
jako sladká tečka na konci školního roku 
bylo otevření nového pavilonu školy v pátek 
26. června. Pásku symbolicky přestřihli ře-
ditelka ZŠ Pavlína Přikrylová, Marcel Šípka 
z Henkai architekti, starosta obce Radim 

Gálik a Miroslav Zezulka ze stavební společ-
nosti Commodum (více fotografií najdete na 
straně 3-4). Milým a dojemným okamžikem 
bylo poděkování žáků starostovi obce, když 
mu předali zarámované vzpomínkové foto-
grafie, triko s logy oblíbených sportů a vlast-
ní báseň. O tu se s vámi podělíme.
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ZPRAVODAJ
ročník XXobce Prostřední Bečva číslo 8 srpen 2020| |

Milí 
ProstřednoBečvané,

PodĚKovÁní PanU starostovi

Pan starosta nezahálí,
projekt za projektem  válí.
Díky jeho píli, 
naše škola sílí.
Rozvíjí se, modernizuje,
na život v 21. století nás připravuje.

Dnes je náš slavnostní den,
splnil se nám velký sen.
Školka jásá, to je paráda,
otvírá se přírodní zahrada.

Sportoviště krásné máme, 
s radostí jej užíváme.
Soupeře se nebojíme,
v konkurenci škol jistě obstojíme.

Naše škola rozrostla se,
přístavba neubrala na její kráse.
V jazykovce se dobře učí, 
i když nás angličtinář mučí.
My však dobře víme, 
že bez jazyků ve světě neobstojíme.

A co počítače? 
Word, excel a internet,
to zvládneme, hravě hned. 
Nemusíme vše zpaměti znát,
umíme si to vyhledat.

Až jednou dospějeme,
na rok 2020 vzpomeneme.

Budou z nás už dospěláci,
najdeme si dobrou práci.

Kdoví? Čas rychle letí,
možná do této školy budou chodit i naše děti.

Děkujeme za všechny děti ze školky  
a žáky z naší školy.

Děti  a žáci Základní školy a Mateřské školy 
Prostřední Bečva

vybíráme 
z tohoto čísla

Nové stavby

Tucet let 
se Sakumpikum

Libušín otevřen

11
12

3



Věděli jste, že se sklo dá recyklovat do ne-
konečna? Proto se vyplatí ho třídit, ušet-
říte naši planetu od spoustu zbytečných 
odpadů! Je to přitom úplně jednoduché, 
skleněný odpad se dává do zelených pyt-
lů, které jsou k dispozici na obecním úřa-
dě. Dále se sklo může vhazovat do zele-

ných nebo bílých kontejnerů - barevné do 
zeleného, čiré do bílého. A pokud je kon-
tejner na sklo jen jeden, pak do něj dávej-
te sklo samozřejmě bez ohledu na barvu. 

Proč se sklo třídí podle barev?
Z čirého skla může recyklací opět vznik-
nout čiré sklo. U barevného skla, v němž 
jsou při jeho zpracování přimíchávány 
různé látky které je zbarví, již došlo k 
nezvratným změnám.  Z jednou obarve-
ného skla se proto již čiré nedá vyrábět.

Co se sem nedává?
Do tříděného odpadu nepatří porcelán, 
keramiku, zlacené a pokovené sklo, drá-
tové sklo, autosklo, laboratorní a varné 
sklo, sklokeramika.

Obec Prostřední Bečva byla úspěšná se svou 
žádostí na Státním fondu dopravní infra-
struktury, když získala dotaci 12,9 mil. Kč 
na stavbu cyklostezky v úseku od mostu na 
Nové k mostu u základní školy. Cyklostezka 
bude 2,5 až 3,5 metrů široká a povede po levé 
straně cesty ve směru od Nové. Za Správou 
údržby silnic Valašska se odkloní k řece a v 
místech lávky přes Bečvu se znovu připojí 
ke komunikaci. Zároveň proběhne i úprava 
povrchu vozovky, na kterou získala obec 5 
mil. dotaci. Stavební práce budou zahájeny v 
příštím roce.

-sr-
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Marika

Bílé sklo Barevné sklo Ostatní sklo  
vhodné  

k recyklaci

svoz odpadů v srpnu 2020OZNÁMENÍ OBCE
Praktická lékařka MUDr. Kjeron-
ská Marie upozorňuje, že ošetřování 
pacientů se bude již trvale provádět 
pouze na základě TELEFONICKÉ 
OBJEDNÁVKY: 571 643 205.

Popelnice – netříděný odpad: 10. 8., 24. 8.

Plasty (žlutý), Nápojové kartony (bílý): 3. 8., 31. 8.

Papír (modrý), sklo (zelený): 17. 8.

Značky a symboly 
pro třídění  
odpadu - sklo

obec Získala 
18 milionů

koupací 
BiOtOp
Biotop má o letních prázd-
ninách otevřeno denně od 
9.00 - 19.00 hodin (podle 
počasí). Přijďte se zchladit!  

Aktuální informace na-
jdete na facebooku:  
https://www.facebook.
com/biotopbecva/ nebo na 
telefonním čísle 727 990 
485.

Marika



Obec Prostřední Bečva díky projek-
tu Evropské unie „WIFI4EU“ mohla  
rozšířit místa s bezdrátovým připoje-
ním k internetu. Nově mohou obyvatelé  
i návštěvníci Prostřední Bečvy bezplatně 
surfovat po internetu na těchto místech: 

• Náves a knihovna – na Domě služeb byly  
 vytvořeny tři přístupové body. Jeden  
 vnitřní v knihovně a dva venkovní  
 směrované na klidovou zónu s altánem.
• Biotop – pokrývá areál koupaliště.
• Obecní úřad – vnitřní body zajišťují  
 připojení v budově Obecního úřadu, dva  
 vnější jsou směrovány na kurty, bufet se  
 zahrádkou a koupaliště.
• Požární dům – vnější přístupový bod  
 pokrývá lokalitu autobusových zastávek. 
• Sokolovna – venkovní je směrována na  
 hřiště a zahrádku, vnitřní pokrývá  
 prostor budovy Sokolovny. 
Síť vyhledáte pod názvem WiFi4EU, 
není zaheslovaná, ale vyžaduje  
autorizaci. Stačí odsouhlasit výzvu  
„připojit“.
Obec získala na vytvoření bezplatných wi-fi 
připojení finanční podporu Evropské unie 
ve výši 15 000 EUR. Zakázku zrealizovala 
a pro obec provozuje firma SychrovNET.

-sr-

V pátek 26. června proběhlo slavnost-
ní otevření nového pavilonu školy,  
víceúčelového hřiště a nové přírodní 
zahrady u mateřské školy.

