se dále seznamovali s vý-
početní technikou a vzdělávali formou 

webinářů. Dopoledne učili ve škole a od-
poledne se věnovali distančnímu vzdělá-
vání. Třídní schůzky proběhly v 1., 2. a 4. 
třídě formou videokonferencí.
Ve škole máme novou knihovnu a přes 
prázdniny se bude rekonstruovat a pro-
pojovat původní počítačová učebna s vý-
tvarnou dílnou a vzniknou tak pěkné pro-
story pro školní družinu.
Školní rok 2019/2020 jsme zakončili 
v pátek 26. 6. slavnostním otevřením 
multifunkčního hřiště, školní zahrady 
v MŠ a přístavby školy, kde vystoupili 
žáci 2. a 5. třídy společně s dětmi z MŠ. 
V rámci otevření přístavby se konal od 15 
do 18 hodin i Den otevřených dveří.
Všem přejeme slunečné a pohodové 
prázdniny i dovolené a těšíme se na nový 
školní rok.

Mgr. Simona Hrstková

návrat dO škOly 

MŠ střed Skřítci - Den dětí jsme si užili MŠ Kněhyně - Hrajeme si v lese

MŠ střed Piráti - Nové hřiště se nám moc líbí
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Středa 1.7. 17,30h. – středa 13.týden v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 711, 712, 807
Za Marii a Josefa Hruškovy, rodiče a Jaroslava Ondryáše.

Neděle 5.7. 10,30h. – Slavnost sv.Cyrila, mnicha a Me-
toděje, biskupa- patronů Evropy a hlavních patronů 
Moravy.
Varhaník – Eva Pařenicová,  828, 727, 982
Za živou a zemřelou rodinu Mikulenkovu, Frnkovu a Mitášovu.

Středa 9.7. 17,30h. – středa 14.týdne.
Varhaník – Eva Pařenicová  709, 701, 922
Za děti, které zemřely před narozením nebo při porodu a za 
jejich rodiny.

Neděle 12.7. 10,30h.- 15.neděle v mezidobí.
19.výročí posvěcení kostela sv.Zdislavy.
Žehnání nových píšťalových varhan.
Mši svatou bude celebrovat biskup  Mons.Josef Hrdlička.
Varhaník – Jan Bernátek, schola
Za zemřelého Miroslava Růčku, zemřelou rodinu, požeh-
nání pro živou rodinu a duše v očistci.

Středa 15.7. 17,30h. – památka sv.Bonaventury, bisku-
pa a učitele církve.
Varhaník – pan Poruba 843, 722, 801                                                              
Za Stanislava Ondryáše, oboje rodiče, dva švagry a živou rodinu.

Sobota 18.7. 10,00h. – Pouť hasičů –  „Bohu služ, vlasti 
přej, bližnímu pomáhej“. 
Varhaník – Eva Pařenicová 840
Za živé i zemřelé příslušníky dobrovolného hasičského 
sboru na Prostřední Bečvě a jejich živé rodiny.

Neděle 19.7. 10,30h. – 16.neděle v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová, schola  523, 725, 890
Za zemřelé Jiřího Jurajdu, vnučku Aničku, rodiče Františku 
a Františka Bilovy, dceru Marii, Kristýnu a Pavla Vaňkovy.

Středa 22.7. 17,30h. – svátek sv.Marie Magdalény.
Varhaník – Eva Pařenicová 413, 712, 806
Za Anežku Pšenicovou, živou a zemřelou rodinu.

Neděle 26.7. 10,30h. – 17.neděle v mezidobí.
Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana Chudějová 710, 727, 811
Za živou rodinu.

Středa 29.7. 17,30h. – památka sv.Marty.
Varhaník- pan Poruba 845, 701, 802
Za rodiče Malinovy, syna, snachu, zetě a 3  vnuky.

mše Svaté v červenCi 2020
3. července | 21:30 | Horní Bečva
valaŠsKÝ letŇÁK - Přes PrstY
Komedie 2019.

4. července | 21:30 | Prostřední Bečva, fotbalové hřiště
valaŠsKÝ letŇÁK - víno nÁs sPoJUJe
Je konec léta, blíží se vinobraní a sourozenci se musí dohodnout 

co se zděděným vinohradem. Pořádá Obec Prostřední Bečva ve 

spolupráci s Mikroregionem Rožnovsko. Vstupné dobrovolné.

