
prázdniny se přehouply a všechny 
děti školou povinné se v září vracejí 
do školních lavic. Letošní prázdniny 
byly koronavirem prodloužené. Děti 
byly nuceny zůstat doma a s nimi 
i spousta rodičů. Myslím, že jsme situ-
aci společně zvládli. Věřím, že školní 
rok 2020/2021 prožijeme společně se 
všemi našimi dětmi i rodiči.
Během prázdninového období byly 
provedeny ve všech našich budovách 
drobné opravy i úpravy. Veliký dík 
patří všem zaměstnancům obce a bri-
gádníkům, kteří se zasloužili o úspěš-
né dokončení prací. V budově školy 
prošly rekonstrukcí prostory bývalé 
počítačové učebny a výtvarné dílny, 
jejichž propojením vznikla družina. 
Nachází se u vchodu školy a to ocení 
nejen děti, ale především jejich rodiče 

a prarodiče. Kromě jiného byla opra-
vena i střecha školy. Ve školkách se 
také natíralo a opravovalo.
Změny zaznamenal i učitelský sbor. 
Naší novou posilou je paní učitelka 
PaedDr. Šárka Effenbergerová, která 
nastoupila místo paní učitelky Mgr. 
Jitky Lušovské. Jsem velice ráda, že 
všichni naši učitelé základní i mateřské 
školy jsou pro jejich náročnou profe-
si kvalifikováni. Naše organizace má 
celkem 23 zaměstnanců, v mateřské 
škole pracuje 8, v základní škole 10 a ve 
školní kuchyni 5. Pedagogům a dětem 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
pomáhají 2 školní asistentky.
Začátek roku proběhl za zvýšených hy-
gienických podmínek. Žáci mají povin-
nost mimo třídu nosit roušky, což jim 
při mimořádném opatření v červnu ne-
činilo potíže. (Od tohoto opatření bylo 
Ministerstvem zdravotnictví upuštěno, 

pozn. red.) Za zpřísněných hygienic-
kých podmínek funguje školní jídelna. 
Je zakázáno samoobslužné odebírání 
příborů, polévek a nápojů, musíme 
počítat s prodlouženým časem výdeje 
obědů. Pokud by byla škola uzavřena, 
bude vzdělávání na dálku povinné.
Do prvního ročníku jsme přivítali 16 
žáčků. Mohu s hrdostí a potěšením 
sdělit, že naše škola má letos 87 žáků 
a příští rok se navýší o další desítku. Na-
plněna je i kapacita mateřské školy, kde 
se bude vzdělávat 66 dětí. Moc se těšíme 
na reakce dětí na nové přírodní prvky, 

ZPRAVODAJ
ročník XXobce Prostřední Bečva číslo 9 září 2020| |

Milí 
ProstřednoBečvané,

vybíráme 
z tohoto čísla

Volby do kraje

90 let od založení 
SDH Prostřední Bečva

Dožínky

8
12

2



V pátek 2. a v sobotu 3. října proběhnou volby 
do krajského zastupitelstva. Co potřebujete 
všechno k volbám a jak můžete hlasovat? 
Volí se v pátek 2. října od 14.00 do 22.00 ho-
din a sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. 
Volební místnost je na Obecním úřadě. Dle 
nařízení Ministerstva zdravotnictví musí mít 
volič i komisaři roušku nebo jinak zahalené 
nos a ústa. Telefon do volební místnosti pro 
objednání mobilní urny je 571 643 229. Před 
návštěvou volební místnosti si připravte hla-
sovací lístek, který dostanete domů nejpozdě-
ji tři dny před konáním voleb (hlasovací lístky 
si můžete také vyžádat ve volební místnosti) 
a platný občanský průkaz popř. cestovní pas.
Volební průkazy se vystavují na Obecním 
úřadě od 17. září do 30. září (nejzazší termín, 
nutno osobní převzetí). Kontakt: Radomila 
Kantorová, sekretářka@prostrednibecva.cz.
Úprava hlasovací lístku do zastupitel-
stva krajů
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 
krajů jsou vytištěny pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici samo-
statně. Hlasovací lístek a úřední obálka 
jsou barvy šedé. Volič vloží do úřední obál-
ky jeden hlasovací lístek pro politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro 
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do prázdné úřední 
obálky, může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kte-
rému z nich dává přednost (udělení prefe-
renčního hlasu).

Informace pro voliče v karanténě / 
izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Hlasování z auta u volebního stanoviš-
tě (tzv. drive-in hlasování) - tato volební 
stanoviště budou zřízena pro každý okres, 

bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpů-
sobena pro průjezd motorového vozidla, 
jejich vybavení zajistí armáda. Takto může 
volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu 
od 7 do 15 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky - pokud občan v nařízené karan-
téně či izolaci nemůže využít drive-in hla-
sování, může do čtvrtka volebního týdne 
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že 
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto 
komisi budou tvořit členové drive-in týmu 
a přijedou s přenosnou volební schránkou 
za občanem domů. Toto hlasování bude 
probíhat od pátku volebního týdne od 7 ho-
din do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Kandidáti
Ve Zlínském kraji kandiduje do zastupitel-
stva 14 stran, hnutí nebo koalic. Ve srovná-
ní s předchozím obdobím je to o šest méně. 
Přehled kandidátů a jejich lídrů, kteří po-
dali kompletní kandidátní listiny, včetně 
vylosovaného pořadového čísla.

6 TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI – 
NEZÁVISLÍ -  MUDr. Jaromír Bernátek

7 STARTOSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
(STAN) – Mgr. Petr Gazdík

12 KDU-ČSL – Jiří Čunek

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
– MUDr. Vladimír Zlínský

19 Piráti – Bc. Hana Ančincová

33 Občanská demokratická strana 
(ODS) – MSc. Lubomír Traub

45 Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) – MUDr. Olga Sehnalová, MBA

50 ANO 2011 – Ing. Radim Holiš

63 Komunistická strana Čech a Morav 
(KSČM ) – Ing. Ivan Mařák

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr 
slouží pro odložení odpadu pouze od 
fyzických osob, které mají v Prostřed-
ní Bečvě trvalé bydliště nebo zde vlastní 
nemovitost. Podnikatelé a živnostníci si 
musí odpad likvidovat na své náklady. 
V případě odložení kartonu od velkých 
krabic je potřeba, aby byl sešlapán a svá-
zán provázkem nebo jinak zabezpečen pro 
snadnou manipulaci.
Děkujeme za pochopení.