Tyto projekty se řadí mezi letošní největ-
ší úspěchy naší obce. Prostřední Bečva 
na ně získala dotaci v celkové výši 12 mi-
lionu korun.

V novém pavilonu základní školy jsou dvě 
učebny, počítačová a jazyková, která na-
víc slouží i pro volnočasové aktivity dětí. 
Jazyková učebna je velmi prosluněná díky 
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beZplatná WiFi na veřejných prostranstvích

slavnostní otevírání nových staveb

Náves je pokrytá bezplatnou wi-fi

Víceúčelové hřiště
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orientaci na jih a prosklené fasádě. Navíc 
má krytou terasu s výhledem na zahradu. 
Součástí přístavby je i letní učebna na te-
rase, díky kterému se mohou děti těšit i na 
vyučování venku. Letní učebna přímo nava-
zuje na školní zahradu. Ve vstupní hale no-
vého pavilonu je prostor pro odkládání věcí, 
samozřejmostí je i hygienické zázemí. Vstup 
do nového pavilonu školy je samostatným 
vchodem nebo vnitřní propojovací chodbou 
ze staré budovy školy.
Pavilon postavila společnost Commodum 
dle projektu architektů z ateliéru Henkai 
architekti. Obci se podařilo získat na novo-
stavbu dotaci v hodnotě 6,5 mil. korun.
Dětem bude sloužit nové hřiště a přírodní 
zahrada u mateřské školy. Na obě akce zís-
kala Prostřední Bečva 5,5 milionu korun. 

Hřiště je určeno pro florbal, volejbal, nohej-
bal, streetbal a malou kopanou. U zahrady 
byla letos dokončena 1. etapa. Dominantní 
částí zahrady je vyvýšený chodník na dřevě-
ných kulatinách a zastřešený altán. V další 
etapě je plánovaná například bludiště z vr-
bového proutí a bahniště. Projektantem 
přírodní zahrady je Ondřej Nečaský a rea-
lizátorem je firma Navláčil.
Děti z mateřské i základní školy měli při-
chystané krásné vystoupení, které bo-
hužel přerušilo déšť a vystoupení proto 
pokračovalo v novém pavilonu školy, kde 
v jazykové učebně sehráli žáci 5. třídy 
Popelku v angličtině. Zábava následně 
pokračovala až do večerních hodin, díky 
skupině Z Horní Dolní a Dál na jih.

Marika
Dar panu starostovi od žáků školy.

Vystoupení dětí 5. ročníku.

Vystoupení nejmenších dětí.

Přírodní zahrada u MŠ.
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Školní rok 2019/2020 je za námi a přes-
tože byl jiný, než všechny předchozí, tak 
jsme si jej společně ve třídě Pirátů užili. 
Na konci školního roku jsme společně 
s předškoláky přespali ve školce. Děti si 
tohle dobrodružství velmi užily a za spl-
nění úkolů, z nichž dva absolvovaly potmě 
s baterkou, dostaly každý svůj diplom Ma-
lého Kapitána. Do školy jsme se v červnu 
kvůli hygienickým pravidlům nepodíva-
li. A tak byli předškoláci paní ředitelkou 

pasování na školáčky na akci Rozloučení 
s předškoláky, kdy jsme se sešli s dětmi 
i rodiči u hospůdky na hřišti a užili si tak 
poslední společné chvíle předtím, než děti 
odejdou do školy.
Na konci června děti vystoupily s krátkým 
pásmem na slavnostním otevření nového 
hřiště, přírodní zahrady MŠ a přístavby 
ZŠ. Na novou zahradu už se moc těšíme 
a jen co se pořádně zatravní, půjdeme ji 
určitě vyzkoušet.

Čtyři děvčata také vystoupila v nových va-
lašských sukýnkách na Vítání občánků.
Děkujeme všem dětem, rodičům, kolegy-
ním, paní ředitelce a vedení obce za další 
skvělý rok v naší mateřské škole. Těšíme 
se, co přinese ten další.
 
Všem přejeme krásné prázdniny,

 

Lenka Hollainová a Bc. Renáta Kanioková
učitelky třídy Pirátů

Po více než dvouměsíčním přerušení pro-
vozu se děti vrátily do naší MŠ. S ohle-
dem na přetrvávající možnost nákazy ko-
ronavirem jsme ve zvýšené míře dbali na 
přísné dodržování hygienických pravi-
del. Ze stejného důvodu musely být zru-
šeny některé již dříve naplánované akce. 

Přesto se děti ve školce nenudily a díky 
postupnému uvolňování pravidel proběh-
ly jiné zajímavé činnosti. Hned první den 
jsme oslavili Den dětí soutěžemi, hrami a 
tancem. Děti dostaly malou odměnu, kte-
rou jim věnovala maminka Mii D. – děku-
jeme. A další poděkování patří dobrovol-
ným hasičům SDH Kněhyně, kteří pro děti 
uspořádali zábavné dopoledne. Všichni si 
vyzkoušeli sestřelení terčů proudem vody, 
prohlédli si hasičskou techniku i auta a nej-
více si užili dovádění v nafukovací atrakci. 
Na závěr děti dostaly sladkou odměnu.

Závěr měsíce a poslední dny před prázdni-
nami jsme si ve školce zpestřili opékáním 
špekáčků na školní zahradě a pěší túrou 
na statek ke Kačence S., kde se děti projely 
na kobylce. Tímto děkujeme paní Solan-

ské za pozvání a občerstvení pro děti. 
A tak jako každoročně, i letos jsme se 
všichni společně vyfotografovali.

Učitelka Irena Janečková 

mateřská škola střed

mateřská škola 
kněhyně

Závěr školního roku v mateřských školách

Děti s diplomy malých kapitánů třída Pirátů 2019-2020
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Diamantová svatba je 60 let společného 
života. Diamantová proto, že manželství je ne-
zlomné jako tvrdý diamant. V naší obci jsme 
25.6.2020 právě takovou svatbu oslavovali. 
Byli to manželé Anna a Miroslav Křenkovi.
Tento den jsme prožili s manžely a celou 
jejich rodinou. Prohlíželi jsme si svatební fo-
tografie a diskutovali nad tím, co naši man-
želé udělali pro tak dlouhé společné žití.

Je to především vzájemná úcta, pochope-
ní, tolerance, pospolitost, důvěra a láska.
Proto přijměte od nás i všech občanů ty 
nejupřímnější gratulace a do dalších let 
hlavně hodně zdraví.

Za SPOZ Alice Uhlářová

BLAHOPŘÁNÍ

DiAmANtOVÁ sVAtBA

V srpnu oslaví pan MIROSLAV 
VANĚK své životní jubileum 75 let.