11. července | 10:00 | Prostřední Bečva, náves
divadlo – sŮl nad Zlato
Zveme Vás do šindelového domečku na návsi na klasickou po-

hádku Boženy Němcové SŮL NAD ZLATO, kterou vám zahraje 

Loutkové divadélko ROLO

11. července | od 16 hodin | areál Zavadilka
soBotní GrilovÁní s ŽivoU HUdBoU
Můžete se těšit na steaky, ryby, trhané maso a další šmaky.

12. července | 10:30 | Kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě
slavnostní ŽeHnÁní novÝCH PíŠŤalovÝCH varHan
Mši svatou bude celebrovat Mons. Josef Hrdlička. Ve 14 hod. od-

poledne se pak bude konat první varhanní koncert Jana Bernát-

ka a Jana Gottwalda s žesťovým souborem Horňané a sálovým 

zpěvem Moniky Švandové.

18. července | od 19 hod. | Hasičská zbrojnice v Kněhyních 
červenCovÁ noC
Soutěže pro děti i dospělé, k tanci a poslechu zahraje DJ Sun 

a DJ Moon. Bohaté občerstvení zajištěno.

24. července | od 21:00 | Prostřední Bečva nad kostelem
PoZorovÁní HvĚZd
Komentované astronomické pozorování s  pracovníky Hvěz-

dárny Valašské Meziříčí pomocí dvou výkonných dalekohledů.  

Pořádá Obec Prostřední Bečva.

24. července | 21:30 | Horní Bečva
valaŠsKÝ letŇÁK - dolittle
Komedie, dobrodružný-fantasy film pro celou rodinu.

25. července | 10:00 | Prostřední Bečva Šindelový domeček
divadlo – PříBĚHY KoleM svĚta
Příběhy s hrdiny, které ještě neznáte, ale možná se v nich pozná-

te. Interaktivní vypravěčské představení pro malé i velké diváky 

zahraje Divadlo Kufr a Kohout.

 26. července | od 14:00 | areál Zavadilka
MY JsMe valaŠi – MeZinÁrodní Festival
deCHovÝCH HUdeB viii. ročníK
Zahrají Hrozenčané, Vištučanka (SK), Záhořané, Drietomanka 

(SK) a  Vysočinka. Festivalem vás provede a  pobaví lidový vy-

pravěč, zpěvák a moderátor Franta Uher. Občerstvení zajištěno.

 31. července | 21:00 | Prostřední Bečva - výletiště Kněhyně
valaŠsKÝ letŇÁK - ModelÁř
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu 

dronů, se odehrává v současné Praze. Pořádá Obec Prostřední 

Bečva ve spolupráci s Mikroregionem Rožnovsko.

1. srpna | Fotbalové hřiště Prostřední Bečva
70 let od ZaloŽení FotBalovéHo KlUBŮ. 
Fotbalové zápasy přípravky, starých pánů i A mužstva proti Horní 

Bečvě. Večer posezení s živou hudbou. Občerstvení zajištěno.

kalendář akCí
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INTERNET

TELEVIZE

SPOLEHLIVÝ

MODERNÍ

Více informací:
tel. 571 999 121

roznov@sychrovnet.cz

Pobočka: Kramolišov 65
Rožnov pod Radhoštěm

PRO VÁS NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

Nově v oblasti BÁCOV



15červenec 2020

Mezinárodní festival dechových hudeb
 

Zavadilka 2020

Záhořané

My jsme Valaši

26.7.  Areál ZavadilkaProstřední Bečva od 14:00

Festivalem Vás provede lidový vypravěč, zpěvák a moderátor Franta Uher
Vystoupí:

Hrozenčané

Drietomanka (Sk)

Srdečně zvou na VIII. ročník Záhořané
Vstupné 50 Kč

děti do 15 let zdarma

Vysočinka

Vištučanka (Sk)

Jaroslav 
  Růčka

Ladislav 
 Petřek

Květoslav 
Loupanec

Obec 
Prostřední 
Bečva

Občerstvení zajištěno.
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