-sr-
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svoz odpadů 
v září 2020

OZNÁMENÍ OBCE
Praktická lékařka MUDr. Kjeron-
ská Marie oznamuje, že ve dnech  
4. – 18. 9. 2020 bude ordinace  
uzavřena z důvodu čerpání řádné  
dovolené.

Popelnice
netříděný odpad: 

7. 9., 21.9.

Plasty (žlutý), 
Nápojové kartony (bílý): 

28. 9.

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

14. 9.

Volby do zastupitelstVa krajů 2. a 3. 
října 2020

sběrný dVůr

které dětem z MŠ střed zpestří pobyt na 
zahradě. Také děti v Kněhyních čekají 
nově natřené herní prvky a upravená 
zahrada. Rádi se s vámi o jejich reakce 
podělíme na našich facebookových 
stránkách (https://www.facebook.com/
ZSaMSProstredniBecva/).
Letošní školní rok bude zajímavý i tím, 
že se ve škole zaměříme především na ja-
zykovou a digitální gramotnost. Nezapo-
mínáme, že k aktivitám dětí bezpochyby 
patří pohyb a i na ten se letos více soustře-
díme. Celý podzim a jaro můžeme využí-

vat multifunkční hřiště. V zimě nás čeká 
plavecký a lyžařský výcvik.
Mateřská škola bude klást důraz přede-
vším na logopedickou prevenci, rozvoj 
grafomotoriky a environmentální vý-
chovu. Dokončením projektu „Zkou-
mej, bádej, objevuj“ a „Stále se učíme II“ 
posuneme hranice objevování i zábavy 
pro všechny věkové skupiny dětí. Děti 
v mateřské škole a žáci v základní škole 
se mohou těšit na zajímavé projektové 
dny ve škole i mimo školu, které budou fi-
nancovány z projektu „Stále se učíme II“, 

který je spolufinancován Evropskou unií.
Na závěr bych chtěla všem popřát, aby do 
nového školního roku nastoupili zdraví, 
aby se nám dařilo splnit všechna očekává-
ní dětí. Všichni si přejeme, aby děti v naší 
mateřské a základní škole byly spokojeny 
a uděláme pro to maximum. Věřím, že 
nám budou rodiče, zřizovatel a přátelé 
školy nápomocni. A ještě jednou obrov-
ské díky všem, kteří věnovali svůj čas pro 
zdárné zahájení školního roku.

Mgr. Pavlína Přikrylová



Během letních prázdnin se uskutečnily 
celkem čtyři představení divadélek pro 
děti, které se těšily velkému zájmu malých 
i velkých. Příští rok se budeme na návsi tě-
šit na další pohádkové dobrodružství. 

Marika

Dne 6. srpna proběhlo nad koste-
lem astronomické pozorování hvězd  
s pracovníky Hvězdárny Valašské  
Meziříčí. Pozorování proběhlo pomocí tří 
výkonných dalekohledů. Na obloze byly 
pozorovatelné planety Saturn a Jupiter, 
další hvězdy a hvězdokupy. Akce se bude 
příští rok určitě opakovat.

Marika

3září 2020

LEtNÍ divadéLka

pozoroVání HVězd
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Nový školní rok 2020/2021 byl 
v obou mateřských školách slavnost-
ně zahájen za přítomnosti zástupců 
Obecního úřadu v Prostřední Bečvě 
v úterý 1. září.
Do mateřské školy ve středu obce je 
v současné době zapsáno celkem 46 
dětí, z toho pět dětí má odklad školní 
docházky. Zapsané děti jsou rozděle-
ny do dvou tříd: ve třídě starších dětí 
(třída Pirátů) je zapsáno celkem 24 
dětí, třídu malých dětí (Skřítci) bude 
navštěvovat 22 dětí. V tomto školním 
roce pracují v MŠ střed čtyři pedago-
gické pracovnice a školní asistentka.
Do mateřské školy v Kněhyních je 
zapsáno celkem 20 dětí, tři děti mají 
odklad školní docházky. V MŠ v Kně-
hyních pracují dvě pedagogické pra-
covnice.
Závěrem bych chtěla popřát všem za-
městnancům obou mateřských škol 
mnoho zdraví, sil a chuti do nového 
školního roku, a dětem plno nových 
zážitků a radosti z pobytu v mateřské 
škole.

Jana Janíčková, vedoucí uč.

Léto už je za námi, ale já bych se ještě 
ráda ohlédla zpět na prázdninový provoz 
MŠ, přesněji na pátek 24. července 2020, 
kdy si pro děti připravili netradiční dopo-
ledne šikovní tatínci z SDH Prostřední 
Bečva (p. Mikulenka, p. Trávníček a p. 
Křenek). O prázdninách byla otevřena 
jedna třída, ve které byly děti ze všech tří 
oddělení mateřské školy.
Dětem jsme se rozhodli udělat překva-
pení, a tak dopředu věděly pouze to, že 
v pátek někam půjdeme. Už po cestě na 
tréninkovou louku hasičů děti začaly po-
malu tušit, co se bude dít. A když viděly 
v dálce hasičské auto, měly jasno.
Nejdříve nám hasiči předvedli, jak vypa-
dá zásah při „požáru“. Z kůlny plné mod-
rého dýmu zachránili plyšového slona, 
kterého jsme si mohli odnést s sebou do 
mateřské školy.
Potom jsme si vyzkoušeli ruční stříkačky, 
kterými se děti trefovaly na terč. Přede-

noVý školní rok V mateřské škole

PRÁZdNiNY 
V mateřské škole
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vším klukům se zalíbilo ruční pumpová-
ní, a tak si pořádně zaposilovali.
Hasiči si pro děti připravili ještě jedno 
překvapení - zmrzlinu, kterou děti v hor-
kém dopoledni zhltly raz dva.
Potom jsme si všichni vyzkoušeli velkou 
i malé stříkačky napojené na hasičské 
auto. Hasiči nám ukázali, jak se dá měnit 
proud a jak vysoko a daleko můžeme do-
stříknout. Nechyběla ani ukázka vodního 

děla a prohlídka hasičského auta a vyba-
vení. Na závěr proběhla ukázka hasící 
pěny, která se rozvalila po celé louce.
Dopoledne u hasičů jsme si velmi užili 
a děkujeme tatínkům - hasičům za skvělé 
zakončení prázdnin v mateřské škole a za 
hasičského slona, který nám hlídá třídu.