K tomuto významnému výročí 
hodně zdraví, spokojenosti  
a dobrou náladu do dalších let  
přeje SDH Kněhyně.

80 drůbeží polévka   á 1.90 152,--
79 vepř.150  zelí 50 kn.    8.65 683,35
85 vepř. h. guláš chléb   5.55 471,75
92 pol.hov. vývar    1.40 128,80
98 frankf.pečeně s rýží ok.  7.15 700,70
94 smaž. řízek150 bramb. sal.s maj. 9.65 907,10
  3 -“-           -“-     9.65 28,95

-------------------------------------------------------------------------
     3,072,65
Sál světlo     60,--

-------------------------------------------------------------------------
     3,132,65
Zaplaceno 26/6 1960

společenská kronika

OPUstiLi NÁs

NARODiLi sE

MALÉŘ JOSEF

MALINOVÁ BEDŘIŠKA

KANTOROVÁ MARIE

DOSTÁLEK VÁCLAV

DOSTÁLKOVÁ ANNA

HURTA MATOUŠ

KANTOROVÁ ROZÁLIE

BORDOVSKÁ ELIŠKA

VZPOmÍNÁmE

Že čas rány zahojí,

to je pouhé zdání,

stále je v srdci bolest

a tiché vzpomínání.

Dne 21. 8. 2020 vzpomeneme  
1. smutné výročí úmrtí paní  
MARIE ONDRYÁŠOVÉ.

S láskou vzpomíná dcera Ivana  
s rodinou a synové Oldřich a Zdeněk  
s rodinami.

Šedesát let schované vyúčtování svatební hostiny manželů 
Křenkových, která se konala na Zavadilce.  



Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 
bylo významné v mnoha směrech. Bylo 
nejen prvním v nové století a tisíci-
letí, bylo i první v samostatné České  
republice.

Výsledky k 1. 3. 2001:
Počet obyvatel Prostřední Bečvy – 
celkem 1.675, z toho trvale přihlá-
šených 1.674, jeden dlouhodobě  
přítomný - z toho 824 mužů a 851 žen, 
počet domů – úhrnem 619 - z toho 
trvale obydlených 464, neobydle-
ných 155 -z toho rodinné domky 456, 
počet bytů – úhrnem 669 - z toho 
trvale obydlených 528, neobydlených 
141. Osoby věřící – celkem 1.126. 
Osoby bez vyznání – celkem 408,  
nezjištěno 141.

Od dubna 2001 začal vycházet Zpravodaj 
obce Prostřední Bečva. Co vedlo k jeho 
vydávání? Zejména ukončení lokálního te-
levizního vysílání NTV Bečva, a tím snaha 
a zájem o přiblížení dění v obci, na obec-
ním úřadě k občanům touto novou formou.

Obec Prostřední Bečva obdržela dne 
19. listopadu 2001 rozhodnutí předse-
dy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky Václava Klause o udě-
lení znaku a praporu obce. Popis znaku 

- v černočerveném polceném štítě vyska-
kuje ze stříbrného trojverší na modré 
vlnité patě se stříbrným břevnem zlatý 
kozel s červeným jazykem. Popis pra-
poru: list tvoří pět vodorovných pruhů, 
černo-červený polcený, bílý, modrý, bílý 

a modrý v poměru 7:1:1:1:1. Z horní-
ho bílého pruhu vyskakuje žlutý kozel 
s červeným jazykem. Návrh provedl he-
raldik pan Miroslav J. V. Pavlů. Výroba 
praporu byla zadána firmě Velebný 
z Ústí nad Orlicí.

Členská základna měla k 31. 12. 2001 
celkem 134 členů.

Školní rok 2000/2001 byl slavnostně za-
hájen v pondělí 4. září za přítomnosti zá-
stupců OÚ Prostřední Bečva. Rozdělení 
tříd:1. třída 16 žáků, 2. třída 23 žáků, 3. 
třída 14 žáků, 4. třída 18 žáků, 5. třída 
17 žáků.

Do dvou tříd mateřské školy bylo celkem 
zapsáno 40 dětí, z toho tři děti s odlože-
ním školní docházky.

V roce 2001 to bylo 30 let, co byl v naší 
obci založen Český zahrádkářský svaz. 
Na jejich žádost jim byla přidělena 
budova bývalé čekárny ČSAD a po násle-
dující přestavbě je taková, jaké je v sou-
časnosti k vidění.

Velkým svátkem věřících byla sobota 
14. července. Za přítomnosti čtyř tisíc vě-
řících z celého vsetínského okresu i okol-
ních oblastí vysvětil olomoucký biskup 
Josef Hrdlička nově postavený římskoka-
tolický kostel svaté Zdislavy.

Z obcení kroniky vybral Michal Hurta

rok 2001 v naší obci
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Sčítání lidu, domů a bytů

Zpravodaj obce 
proStřední bečva

obecní Znak a prapor

Sbor 
dobrovolných haSičů

Základní škola

mateřSká škola

čeSký ZahrádkářSký 
SvaZ

koStel

Dne 29. 8.2020 oslaví 
ZLATOU SVATBU 
ANNA a RUDOLF JUREČKOVI. 

Ze srdce přejí děti Radim a Andrea 
s rodinami.

K tomuto krásnému výročí jim pře-
jeme mnoho zdraví, štěstí a lásky do 
dalších let společného života.

Dne 12. 8.2 020 oslaví 70 let paní  
FRANTIŠKA ŠENKEŘÍKOVÁ

Hodně štěstí, 
hodně zdraví,

Ať tě život stále baví.
Ať tvé oči štěstím září,

ať máš úsměv na své tváři.
Vše, o čem tvé srdce sní,

Ať se ti vždy vyplní.

Vše nejlepší k na-
rozeninám Ti ze 
srdce přejí syn a 
dcery s rodinami, 
vnoučata Nikola, 
Lukáš, Simona, 
Denisa, Dianka  
a Dominička.

STATISTIKA OBCE

K 31. 12. 2001 měla naše obec celkem 
1688 obyvatel. V průběhu roku se na-
rodilo 19 dětí, zemřelo 19 občanů. Byly 
uzavřeny 4 sňatky, 3 manželství byla 
rozvedena. Z obce se odhlásilo celkem 
16 a přihlásilo se celkem 29 občanů.



8 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Tuto „kuchařku“ nám zapůjčila paní Bedřiška Kavanová, schovává si ji 
na památku po své stařence paní Bedřišce Vaškové, která ji vyšívala.

Tato „kuchařka“ dodnes visí v kuchyni mé tchýně paní Libuše Langrové 
(93 let). Vyšívala ji její teta Františka Machalová v roce 1925, do výbavy 
své sestře Filomeně Machalové.

Tato „kuchařka“ stále visí za sporákem v domě pana Jaroslava Vaška (95 let). 
Vyšívala ji jeho manželka Františka Vašková.

Kuchařka byla poskytnuta paní Annou Křenkovou. Byla vyšita její dcerou 
Alenou.

Nástěnné vyšívané „kuchařky“, jako sou-
část kultury všedního dne, odrážely este-
tické cítění a vkus širokých lidových vrstev. 
Pomáhaly s minimálními finančními nákla-
dy vytvářet útulné domácí prostředí a na-
vozovat iluzi moderního bydlení. Místem 
zrodu a ohniskem rozvoje tvorby „kucha-
řek“ je s největší pravděpodobností Ně-
mecko. Z něho se jejich tvorba rozšířila do 
českých zemí, na Moravu a Slovensko, do 
Polska, Maďarska a jinam. Móda textilních 
nástěnek má hlubší kořeny než se na první 
pohled může zdát. Souvisela s modernizací 
kuchyní. Změnou vytápěcího zařízení, zá-
nikem černých kuchyní a tím i zesvětlením 
kuchyně, vybílením stěn a zavedením bílých 
a světlých stěn kuchyňských nábytkových 
souprav dostala na přelomu 19. a 20. století 
kuchyň novou podobu. Na kuchyňský náby-
tek se začaly prostírat textilní soupravy a ke 
sporákům, lavičkám a stolečkům s nádoba-
mi na vodu se začaly věšet textilní nástěn-
ky – „kuchařky“. Sloužily jako ochrana před 
znečištěním a též k zakrývání poškozených 
míst. Zároveň však stěnu, interiér kuchyně 
zdobily a tak napomáhaly k vytváření pří-
jemného domácího prostředí.

Tvorba „kuchařek“ souvisí s oblibou ruč-
ních prací, a to zejména na přelomu 19. 
a 20. století. Vyšívání bylo považováno za 
projev dobré výchovy dívek, a to ze všech 
společenských vrstev. Dívky si osvojily 
alespoň základní techniky výšivky a svých 
znalostí uměly bohatě využít. Záplava vý-
šivek pak pokrývala nejen oděvní součásti, 
ale množství dekorativních a užitkových 
textilií, včetně nástěnných „kuchařek“, vy-
šívaných „zoubků“ do polic a ozdobných 
ručníků. V pozdějších letech se textilní vy-
šívané nástěnky uplatňovaly hlavně ve ves-
nickém prostředí.

Základem „kuchařek“ je obvykle vybělené 
lněné nebo bavlněné plátno obdélníkového 
tvaru. Náměty (vzory) bývaly předtiště-
ny na tenčím bílém v továrně vyrobeném 
plátně. Obrazové motivy na nich byly vy-
tvářeny (vyšívány) jednoduchými stehy, 
nejčastěji stonkovým, popřípadě křížko-
vým. Textová složka (písmena) je obvykle 
tvořena rovnými (plochými) stehy. Výšivky 
jsou většinou jednobarevné. Jsou tvořeny 
červenými, modrými nebo černými bavln-
kami, popřípadě jejich kombinacemi. Zob-

razené výjevy a nápisy jsou často opatřeny, 
doplněny florálními motivy (větvemi, rost-
linami, úponky, květy, plody). V některých 
případech je tento motiv ústřední.

U většiny „kuchařek“ je propojeno ob-
razové vyjádření s textem. V některých 
případech jim dominuje text, někdy byla 
obrazová složka „kuchařek“ důležitější 
než textová, některé nebyly texty opatřeny 
vůbec. K nejčastějším tématům patří řádný, 
klidný chod domácnosti, především kuchy-
ně. Jsou věnovány pracovitosti, píli, hospo-
dárnosti, pořádkumilovnosti, čistotnosti, 
kuchařskému umění, ale také tolerantnosti 
ženy, hospodyně, kuchařky. Mnohé jsou 
věnovány mateřské lásce, citové vazbě 
dětí k matce, rodinné soudržnosti, spo-
řádaným rodinným vztahům, šťastné-
mu, harmonickému a útulnému domovu 
(„Útulný domov, jediné štěstí“), víře („Kde 
víra, tam láska“), lásce, svatbě. Motivy pro 
tento okruh výšivek čerpali návrháři „ku-
chařek“ také z Prodané nevěsty Bedřicha 
Smetany („Lásku jsme si přísahali, slovo 
jsme si navždy dali“), z Máje Karla Hynka 
Máchy („Byl první máj, byl lásky čas).

jak se Žilo na bečvách…
poeZie kuchyně: vyšívané kuchařky
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Další příklady často používaných textů, 
se kterými jsem se setkala:

Každá růže má své trní, každý člověk má 
svůj kříž, trpělivost bolest mírní, ulehčuje 
každou tíž.

Mnoho trní narůst musí, nežli růže rozkvete, 
mnoho člověk zkusit musí, než je šťasten na 
světě.

Mnohdy více lásky v chýši, nežli v hradu výši
Kde bůh hospodaří, tam se dobře daří.

I prostí lidé, kteří neměli peněz nazbyt, 
se snažili svá obydlí ozdobit a zútul-
nit. Kromě již zmíněných „zoubků“ na 
poličkách a v kredenci, vyšívaných 
ubrusů pro sváteční příležitosti, byly 
v každé chalupě svaté obrázky (větši-

nou Panna Maria) na významném místě, 
v rohu nad stolem, nad lavicí, na skříň-
ce, tak aby byly stále na očích. Obrázky 
bývaly zkrášleny po domácku vytvoře-
nými květy a jinými ozdobami, které 
podtrhovaly jejich význam. I těžce pra-
cující lidé chtěli mít kolem sebe hezký, 
útulný domov.

Kuchařka od  paní Jarky Němcové, která byla vyšita její babičkou. Kapsář do koupelny od paní Němcové.

Tato kuchařka je také velice stará. Poskytla nám ji paní Anna Malinová (86 let).  Vyšívala ji její matka 
Františka Matochová z Benešek.

Na závěr jedna zajímavost. 
Na snímku vidíte v pozadí jen obrysy 
červeně vyšívané kuchařky a jejího 
autora pana Štěpána Kretka.

Kromě toho, že kuchařku vyšíval muž, 
který většinu života pracoval v lomu, 
zajímavý byl také text, který vyšil:

„Komu se u nás nelíbí, 
ať si to doma lépe zařídí“.