Lenka Hollainová
učitelka mateřské školy

Dostavba hřbitova
V roce 2002 byl dostavěn hřbitov v naší obci. 
Po dokončení hloubkové kanalizace začaly 
terénní úpravy: stavba hlavní komunika-
ce, chodníků a hrobových polí. Dokončení 
jemné terénní úpravy hrobových polí a svahů 
byly dvakrát splaveny přívalovými dešti, při 
kterých byla odplavena hlína ze svahů. Na-
konec se podařilo částečným zatravněním 
dalším splachům zabránit. Byl postaven pro-
vozní objekt a oplocení hřbitova, a to domácí 
firmou pana Miroslava Janíčka. Bylo prove-
deno osvětlení hřbitova, vyvedena provozní 
voda a zabudována ozdobná vstupní brána na 
hřbitov. Bránu vyrobil pan Kovář z Valašské-
ho Meziříčí. Kolaudací v prosinci byl hřbitov 
zprovozněn. Prvním občanem, který byl na 
hřbitově pochován, 30. prosince 2002, byl 
pan František Bil, tehdejší místostarosta obce.

svěcení praporu obce
V neděli 2. června 2002 v 10.30 hodin 
se při mši svaté vnašem novém kostele 

konalo svěcení praporu obce. Vysvěcení 
provedl Monsignor Erich Pepřík.

volby
Ve dnech 14. a 15. června 2002 proběhly volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky s těmito výsledky: Z původního 
počtu 1.317 voličů přišlo kvolbám 754 voličů, 
bylo 750 platných hlasů. Výsledky voleb: Zví-
tězila ČSSD s 259 hlasy, před ODS se 167 
hlasy. Na 3. místě se umístila Koalice se 134 
hlasy, KSČM s 94 hlasy obsadila 4. místo.
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve 
dnech 1. a 2. listopadu 2002 v budově úřadu 
obecního úřadu. Z celkového počtu 1.323 
voličů se voleb zúčastnilo 776, tj. 58,65%. 
Výsledky voleb – pořadí stran: 1. Sdružení 
nezávislých kandidátů -2.778 hlasů – získalo 
4 mandáty, 2.Sdružení podnikatelů Prostřed-
ní Bečva – 1.996 hlasů – získalo 3 mandáty, 
3.Křesťanská a demokratická unie Českoslo-
venská strana lidová – 1.948 hlasů – získala 
3 mandáty, 4.Komunistická strana Čech 
a Moravy – 984 hlasů – získala 1 mandát.

sbor Dobrovolných 

hasičů
Členská základna měla k 31. 12. 2002 celkem 
136 členů, a to 41 žen a 95 mužů. 2. června se 
členové sboru zúčastnili první pouti v naší obci 
u kostela sv. Zdislavy, kde zajišťovali prodej 
občerstvení. Počasí však bylo krajně nepříz-
nivé, a tak výtěžek z akce činil cca 5.000,– Kč.

Na oslavě 50. výročí založení sboru z Hážovic 
dne 31. srpna předvedli svou ruční koňskou 
stříkačku s družstvem mužů v historických 
stejnokrojích. Poslední veřejně prospěšnou 
akcí, kterou v roce 2002 zorganizovali, bylo 
zakoupení a vysazení pamětní lípy u kostela 
sv. Zdislavy, které proběhlo 18. října.

naši včelaři
V naší obci Prostřední Bečva máme 13 včela-
řů, kteří celkem obhospodařují 111 včelstev. 
Hlavní význam včely medonosné není jenom 
med pro člověka, ale hlavně pro přírodu její 
opylovací činnost.

ZáklaDní škola
Celkový počet žáků vzákladní škole ve škol-
ním roce 2001/2002 činil 86 žáků.

Mateřská škola
Do dvou tříd mateřské školy bylo celkem 
zapsáno 38 dětí, z toho dvě děti sodloženou 
školní docházkou. Do MŠ vKněhyních bylo 
celkem zapsáno 15 dětí.

sloučení Zš a Mš
1. 1. 2002 došlo k nejdůležitější změně, kdy 
mateřská škola přešla společně se základní 
školou do právní subjektivity. Vystupují pod 
společným názvem Základní škola a Mateř-
ská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín. 
Ředitelkou školy je Mgr. Juříčková Zdeňka.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

rok 2002 V naší obci

K 31. 12. 2002 měla naše obec celkem 
1.668 obyvatel, z toho 810 mužů a 858 žen. 
V průběhu roku se narodilo 8 dětí, zemřelo 
11 občanů. Byly uzavřeny manželství, a to 
u 6 mužů a 3 žen trvale bydlící vnaší obci.  
5 sňatků bylo rozvedeno. Z obce se odhlási-
lo celkem 21 občanů, přihlásilo se 20.

STATISTIKA OBCE

Zveme Vás na schůzku rodičů 
všech zapsaných dětí, na které bude  
projednávána organizace provozu  
ve školním roce 2020/2021. 

Pro MŠ střed se schůzka uskuteční  
v budově MŠ ve středu 9. září v 15.00 
hod.

Pro MŠ v Kněhyních ve čtvrtek 10. 
září v 15.00 hod.

Účast všech rodičů je velmi 
nutná!

Jana Janíčková, vedoucí uč.

OZNÁMENÍ  
mateřské školy
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To, že nemoci nechodí po horách, ale 
po lidech, věděli lidé od nepaměti. Na 
horských samotách ale i na vesnicích 
v horách bývali lékaři zpravidla daleko 
a horalé na zaplacení doktorů a léků 
beztak peníze neměli. Ovšem existovali 
i lidoví léčitelé. Znali přírodní lékár-
nu, věděli na co kterou bylinu použít. 
Nemocný byl tak většinou odkázaný 
na léčitelské znalosti, po generace 
děděné od staříčků.

U nás v Prostřední Bečvě se také tra-
dovala spousta „zaručených léčebných 
postupů“, které se předávaly z genera-
ce na generaci. Kromě toho zde půso-
bili léčitelé a bylinkáři jako pan Vaněk, 
lékárník pan Dedek, porodní bába 

„Ondryáška“ a další.

Léčiteli se budeme zabývat v říjnu, nyní 
bych chtěla připomenout tehdy běžně 
používané léčebné postupy. Některé 
z nich se používají dodnes.
Podařilo se mi shromáždit rady na léčení 
různých nemocí, tak jak se zachovaly 
v rodinách do dnešní doby ve vzpomín-
kách starší generace.

Začneme kašlem a plicními chorobami.
První recept je z rodiny paní Jarky 
Vaškové – Zkaramelizujeme cukr, 
přidáme máslo a nasekanou cibuli, toto 
vše osmažíme, zalijeme vřelou vodou 
a přidáme ocet (citron). Lék se užíval 
jako sirup.
Mnohdy stačila jen rozvařená cibule, 
nebo zábal z psího sádla.
Mazání zevnějšku psím sádlem, pití psího 
sádla s teplým mlékem a pojídání polévky 
z psího masa bylo nejlepším lékem na 
plicní choroby.

Dalším velmi běžným problémem 
bylo revma a bolesti kloubů. Zajíma-
vý je recept od paní Marty Žitníkové. 
Kapesník, nebo pláténko se hodilo do 
mraveniště a po nějaké době se toto 
přiložilo na bolavý kloub. Běžný byl 
také zábal z kostivalu, petroleje nebo 
z cibule a tvarohu. Paní Věrka Miku-
lenková (Kretková) říká, že byli chudí, 
a proto tvaroh byl vzácný, a stařence 
a staříčkovi stačil zábal z nastrouha-
ných zemáků.

Zajímavá je také rada, kdy se na podzim 
nasbírají spadlé kaštany a ty se pak dají 
pod matraci nebo pod postel, aby stahovaly 
bolest a léčily.
Při práci v hospodářství nebo řemeslech 
docházelo často k řezným ranám a podob-

ným zraněním. Pomáhalo, když si do rány 
nakapali mléko z máječky (pampelišky), 
zabalili ránu do listu kolcíře (jitrocele), 
nebo potřeli petrolejem.

Na vyrážku nebo boláky byl známý 
lék – kuřinec + med (kuřinec táhne, med 
tlačí). Bradavice a kuří oka se potírala 
oranžovou šťávou z vlaštovičníku.
Horečku, která provázela mnohá onemoc-

nění, bylo nutno srazit. Na celé tělo se dávaly 
zábaly, kdy se prostěradlo namočilo do stude-
né vody nebo do studeného mléka. Dalším 
dodnes používaným receptem bylo dát na 
nohy (hlavně chodidla) tvaroh nebo kyšku.
Podobná léčba se týkala angíny, kdy zábal 
na krk obsahoval česnek, cibuli a tvaroh.
Oči se léčily mléčnými obklady, nebo 
slabým šalvějovým odvarem, zánět spojivek 
se pak léčil čistou močí.

O zuby se pečovalo velmi málo, pouze 
se likvidovaly následky zkažených zubů 
a s tím spojených bolestí. Lidé se snažili 
pomáhat si sami. Do vyhlodané díry bola-
vého zubu vložili rozkrojený česnek, který 
bolest ze zubu „vysmýkal“, popřípadě 
koření – hřebíček nebo pepř.
Často se k tišení bolesti zubu používala 
kořalka, dospělí tuto metodu považovali 
za nejlepší a nejúčinnější. Staříčci také 
pouštěli kouř z hořící fajky na bolavý 
zub a okuřovali ho.
Pokud už opravdu nebylo pomoci, přišel 
na řadu se svými kleštěmi kovář, který byl 
schopen bolavý zub vytrhnout. V Rož-
nově také občas ordinoval „jarmareční 
zubní dochtor“. Když někoho bolely 
zuby a potřeboval bolavý zub vytrhnout, 
zašel do Rožnova na jarmark aby mu tam 
špatný zub bolestivě vytrhnul.

Většina starších lidí zuby neměla, nebo 
měla jen jeden nebo dva. Dásně bez zubů 
ztvrdly, takže lidé stravu spíše drtili, popřípa-
dě pomocí jednoho zubu si kousky odtrhávali.

jak se Žilo na beČVácH…
přírodní léČitelstVí, jak se u nás léČilo



7září 2020

Univerzálním lékem bývalo psí sádlo, které 
se užívalo vně i zevnitř. Pomáhalo při zlo-
meninách, otravě krve, při řezných ranách 
a hlavně při plicních chorobách.
Tytéž choroby se také léčily ovčím máslem, 
husím či zaječím sádlem, ale „psina“ byla 
z nich nejlepší. Přesto za nejlepší lék proti 
souchotinám (tuberkulóze) byla považová-
na „kočičina“ – sádlo a maso z kočky, po-
lévka, maso dušené pod pokličkou na cibuli. 
V dnešní době tyto recepty jsou asi těžko při-
jatelné. Ovšem v dřívějších dobách se jednalo 
o běžný recept. Za velmi dobrý lék se považo-
val petrolej, zvaný „petrák“. Léčil se jím rev-
matismus a také žaludeční bolesti. Protože 
pít samotný „petrák“ nelze, polévali jím špek 
a ten pak jedli. Také píchnutí hřebíkem a jiné 
rány se „petrákem„ dobře léčily. Ovšem bylo 
nutno používat „petrák“ s mírou a rozumně. 
Otec naší známé, kdysi chtěl rychle zbavit 
syna angíny, a proto mu na noc krk zabalil do 
plátýnka namočeného v petroleji. Druhý den 
musel léčit krk zvenku, protože mu petrolej 
úplně spálil kůži na krku.

Ženy na Valašsku měly spoustu práce 
v hospodářství, a aby děti spaly a ženy 
mohly pracovat, dávaly dětem cumlat 
látkový dudlík namočený v odvaru z ma-
kovice. Bohužel to na dětech často zane-
chávalo následky až do dospělosti.
V případě, že děti onemocněly nějakou 
dětskou nemocí (spalničky, neštovice), 
rodiče jim dali hned na začátku štampr-
li slivovice. Dítě se do druhého dne celé 
osypalo a mělo horečku. Třetí den bez 
problémů děti běhaly venku a kromě 
hojící se vyrážky vypadaly zdravě.
Na závěr jedna vzpomínka z mé rodiny. 
V 30. letech jezdil můj děda Josef Škuta 
s babičkou Almou a mojí maminkou 

Věrou jako lufťáci na Bečvu, bydleli na 
dolním konci v dřevěnici manželů Hruš-
kových. Maminka si podvrtnula kotník 
a další den měli jít na výšlap. Co dělat?
Paní Hrušková poradila, aby si počůrala 
pláténko a omotala si jím kotník. Babič-
ka tuto radu použila a večer mamince 
kotník ošetřila. Ráno maminka byla 
úplně pořádku, jen zjistila, že jí večer ba-
bička omylem zavázala kotník na zdravé 
noze. Je názorně vidět, jak je tato metoda 
účinná.
Já osobně mám vzpomínky z dětství na 
doktora Jaroslava Masaříka, který půso-
bil v Rožnově a na Hutisku. Byl to dědův 
přítel – byli spolu za války v koncent-
račním táboře. Kdykoliv někdo z rodiny 
onemocněl, přijel k nám starou sanitkou 
(Škodou 1201). Pamatuji si, že vždy si 
dlouho s dědou povídal, vyptával se na 
všechny okolnosti kolem obtíží a kromě 
hnisavé angíny nikdy nepředepisoval 
léky. Používal spíše přírodní metody 
(na horečku tvaroh na nohy, na bércové 
vředy – byliny, na chudokrevnost chleba 
s domácím máslem a brynzů a po ránu 
štamprličku slivovice). Ve větších měs-
tech zatím po válce v padesátých letech 
byla již móda antibiotik, která se ordino-
vala téměř na vše.