(Jeho výtvor se bohužel nedochoval)

V mnoha domácnostech se kuchařky 
dodnes uchovávají jako památka na předky, 
kteří je vyšívali, nebo se stále používají pro 
zkrášlení kuchyní.
Tímto bych ráda poděkovala těm ženám, 
které mi s vyhledáváním kuchařek pomá-
haly – Alici Uhlářové, Jarce Vaškové, Jarce 
Mikulenkové a Věře Mikulenkové. 

Zina Langrová
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hasiči 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Prostřední Bečva vyjížděla v červnu celkem 
k pěti událostem.
Ve čtyřech případech se jednalo o technic-
kou pomoc a to čištění obecního vodojemu, 
čištění obecní kanalizace, zatopení silnice 
na Pustevny, kdy vlivem přívalových dešťů 
došlo k zanesení propustí pod komunikaci 
a tím pádem voda z příkop neměla kam od-
tékat. Hasiči za pomocí techniky provedli 
pročištění propustí a následně umytí ko-
munikace od nánosu bahna.
Dále družstvo střed vyjíždělo k čerpání 
sklepních prostor ve SportArtu.
Dne 13. 6. jsme vyjížděli k požáru vysílače na 
Radhošti. Naše jednotka byla na místě jako 
první s vozidlem Man 4x4, kdy hasiči zjistili, 
že došlo k úderu blesku do vysílače a násled-
ně k zahoření elektroinstalace ve sklepních 
prostorách. Požár spustil elektronickou po-
žární signalizaci a ta spustila stabilní hasicí 
zařízení a došlo k uhašení požáru.

Děkujeme tímto firmě Kovovýroba Jiří 
Matušík za realizaci nástavby ve vozid-
le MAN 4x4.
Dne 12. 6. 2020 připravila naše jednotka 
den dětí pro MŠ Kněhyně. Bylo připrave-
né překvapení v podobě skákacího hradu, 
který nám zapůjčila firma Požární bez-
pečnost s.r.o.
Dále děti stříkaly proudnicemi na terče, 
vyzkoušely si ochranné prostředky a po-
slechly si základní věci ze zdravovědy. 
Nakonec si prohlídly techniku a zásaho-
vé vozidla.
Jsme tu pro Vás, hasiči obce Prostřední 
Bečva.

Velitel jednotky Petr Křenek

Z činnosti spolků
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tucet let se sakumpikum

Jaký byl začátek?
Dlouho jsme přemýšleli o tom, jak rozhý-
bat společenský život v obci. Padlo spous-
tu nápadů. Nakonec zvítězil Slet čaroděj-
nic a Stromek.
Nejdříve jsme zrealizovali akci pod 
názvem Rozsvěcování vánočního strom-
ku. To bylo v roce 2008. Zorganizovali 
jsme program a vánoční trhy. Ze spo-
lupráce se školou vznikaly první dětmi 
ručně malované hrníčky. Ty jsme plnili 
čajem nebo vařonkou. Nejkrásnější bylo: 

„Babi, babi, ten je můj! Kup ho!“
Vánoční atmosféra vyvrcholila proslovem 
starosty, panem farářem a společným 
odpočítáváním rozsvěcení stromku. Vše 

završil ohňostroj pod záštitou obecního 
úřadu. Překvapila nás velká účast našich 
i okolních spoluobčanů. Také to, jak akce 
navodila adventní náladu.
Spolupráce se školou pokračovala i na 
Kraslicové aleji. Děti si namalovaly vajíč-
ka, kterými ozdobily náves. Při té příleži-
tosti si mohly vyzkoušet pletení tatarů, ot-
loukání píšťalek, zdobení perníčků a další 
velikonoční zvyky.
Tyto úspěchy nás podnítily uspořádat Slet 
čarodějnic. Píše se 30. duben 2009, na hřiště 
u sokolovny přichází cca 40 nádherně škare-
dých malých i velkých čarodějnic. Po progra-
mu - soutěžích pro malé i velké a vyhlášení 
MISS čarodějnice, byla zapálena historicky 

první vatra s čarodějnicí na Prostřední Bečvě.
Při pořádání akcí se sešla bezva parta 
lidí, kteří se rozhodli svou činnost zle-
galizovat. V srpnu 2011 vznikl spolek 
SAKUMPIKUM.
Nemáme velkou základnu, ale o to více se 
snažíme pořádat různou zábavu pro děti 
i dospělé. Vše děláme dobrovolně a s nad-
šením, a odměnou za to jsou společně 
strávené chvíle na zájezdech, výšlapech 
a posezeních.
Naše další akce byly: Bečvanské tralala, 
blešáky, Sjezdy na čemkoli, soutěž Nej-
krásnější zahrada a fotosoutěž, Šmatlání 
po kotárech, vaječnice a posezení pod 
lípou. Pro Šimonka Vaška a Tomáše Taz-
bírka byla uspořádána charitativní sbírka 
PET vršků. Nasbíralo se 56 pytlů.
Se SAKUMPIKUM poznáváme krásy naší 
vlasti. Navštívili jsme například Ostravu, 
Brno, Loštice, Kroměříž, Velehrad, Brati-
slavu, také vinné sklípky a likérku Jelínek. 
Vždy s průvodcem, abychom se dozvěděli 
co nejvíce o daném místě.
Toto byl výběr naší práce. Chceme, aby 
se naše sdružení rozrostlo o novou krev, 
protože aktivních členů máme necelých 
dvacet.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
našim členům za práci, za spolupráci 
hasičům Kněhyně, jmenovitě děvčatům 
Jarušce a Lidušce a také obecnímu úřadu.

Radka Kantorová, Alice Uhlářová
a Filip KantorSlet čarodějnic

Sjezd na čemkoliv Výlet do Brna
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libušín se otevírá veřejnosti

„Šest let jsem se těšil, až budu moct říct: 
Vítejte v jídelně Libušina“, řekl gene-
rální ředitel Národního muzea v přírodě 
Jindřich Ondruš. „Jsme samozřejmě moc 
rádi, že po šesti letech intenzivní práce na 
vědecké rekonstrukci a díky obrovskému 
úsilí všech zúčastněných můžeme otevřít 
Jídelnu Libušín opět široké veřejnosti“. 
Od čtvrtka 30. 7. začnou komentované 
prohlídky objektu. „Asi měsíc chceme jet 
v tomto režimu, prohlídky budou zdarma. 
Libušín by jako restaurace mohl začít fun-
govat začátkem října, zkušební provoz 
možná zahájí již v září“. Muzeum už vybra-
lo nájemce Libušína i sousední Maměnky. 

„Ještě bude potřebovat nějakou dobu, aby 
vše zajistil z hlediska personálu a dovyba-
vení“, dodal Ondruš.Restaurační provoz 
by mohl začít fungovat znovu na konci září.

K podobnému neštěstí, jaké Pustevny zažily 
před šesti lety, by už znovu dojít nemělo. 
V opraveném Libušíně jsou zkombinované 
tři hasicí systémy, ať už by začalo hořet kde-
koliv, oheň se uhasíná do 30 minut. Náklady 
na obnovu Libušína byly sto sedmnáct a půl 
milionu korun. Ministerstvo kultury coby 
zřizovatel dala přes šedesát milionu korun, 
pojišťovna dala třicet sedm milionů a sbírka 
na obnovu vynesla téměř jedenáct milionů. 

Od lesů ČR dostalo muzeum zdarma dřevo 
v hodnotě přes jeden a půl milionů korun. 
Necelých tisíc kubíků smrkové, jedlové 
a dubové kulatiny z lesů nedaleko Pusteven 
byly tak využít pro rekonstrukci.
Libušín se po vědecké rekonstrukci vrátil 
do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny 
všechny jeho části. Např. barvy na fasádě 
nejsou tolik zářivé jako byly po rekonstruk-
ci v 90. letech. Restaurátoři nyní provedli 
doslova uměleckou práci, jen například na-
příborníku pracoval stolař přes 1000 hodin. 
Stavba je do posledního detailu dotažená, 
je to přesná replika. Kombinace dřevěné 

stavby s nejnovější technologií dělá stav-
bou unikátním.
Prohlídky Libušína pro veřejnost
1.–31. 8. 2020 (pondělí zavírací den)

• k omentované prohlídky: 10.00 - 17.00
• poslední prohlídka v 16.30

Prohlídku Libušína můžu všem doporu-
čit, je to úžasný zážitek. Libušín ještě voněl 
novotou a přitom tam na mě dýchala his-
torie. Byla to velmi neobvyklá kombinace 
pocitů a zážitků, které jsem ještě nikdy 
předtím nezažila.

Marika
Foto: Národní Muzeum v přírodě

Stavební firmy již ukončily veškeré 
práce, objekt byl úspěšně zkolaudován 
a od čtvrtku 30. 7. 2020 bude stavba, 
navržená a původně postavená v letech 
1897-1899 architektem Dušanem Samo 
Jurkovičem, opět sloužit široké veřejnosti.

Restaurátoři pracovali na příborníku 
více než 1000 hodin.Dřevo na stavbu vyrostlo v Kněhyních

Nově otevřený Libušín je zdarma přístupný po celý srpen
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Neděle 2. 8., 10.30 h. – 18. neděle v mezidobí.
Varhaník –  Eva Pařenicová 711, 722, 890
Poděkování za dožití 90let. paní Zdeňky Janíčkové, zesnulé-
ho manžela Miroslava Janíčka, syna Miroslava Janíčka a zetě 
Oldřicha Švihla.
Středa 5. 8., 17.30 h. – památka – Posvěcení římské bazili-
ky Panny Marie Sněžné.
Varhaník – pan Poruba  801, 727, 922
Za zemřelého Luďka Zapletala, Antonína Bednáře, rodinu  
z obou stran a duše v očistci.
Pátek 7. 8., 12.00 h. - Svatba se mší svatou – pan Daniel 
Křenek + Nikola Procházková.
Neděle 9. 8. 10.30 h. – 19. neděle v mezidobí.
Varhaník –  Eva Pařenicová + schola 512, 701, 802
Za zemřelou Drahomíru Maléřovou, živou a zemřelou rodinu 
Maléřovu a Fiuráškovu.
Středa 12. 8., 17.30 h. – památka – sv. Františka 
de Chantal, řeholnice.
Varhaník – Eva Pařenicová 840, 725, 807
Poděkování Boží prozřetelnosti za přijatá dobrodiní s pros-
bou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu a požehnání  
do dalších let.
Sobota 15. 8., 12.00 h. - Svatba bez mše svaté – pan Ondřej 
Matušík + Barbora Vozáková.
Neděle 16. 8., 10.30 h. – 20. neděle v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 728, 722, 805
Poděkování za životní jubileum s prosbou o Boží požehnání  
do dalších let.
Středa 19. 8., 17.30 h. – památka sv. Jana Eudese, kněze.
Varhaník –  pan Poruba  843,712, 806
Za zemřelé rodiče Chudějovy, syna, dceru, živou rodinu a duše 
v očistci.
Neděle 23. 8., 10.30 h. – 21. neděle v mezidobí.
Varhaník –  Aleš Stavinoha + Jana Chudějová 523, 727, 815
K 10.výročí úmrtí Štěpánky Šenové, manžela, syna, snachu  
a vnuka. Za Bohumila a Františku Divínovy, 3 syny, zetě,  
živou a zemřelou rodinu z obou stran.
Středa 26. 8., 17.30 h. – středa 21. týden v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 709,  701, 812
Za rodiče Cyrila a Anežku Kachtíkovy, děti, snachy, zetě  
a duše v očistci.
Neděle 30. 8., 10.30 h. – 22. neděle v mezidobí.
Varhaník –  Monika Švandová 522, 908
Za zemřelé Josefa a Anežku Matušíkovy, živou a zemřelou 
rodinu a duše v očistci.

mše svaté v srpnu 2020
1. srpna | Prostřední Bečva, fotbalové hřiště
70 let od ZaloŽení FotBalU na Prostřední BečvĚ
Oslava výročí 70 let existence fotbalového klubu na Prostřední 
Bečvě. Pořádá FK Prostřední Bečva.

7. srpna | 15:00 | Prostřední Bečva, sokolovna
letní PoseZení - KlUB dŮCHodCŮ
Výbor Klubu důchodců Prostřední Bečva srdečně zve své členy  
na „Letní posezení“. Občerstvení zajištěno.

8. srpna | 10:00 | Prostřední Bečva, náves
divadlo v BatoHU – aFriCKÁ PoHÁdKa
Humorný a dobrodružný příběh plná afrických rytmů.  
Představení Letního divadélka. 

14. srpna | od 20 hodin | neobyčejná hospůdka na hřišti
disKotéKa
Dobrá hudba i občerstvení zajištěno.

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

21. srpna | 20:30 | Prostřední Bečva u fotbalového hřiště
letní Kino - 3 BoBUle

22. srpna | 10:00 | Prostřední Bečva, náves
PtÁK oHnivÁK a liŠKa rYŠKa
Divadlo Vypravěč pohádek sehraje klasickou loutkovou pohád-

ku pro děti na motivy K. J. Erbena. 

22. srpna | 17:00 | Prostřední Bečva
Corienťák
16. Valašský orieňťák tak trochu jinak - více na www.ohlaklika.com

28. srpna | od 15 hodin | výletiště Kněhyně
PoHÁdKovÝ les
Třetí ročník akce, kde se bude bavit celá rodina. Doprovodný 
program a občerstvení zajištěno. Příspěvek: 60 Kč za účastníka.