Poznámka

Jaroslav Masařík
* 8. 3. 1905 Kelč
+16. 11. 1978 Praha

Tento lékař, lékárník a vlastivědný pra-
covník působil ve funkci ústavního 
lékaře městského vodoléčebného ústavu 
v Rožnově pod Radhoštěm až do konce 
roku 1950, kdy byly lázně zrušeny. Spolu 

s MUDr. Kavanem provedli výzkum 
a pozorování rožnovského klimatu 
a v roce 1948 konstatovali, že Rožnov 
má příznivější klimatické podmínky než 
Vysoké Tatry. Mimo medicíny se zabý-
val také vlastivědnou činností. Sepsal 
historii místních názvů na Valašsku 
(Valaši – Laši a Původ některých názvů 
z Valašska), věnoval se dějinám vorařství 
v Pobečví (Plavení vorů po Bečvě na Va-
lašsku). Mezi jeho další díla patří Vzpo-
mínka z Rožnovska, Rekreační možnosti 
rožnovské kotliny, Klimatické lázně Rož-
nova pod Radhoštěm v historii a Profily 
valašských umělců. Byl nadšeným propa-
gátorem rožnovského lázeňství a jedním 
z jeho posledních zastánců.

Domnívám se, že téma domácího léčení, 
z nichž mnohé se dochovalo dodnes, je 
tématem rozsáhlým a v dnešních dnech 
poměrně aktuálním. Mnozí mladí lidé 
a mladší rodiče se začínají obracet k pří-
rodním způsobům léčby, bylinám a jiným 

„bio“ postupům, aby jejich organizmus 
nebyl chemickou továrnou na zdraví.

V příštím čísle se budeme zabývat léčite-
li, kteří působili u nás v obci v minulosti, 
způsobem, jak se rodilo, kdo byly porod-
ní báby a kořenářky atd. Byli bychom 
velmi rádi, kdybyste se s námi na tomto 
zajímavém tématu podíleli a přispěli 
vašimi vzpomínkami a radami, popří-
padě vzpomínkami vašich předků, kteří 
vám o nich vyprávěli.
Stačí zatelefonovat a domluvit si schůz-
ku, nebo napsat e-mail. (tel. 732831361, 
e-mail zina.langr@seznam.cz)

Zina Langrová

z Činnosti spolků
HasiČský den pro děti
Před prázdninami se na náš sbor obrátila 
organizace Šance Olomouc. Nezisková 
organizace, pořádající dětský tábor pro 
děti vyléčené z onkologických nemocí, 
zda bychom se zapojili do jejich téma-
tického „Dne vody“ a přichystali pro ně 
program s hasičskou tématikou. Naši čle-
nové se k tomuto úkolu postavili s rados-
tí, oslovili také mateřskou školku, zda by 
měla o podobnou akci zájem. Tímto jsme 
v pátek 24. 7. uspořádali dvě akce pro děti. 
Jednu dopoledne na cvičišti ve mlýně pro 
naše nejmenší jako rozloučení se školním 
rokem. A druhou odpoledne pro Šanci 

Olomouc v Retasu. Pro děti jsme nachys-
tali ukázku reálného zásahu, soutěže 
v nástřiku na terče ze džberových stříka-
ček. Poté si děti mohly vyzkoušet vybave-
ní hasičů od přileb, oblečení až po hašení 
z vodního děla naší Tatry. Jako zlatý hřeb 
jsme pro ně vyrobili lehkou hasicí pěnu, 
ve které se děti vyřádily do sytosti. Obě 
tyto akce byly velmi kladně hodnoceny 
dětmi, paní učitelkou i celým táborem 
Šance Olomouc.

Za SDH Prostřední Bečva
Rostislav Křenek ml. – velitel sboru
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90 let od zaloŽení sboru dobroVolnýcH HasiČů prostřední 
beČVa - střed

18. července bylo pro naše hasiče vý-
znamné datum, neboť v tento den osla-
vili 90. výročí založení sboru. Slavnost-
ní den započal mší svatou za všechny 
zemřelé i živé hasiče sboru, v kostele 
sv. Zdislavy. Následoval průvod ke kříži 
a položení kytice. Poté pan farář požeh-
nal naší technice a dřevorytu sv. Floriána 
patrona všech hasičů. Program pokra-
čoval venkovním posezením s občerst-
vením, kde mimo jiné zazněl proslov sta-
rosty sboru a zdravice hostů. Atmosféru 
zpříjemnila dechová hudba Záhořané. 
 
Hasiči také vystavili svou techniku od 
nejstarší koňské stříkačky až po Tatru 
T148, která prošla před čtyřmi lety cel-
kovou renovací. V sérii ukázek všem pří-
tomným dokázali svou akceschopnost 
a předvedli, že je technika udržována ve 
vynikajícím stavu. Nejprve proběhl po-
žární útok v podání nejmladších členů 
sboru. Dále své životní zkušenosti v ha-
sičském umu předvedli veteráni v hašení 
za pomocí koňské stříkačky. Ukázala se 
i současná výjezdová jednotka a hašení 
s cisternovou stříkačkou Tatra T148. 
Hasiči se nezalekli ani nepříznivého 
počasí a den si příjemně užili.

Za SDH Prostřední Bečva Martin Stodůlka
Foto: Ondřej Bartošek
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mládeŽ tj sokol kněHyně
Mladí sportovci TJ Sokol Kněhyně ani 
v létě nezahálí. Každé úterý a čtvrtek se 
setkávají na tréninku na Kotouči. O ví-
kendu pak vyráží zdokonalovat svou 
techniku na kolečkových lyžích. Účast-
ní se místních závodů nejen v běhu, 
jízdě na kole, ale i v plavání. K úspěš-
ným závodům letošního léta patřila 
Tylovská dvacítka, kde pět našich zá-
vodníků získalo medaile. Úspěchy sbí-
rali i v seriálu závodů organizovaných 

Atletikou Frenštát, dokud tyto závody 
nebyly kvůli koronavirové situaci zruše-
ny. K nejúspěšnějším sportovcům patří 
Nikol Pavlicová, která reprezentuje náš 
klub i v cyklistických závodech. Z ple-
jády jejich úspěchů jmenujme vítězství 
v závodu Zděchovský krpál a duatlonu 
Kunovice.
Letošní prázdniny si mladí členové zpes-
třili hned několika sportovními soustře-
děními. V červnu se vydali do oblasti 

Nových Mlýnů na jižní Moravu, kde se 
kromě jízdy na kolečkových lyžích vě-
novali i cyklistice. V červenci proběhlo 
soustředění na Skalce při Kremnici na 
Slovensku. Zde vylepšovali svůj styl na 
kolečkových lyžích, plavali a také se 
věnovali lezení na ferratách. Před ná-
stupem do školy je ještě čeká sportovní 
soustředění opět ve slovenské Kremnici.