28. srpna | od 15 hodin | výletiště Kněhyně
PoseZení s HUdBoU a sKoKaneM
Občerstvení a hudba zajištěna.

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

1. srpna | 21:00 | prostranství před ZŠ Horní Bečva
letní Kino - JoKer

celý srpen | Galerie Krásno, valašské Meziříčí
GaBra a MÁlinKa
Výstava s posezením u kávy. Výstava představuje období na 
přelomu 19. a 20. století, kdy ve Valašském Meziříčí žily hrdin-
ky knížek spisovatelky Amálie Kutinové (Málinky). Výstava je  
v srpnu otevřena od pondělí do pátku od 9-12 hod a 13-17 hod.

7. srpna | 21:00 | prostranství před ZŠ, Horní Bečva
letní Kino - vlastníCi

16. srpna | 21:00 | sportovní areál dolní Bečva
letní Kino - teroristKa

22. srpna | 17:00 | valašská dědina, amfiteátr
31. valaŠsKé FolKroCKovÁní
Multižánrový hudební festival v malebném přírodním amfiteátru. 

30. srpna | 21:00 | prostranství před ZŠ, Horní Bečva
letní Kino - snĚŽnÝ KlUK

kalendář akcí

akce v okolí
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Na neděli 12. července 2020 se již 
dlouho dopředu těšilo nejen mnoho 
místních farníků, ale i občanů a ostat-
ních příznivců krásné duchovní hudby. 
Po několika průtazích se nakonec po-
dařilo varhany úspěšně dokončit, a tak 
mohl uvedenou neděli Otec biskup Josef 
Hrdlička nové varhany požehnat a ty se 
následně ihned zapojily do mše svaté. 
Odpoledne se konal první varhanní kon-

cert Jana Bernátka, rodáka z Prostřed-
ní Bečvy a organologa Jana Gottwalda. 
Jako sólistka zazpívala Monika Švando-
vá a dále zahrál žesťový soubor Horňané 
z Horní Bečvy. 
Do budoucna počítáme s organizací po-
dobných koncertů i pro širší veřejnost, 
protože nové varhany mají velmi dobré 
parametry jako koncertní nástroj. 
Ještě jednou chceme touto cestou po-

děkovat Obecnímu úřadu Prostřední 
Bečva, spolkům, firmám a ostatním 
dárcům, kteří přispěli na stavbu tohoto 
velkolepého díla. 
Jsme rádi, že jsme tyto varhany žehnali 
k příležitosti výročí 800 let od narození 
patronky kostela sv. Zdislavy. 

Za ekonomickou radu farnosti 
František Křenek 

nové varhany v kostele sv. Zdislavy hrají 

Nové píšťalové varhany mají 2 manuály a pedál, 19 rejstříků s 1384 píšťalami

Přivítání Otce biskupa Hrdličky starostou
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Žehnání varhan Otcem biskupem Hrdličkou První hra na varhany po žehnání – p. Jan Bernátek 

Chcete poznat Denní stacionář Radost? 
Přijďte k nám na návštěvu!

Jestli se cítíte osamělí, některé věci už 
třeba, vzhledem k věku nebo zdravotní-
mu omezení, hůře zvládáte, potřebuje-
te pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, 
přijďte s námi pobýt, strávit pár pří-
jemných chvil nebo zažít třeba i něco 
nového.

V Denním stacionáři Radost je nám 
spolu dobře. Společné chvíle trávíme 
v našem příjemném „obývacím pokoji“, 

odpočívárně nebo s kafíčkem na ven-
kovní terase ve stínu pod markýzou.

Děláme to, co nás baví a na co máme do-
statek energie. Odpočíváme, povídáme si, 
někdy se trochu protáhneme, zpíváme si, 
čteme, luštíme křížovky a hádanky, hraje-
me hry, taky tvoříme a vyrábíme hezké věci. 
Jdeme se projít do parku, na krásnou farní 
zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na ná-
městí na zmrzlinu. V létě si venku na ohni 
opečeme špekáček nebo usmažíme výbor-
nou vaječinu. Občas si i zajedeme na výlet.

Když něco důležitého potřebujeme zaří-
dit, vždy se nám dostane profesionální 
pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže 
vše hladce zvládnout.

Srdečně Vás zveme na návštěvu Radosti
Pokud chcete Denní stacionář Radost 
poznat a dozvědět se více o těch, kdo ho 
tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku, na 
přátelské posezení. Najdete nás v Rož-
nově pod Radhoštěm v budově Charity 
vedle kostela.

U nás v Denním stacionáři Radost posky-
tujeme vlídné přijetí a péči starším lidem, 
kteří jsou doma osamocení a izolovaní 
od okolního světa a chybí jim společnost, 
nemají si s kým popovídat a sdělit své sta-
rosti nebo radosti.

Nebo to také mohou být lidé, kteří ze 
zdravotních důvodů nemůžou být sami 
doma, třeba v době, kdy jsou jejich rodin-
ní příslušníci v práci.

Těmto všem zajistíme naplněný čas i od-
počinek, stravu i nezbytnou hygienickou 
péči, pokud je potřeba. Odpoledne se pak 
opět vrátí domů ke svým rodinám.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme 
bližší informace. Nebo volejte na telefon-
ní číslo 603 549 642.

Přijďte si Radost k nám užít.
S Radostí Vás přivítáme!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost

poZnejte radost!
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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
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Po dlouhé odmlce se hlásí Fotbalový 
klub. V době koronovirové krize se naši 
muži přihlásili do přátelské fotbalové 
soutěže Corona Cup za účasti Dolní 

Bečvy, Rožnova B a Valašské Bystřice. 
Po vítězstvích nad Rožnovem a Val. Byst-
řicí jsme hráli finále na Dolní Bečvě, kde 
jsme prohráli a získali tak druhé místo.

Po rozhodnutí fotbalového svazu byla 
podzimní část ročníku 2019/2020 anu-
lována a nyní bude zahájen svým pod-
zimním kolem nový ročník 2020/21. 
Z naší skupiny přešla do 1.A třídy Fran-
cova Lhota a z okresu k nám postoupi-
la Jablůnka. Co se týká změn v kádru 
našeho mužstva, zatím je vše v jednání, 
bude upřesněno.Sledujte jednak Zpra-
vodaj, tak i informace v naší fotbalové 
skřínce u Domu služeb. Definitivní 
je změna trenéra, novým trenérem je 
Daniel Šulák z Valašského Meziříčí. 
Zahajovací utkání sehrajeme doma 
v neděli 16. srpna v 17 hodin proti 
Krhové.
Uvádíme zde i kompletní rozpis pod-
zimních zápasů. Nejsou zde uvede-
ny odjezdy autobusu, vše je v jedná-
ní, sledujte plakáty a vývěsní skřínku. 
Závěrem přejeme všem hráčům dobrou 
formu bez zranění, divákům příjemnou 
fotbalovou podívanou, a přejeme si, 
aby OÚ i sponzoři nám zůstali i nadále 
příznivě nakloněni, za což předem dě-
kujeme.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

Jsme velice rádi, že všechna omezení skon-
čila a kluci zase mohli společně vyběhnout 
na hřiště. Podle účasti na trénincích a zápa-
sech bylo vidět, že jim to velmi chybělo.
Jelikož soutěže přípravek byly zrušeny, 

odehráli jsme alespoň několik přátelských 
utkání s těmito výsledky:
Mladší přípravka
Prostřední Bečva – Hutisko – Solanec 8:3
Prostřední Bečva – Dolní Bečva 8:3

Starší přípravka
Prostřední Bečva – Hutisko – Solanec 5:5
Prostřední Bečva – Dolní Bečva 12:10

Dne 13. 6 jsme pořádali 2. ročník turnaje 
o Pohár starosty obce Prostřední Bečvy, 
kterého se zúčastnilo pět týmů mladších 
a pět týmů starších přípravek. Pozvání 
přijaly týmy z Horní Bečvy, Hutiska-So-
lance, Vigantic a také přijel hokejový tým 
HC Černí vlci z Rožnova pod Radhoštěm.
Mladší přípravka neprohrála ani jeden 
zápas a obsadila krásné druhé místo. 
Lepší skóre mělo Hutisko – Solanec a od-
neslo si pohár pro vítěze.
Starší přípravka měla silné soupeře. Bo-
jovali, nevzdávali se ale nakonec obsadili 
až 5. místo. Na prvním místě skončil tým 
z Vigantic.

První týden v červnu proběhl nábor hráčů 
do fotbalové školičky, kde se přihlásilo 
11 nových fotbalistů a fotbalistek. Jsme 
velice rádi a doufáme, že jejich nadšení 
vydrží.

Za FK Prostřední Bečva - mládež
Ondřej Kuba

mládeŽ: Fotbalová seZóna jaro 2020

Fotbalový klub prostřední bečva

Fotbalová školička
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Kulturní akce 
Horní a Prostřední Bečva
srPen 2020 Prostřední

Bečva
Horní Bečva

70 LeT OD ZALOŽenÍ FOTBALU nA PrOsTŘeDnÍ BeČVĚ
Oslava výročí 70 let existence fotbalového klubu na Prostřední Bečvě. Pořádá FK P. Bečva.

1. 8. / sOBOTA / 13:00 / FOTBALOVé HŘišTĚ, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

sOBOTnÍ GriLOVÁnÍ s ŽiVOU HUDBOU
Můžete se těšit na steaky, ryby, trhané maso a další šmaky.

Divadlo VYPrAVĚČ POHÁDeK / PTÁK OHniVÁK A LišKA rYšKA
Klasická loutková pohádka na motivy K. J. Erbena. Pořádá Místní knihovna Prostřední Bečva.

15. a 29. 8. /   sOBOTA / 16:00 / AreÁL ZAVADiLKA

22. 8. / sOBOTA / 10:00 / nÁVes, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

DOLiTTLe Valašský letňák uvede americkou rodinnou komedii z roku 2020. 
 Vstupné dobrovolné / bez omezení / 102 minut

POseZenÍ s HUDBOU A sKOKAneM    Občerstvení a hudba zajištěna.

POHÁDKOVý Les    
Třetí ročník akce, kde se bude bavit celá rodina.  
Doprovodný program a občerstvení zajištěno.  
Příspěvek: 60 Kč za účastníka.

28. 8. /   PÁTeK / VýLeTišTĚ V KnĚHYnÍcH

28. 8. /   PÁTeK / 15:00 - 18:00 / VýLeTišTĚ V KnĚHYnÍcH

12. 8. / sTŘeDA / 21:00 / FOTBALOVé HŘišTĚ, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

LeTnÍ KinO
Valašský letňák uvede  
pokračování dvou úspěšných filmů z vinařského prostředí  

3BOBULe
Vstupné dobrovolné / bez omezení / 100 minut

21. 8. / PÁTeK / 20:30 / FOTBALOVé HŘišTĚ, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

16. VALAšsKý OrieňťÁK tak trochu jinak aneb „cOrieňťÁK”
Od 1. srpna si budete moci trať objet individuálně  
(s využitím aplikace v telefonu) a následně odeslat Váš výsledek 
(do 22. srpna 14:00) - více na www.ohlaklika.com

22. 8. / sOBOTA / 14:00 / www.OHLAKLiKA.cOM

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

1. 8. / sOBOTA / 17:00 / AreÁL Ms HUBerT BeČVY, HOrnÍ BeČVA

8. 8. / sOBOTA / 10:00 / nÁVes, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

Divadlo V BATOHU / AFricKÁ POHÁDKA
Humorný a dobrodružný příběh plný afrických rytmů. Pořádá Místní knihovna P. Bečva.

sPOrTOVnÍ Den HOrnÍ BeČVY   Pořádá TJ SOKOL Horní Bečva.

8. 8. / sOBOTA / 12:00 / AreÁL Tj, HOrnÍ BeČVA

1. 8. / sOBOTA / 21:00 / PrOsTrAnsTVÍ PŘeD Zš, HOrnÍ BeČVA

LeTnÍ KinO
Valašský letňák uvede americký thriller z roku 2019. 

jOKer
Vstupné dobrovolné / nevhodné do 15 let / 122 minut

7. 8. / PÁTeK / 21:00 / PrOsTrAnsTVÍ PŘeD Zš, HOrnÍ BeČVA

LeTnÍ KinO
Valašský letňák uvede český film z roku 2019. 

VLAsTnÍci
Vstupné dobrovolné / nevhodné do 12 let / 97 minut

30. 8. / neDĚLe / 21:00 / PrOsTrAnsTVÍ PŘeD Zš, HOrnÍ BeČVA

LeTnÍ KinO
Valašský letňák uvede animovaný, rodinný film 

snĚŽný KLUK
Vstupné dobrovolné / bez omezení / 92 minutDisKOTéKA  Dobrá hudba i občerstvení zajištěno. Pořádá Neobyčejná hospůdka. 

14. 8. / PÁTeK  / FOTBALOVé HŘišTĚ, PrOsTŘeDnÍ BeČVA

zrušeno!