Magdalena Hrstková

Mladí sportovci a jejich trenér René Miran



Od září startuje v knihovně nová zá-
bavná hra pro děti.
Hra motivuje ke čtení, objevování příběhů 
a prožívání dobrodružství. Přečti knihu a za 
splněné kvízy získej perly. Navlékni si je na 
soutěžní nitku a hraj. A jak začít? Zastav se 
v knihovně, poradím, jak najít knihy, které 
jsou na hřbetu označeny samolepkou se sym-
bolem perly. Čtenář po výběru knihy obdrží 
hrací list s otázkami. Cílem je přečíst knihu 
a odpovědět na otázky související s jejím ob-
sahem, což podporuje čtení s porozuměním 
a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. 
Za každou knihu a správně zodpovězené 
otázky k ní získává čtenář perlu a tvoří tak 
svůj náhrdelník. Navíc hrací karty obsahují 
dobrovolné otázky, které vedou k zamyšlení 
a vyjádření vlastního názoru. Za odpovědi 
hráči získávají další perlu.
Soutěž začíná v září 2020 a končí 
v červnu 2021.

Čtení je zábava! Připrav si šnorchl a plavky, 
potop se do světa příběhů a perlorodek!

Těším se na viděnou v knihovně
Marcela Slížková
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Z kNiHOvNY: LEtNÍ NOviNkY vE ZNaMENÍ SÁG

loVci perel – Hra, která dělá ze Čtení dobrodruŽstVí

Milí čtenáři, běhen léta přibyly ve vaší 
knihovně další nové knihy, na které se 
můžete těšit.

Série: Rudá královna, Křišťálový meč, 
Králova klec - Victoria Aveyardová
Dobrodružná cesta do země, kde na barvě 
krve záleží. Čeká na vás strhující příběh 
Mare Barrowové, sedmnáctileté dívky pa-
třící mezi Rudé, prosté občany žijící pod 
krutovládou Stříbrných, válečníků s bož-
skými schopnostmi a stříbrnou krví. Napí-
navý světový bestseller o tom, že se sílou je 
nebezpečné si zahrávat.

Série: Dvůr trnů a růží, Důr mlhy 
a hněvu, Dvůr křídel a zmaru - Sarah J. 
Maasová

Úžasný a mrazivý příběh na motivy příbě-
hu Krásky a Zvířete.

Pán hor - Hana Marie Körnerová
Rozsáhlá historicko-romantická sága 
mapuje osudy šesti generací šlechtické-
ho rodu de Braie od roku 1785. Odehrá-
vá se převážně ve Francii, i když bouřli-
vé události osmnáctého, devatenáctého 
a začátku dvacátého století zavedou 
hrdiny nejen do mnoha zemí Evropy, 
ale i do Ameriky, Afriky a kolonií v Indii.

Série Cizinka: Paměť kostí, Vepsáno 
krví vlastního srdce - Diana Gabaldon
Poslední dva díly, které uzavírají příběh 
Claire Randallové a JamiehoFrasera. 
Román je plný vášně a historických za-

jímavostí a snoubí se v něm dech berou-
cí dobrodružství s milostným příběhem, 
vedoucím napříč epochami.

A nejen ságy, nechybí ani detektivky, 
knihy Ivanky Deváté, něco pro nejmenší 
čtenáře, něco pro rodiče a také zajímavá 
novinka Alice Kavkové: Retrohraní, ve 
které najdete více než dvě stovky návodů 
na hry, které mnozí jako malí hráli, ale 
málokdo je předal dalším generacím. 
Třeba skákání gumy, přebírání prováz-
ku nebo tleskačky. V knize nejdete také 
povídání s dětskou psycholožkou a logo-
pedkou o významu her a hraní pro vývoj 
dítěte a vše je doplněné kouzelnými ilus-
tracemi Lukáše Fibricha. Retrohraní je 
zkrátka pokladnice her Husákových dětí.
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Středa 2.9. 17,30h. – středa 22. týdne v mezidobí 
varhaník – Eva Pařenicová 709, 816
Za Anežku Pšenicovou a za živou a zemřelou její rodinu.

Pátek 4.9. svatba -11,00h.

Neděle 6.9. 10,30h. – 23.neděle v mezidobí.
Požehnání školních potřeb a školákům.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola710, 712, 890
Za zemřelé rodiče Krhútkovy, 4 syny, 2 dcery, 2 vnuky, zetě 
Ludvíka, Martina Kalinu a duše v očistci.

Středa 9.9. 17,30h. – památka sv. Petra Klavera, kněze.
Varhaník – pan Poruba 843, 701, 806
Prosba o požehnání k dobrému výsledku operace.

Neděle 13.9. 10,30h. 24. neděle v mezidobí.
„Dožínky“- Poděkování Bohu za úrodu.
Varhaník – Eva Pařenicová +schola+ Záhořané829, 725, 982
Za živé a zemřelé členy farního společenství  
na Prostřední Bečvě.

Středa 16.9. 17,30h. památka sv. Ludmily, mučednice.
Varhaník – Eva Pařenicová 832, 727, 802
Za zemřelého Františka Křenka, živou a zemřelou rodinu 
Křenkovu a duše v očistci.

Neděle 20.9. 10,30h. – 25. neděle v mezidobí.
Varhaník – Aleš Stavinoha+ Jana Chudějová 522, 725, 801
Za zemřelého Květoslava Ondryáše, bratra, švagra, živou  
a zemřelou rodinu Bilovu, Ondryášovu a duše v očistci.

Středa 23.9. 17,30h. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Varhaník – Eva Pařenicová 843, 722, 812
Za zemřelé rodiče Annu a Miroslava Juříčkovy, zemřelou 
rodinu Bortlovu a Vašutovu.

Neděle 27.9. 10,30h. - 26. neděle v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová 828, 701, 811
Za zemřelé rodiče Kretkovy, živou a zemřelou rodinu  
a duše v očistci.

Středa 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
Varhaník – pan Poruba 840, 712, 807
Za rodiče Fiuráškovy, dceru, 2 syny a 2 zetě.

mše sVaté V srpnu 2020

18. záři | 15:00 | sokolovna
Guláš Party
Výbor Klubu důchodců Prostřední Bečva srdečně zve své 

členy na guláš party. Občerstvení zajištěno.

20. září | od 10:00 | Pustevny
CooloBĚŽKa uP Pustevny
Cooloběžkacup je pro všechny, kteří mají chuť projet  

se na koloběžce a závodit si o bezva ceny

20. září | 15:30 | fotbalové hřiště
FotBalové utKání Prostřední Bečva : ratiBoř
Fotbalové utkání 1.B třídy.

25. září až 27.září | Kemp pod Pustevnami
CestoKeMP - CestovatelsKý Festival 2020
V kempu se uskuteční třídenní festivalové setkání cestova-

telů. Festivalové setkání je rozděleno na hravé dopoledne,  

kde si můžeme vyzkoušet chození po střepech, zažít si hudeb-

ní cestu kolem světa nebo si popovídat s vodou. Odpoledne  

je věnované řečníkům, kteří se podělí o své nevšední zkušenosti.

31. srpna - 4. září | 17:00 | Knihovna rožnov pod radhoštěm 
(kameny za knihovnou)
večerníčKy na KaMeneCh
Týden plný pohádek a čtení pro děti. V případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v zahradním altánu restaurace Brasse-
rie Avion. Vstup zdarma.

9. září až 11. září | sokolovna horní Bečva
BazáreK
Prodej oblečení, pořádají Bečvanské maminky.

19. září | od 09:00 | dřevěné městečko, rožnov pod radhoštěm
BĚh rodnýM KrajeM eMila zátoPKa
18. ročník memoriálu olympijského vítěze. Volný vstup do areálu 

25. září | 19:00 | dřevěné městečko, rožnov pod radhoštěm 
PodziMní Putování s BroučKy
Dětský lampionový průvod s programem připravovaný ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Rožnov. Volný vstup do areálu. 

kalendář akcí

akCE v OkOLÍ

spoleČenská kronika

NARODILI SE

OPUSTILI NÁS

MYNARČÍKOVÁ NATÁLIE

VAŠEK VLADISLAV
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„doŽínky“ –  poděkoVání za úrodu

oslaVy 70.let zaloŽení fotbaloVéHo klubu prostřední beČVa

Dožínky jsou tisíce let stará slavnost. 
Záznam o nich nacházíme v Bibli po vy-
vedení Izraelského národa z egyptského 
zajetí. Úrodu, kterou máme, nám dal 
Hospodin. Požehnal nám a my můžeme 
žít. Dožínkovou slavností si připomínáme 
konkrétní projev Boží péče o nás.
Ve Starém zákoně se dožínkám říkalo 

„slavnost žně“ (Ex 23,16), „den prvních 
snopků“ (Nu 28,26) nebo „slavnost týdnů“ 
(Dt 16,10).

V průběhu staletí se měnil obsah i forma 
slavení dožínek.
Ještě před sto lety bývalo u nás zvykem, že 
na poslední den žní se nechávalo na poli 
obilí pouze na jednu fůru. Vůz se vyzdobil, 
chasa z posledního posekaného obilí uvila 
věnec s kyticí a zvesela, s písničkou se vra-
cela do stavení. Tam předala věnec s kyticí 
hospodáři a hospodyni jako upozornění, 
že všichni pracovali ze všech sil, že je obilí 
pod střechou a tím je hlavní část potravy 
zajištěna.

A že teď mají právo si alespoň několik 
hodin odpočinout po té namáhavé práci. 
Ale odpočinout vesele – při písničce a tanci.
Správný hospodář se nesměl nechat za-
hanbit a musel být připraven. Piva a koláčů 
musel být dostatek pro všechny, kteří se na 
žních podíleli.

V neděli 13. září budeme i my na Prostřed-
ní Bečvě, děkovat v kostele svaté Zdislavy 
Bohu za letošní úrodu, za všechno požeh-
nání a dobrotu Boží, kterou Tvůrce vylil na 
naše pole, zahrádky a sady, když prostřed-
nictvím země a lidské práce dal vzrůst le-
tošní úrodě.
Bohužel v současné době už málo vnímá-
me spojitost mezi Božím požehnáním 
a potravinami, které dnes a denně spotře-
bováváme, protože z našich myslí vymi-
zelo spojení mezi poli a zahrádkami, pří-
hodným počasím a množstvím a kvalitou 
úrody.
Většinu potravin kupujeme v supermarke-
tech a pokud se na některém místě neurodí, 

nahradí to dovoz.
To je pro nás jistě dobré a prospěšné, nic-
méně to neznamená, že už Boží požehnání 
pro plody země nepotřebujeme.
Poděkování za úrodu je – a vždycky by měl 
být – výraz našeho vděku za Boží přízeň 
pro nás, pro naše pole a pro úrodu, kterou 
se snaží mnozí „v potu tváře“ vypěstovat.
Měli bychom být vděční za to,  
že neznáme hlad.
Děti budou při slavné mši svaté v obětním 
průvodu, přinášet kromě chleba a vína 
i vzorky úrody ze zahrádek svých rodičů.

Bohu díky za všechny dary úrody země, 
Bohu díky za všechny, kteří každý rok 
přispějí ke kráse liturgie, když přinesou 
do kostela před oltář své dary, těm co 
zdobí, zpívají, ale i těm co přijdou pobýt 
a vytvořit krásné společenství lidí, proto-
že do nebe se jde společně.

Všichni jste srdečně zváni.
fr.Václav Holčák

V sobotu 1. 8. 2020 proběhly na hřišti 
u Sokolovny oslavy 70. let od založení 
fotbalového klubu FK Prostřední Bečva. 
Fotbalový klub uspořádal sportovní 
a společenský den pro všechny věkové 
kategorie. K fotbalovým utkáním jsme 
pozvali mužstva z Horní Bečvy. Od  
13 hod. začaly oslavy fotbalovými utká-
ními nejmladší kategorie (školička), ve 
14 hod. následovalo utkání mladší pří-
pravky a v 15 hod. hrály starší přípravky. 
Děti hrály fotbal na jedné půlce hřiště 
a na druhé měly různé sportovní soutě-
že o sladkosti. Před Neobyčejnou hos-
půdkou bylo pro děti nachystáno malo-
vání na obličej a nafukovací balónky, ze 
kterých si mohly tvořit různá zvířátka.

Od 16. hod pak nastoupili „staří páni“ 
a od 18.hod se v hlavním zápase dne 
utkala A mužstva. Naši „staří páni“ zví-
tězili 5:2 a i A mužstvo vyhrálo 3:1 (2x 
Martin Fiurášek, Marek Fiurášek).

Mezi zápasy probíhaly i soutěže pro do-
spělé, kteří soutěžili v přesnosti střelby 
a mohli vyhrát láhev dobrého pití. Před 
zápasem A mužstev jsme ocenili své sou-
časné činovníky výboru (Luboš a Draho-
míra Kysučanovi, Jaroslava Janíčková 
a Jan Maneth), bývalé členy výboru (Jan 
a Anna Blinkovi), in memoriam (Zdeněk 
Ondryáš a Rudolf Fiurášek) a poděko-
vali jsme za podporu sponzorům (Robe 

- Ladislav Petřek, Nero Trade - Zdeněk 

Malina, Rolf - Rudolf Jurajda, Yomax 
- Josef a Zdeňka Matušíkovi a Pavlovi 
Juříkovi). Nakonec jsme poděkovali za 
spolupráci a pomoc i obci v čele se sta-
rostou Ing. Radimem Gálikem.

Po utkání následovala zábava u místní 
sokolovny.

Na závěr bych chtěl jménem klubu po-
děkovat klubu TJ Sokol Horní Bečva, že 
přijali naši pozvánku a oslav se zúčast-
nili. Také děkuji všem, kteří na oslavy 
přišli a podíleli se na organizaci a zdár-
ném průběhu oslav 70 let fotbalu v naší 
obci.

Mgr. Marek Polášek

Nový soutěžní ročník 2020/21 je tady.
Jaké nastaly změny v domácím mužstvu: 
Do zimní a následně jarní přípravy na-
stoupil nový trenér p.Daniel Šulák z Va-
lašského Meziříčí. Z kádru odešli Josef 
Šimek a Kamil Poledník do Rožnova, 
aktivní činnost přerušil Radek Bill. Do 
mužstva přišli: Zdeněk Janíček-návrat 
z Nového Hrozenkova, Robin Kalod 
z Hutiska, Adam Obdržálek-Bečvan, 
který naposled působil ve Znojmě, 
Jakub Vašut z Horní Bečvy, Tomáš Hla-
vica z Kelče a brankář Lukáš Einšpie-

gel z Vidče. Takže kádr značně posílil, 
věříme, že se jim bude na Bečvě dařit 
a budou tolik potřebnou posilou. Muži 
sehráli celkem sedm přípravných utkání: 
proti Hrachovci 2:4, s Horní Bečvou 3:1, 
Zubřím 2:0, Val.Meziříčím B 5:2, Val.
Bystřicí 4:1, Dolní Bečvou 2:6 a sRož-
novem B 5:2. V neděli 16. srpna jsme 
sehráli první domácí mistrovské utkání 
proti Krhové, bylo velmi vyrovnané 
a natěžkém podmáčeném terénu utkání 
skončilo 2:2 (branky stříleli Robin Kalod  
a Martin Fiurášek). Následovaly po-

kutové kopy, naši nakonec zvítězili 5:4 
a první dva body zůstaly doma.

Přehled zápasů v srpnu a začátku září:
NE      30. 8.      16,30 doma Poličná
NE      6. 9.         16,00 v Prlově, odj.13,30
SO      12. 9.       16,00 v Jablůnce, odj.14,00
NE      20. 9.       15:30 doma Ratiboř
NE      27. 9.       10:15 ve Slavičíně

Lubomír Kysučan,
sekretář FK

fotbaloVý klub prostřední beČVa
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fotbaloVá školiČka – fotbaloVé léto
Po měsíční pauze jsme 1. srpna opět 
vyběhli na hřiště. K příležitosti oslav 
70 let FK Prostřední Bečvy jsme ode-
hráli několik přátelských utkání.

Jako první se předvedla naše fotbalo-
vá školička, která odehrála svůj úplně 
první zápas proti školičce Horní Bečvy. 
Kluci a holky posbírali nové zkušenosti 
a moc si to užili.

Mladší i starší přípravka taktéž hrála 
proti týmům z Horní Bečvy. Jelikož nám 
chybí hráči starší přípravky, došlo v létě 
ke spojení s týmem Hutiska. V této nové 
sestavě se kluci sešli poprvé a předvedli 
pěkný výkon, který ale na výhru nestačil 
a prohráli 10:13. Kluci z mladší příprav-
ky vyhráli s přehledem 17:3.

8. srpna nás TJ Sokol Horní Bečva 
pozval na sportovní den, kde se opět 
střetly naše školičky a mladší přípravky. 
Mladší přípravka opět zabodovala a po-
razila Horní Bečvu 4:1, Dolní Bečvu 7:1. 
Za pozvání jim moc děkujeme.

Pro zpestření tréninků se nám podařilo 
domluvit návštěvu Milana Baroše, který 
se na naše fotbalisty a fotbalistky přijel 
podívat a zatrénovat si s nimi. Všichni 
byli nadšení a trénink si moc užili. Pro-
běhla i autogramiáda.

15. srpna následoval turnaj ve Viganti-
cích, kterého se zúčastnila pouze naše 
mladší přípravka. Kluci předvedli per-
fektní výkony a zaslouženě si odvez-
li pohár za 1.místo, který jim předali 
bývalí ligoví hráči René Bolf a Radim 
Kučera.

Výsledky turnaje:
Prostřední Bečva – Hutisko 7:0
Prostřední Bečva – Vigantice 8:2
Prostřední Bečva – Hutisko  7:0
Prostřední Bečva – Vigantice  6:1

Góly v tomto turnaji dávali:
Danek Vašut (9x), Štěpán Kuba (6x), 
Vojta Vojkůvka (5x), Adam Jež (5x), 
Matěj Rumplík (2x), Štěpán Vojkůvka 
(1x)

Od září se opět rozběhnou zápasy 
Okresního přeboru přípravek. O termí-
nech budete informováni a budeme rádi, 
když nás přijdete podpořit.

Za FK Prostřední Bečva - mládež 
Ondřej Kuba



Letošní sportovní sezóna poznamena-
ná různými omezeními kvůli nemoci 
COVID-19 se nakonec přece jen roz-
běhla. Naše jezdkyně pilně trénovaly 
se svými ternéry: MVDr. Josefem Živ-
níčkem parkůrové skákání a s Kateři-
nou Fialovou drezuru, aby pak v jez-
deckých soutěžích mohly předvést se 
svými koňmi své dovednosti. Členky 
našeho klubu zatím v letošní sezóně 
startovaly již ve dvou desítkách 
závodů po celé Moravě i v Čechách.

Jedním z vrcholných podniků bylo Ob-
lastní mistrovství Zlínské oblasti České 
jezdecké federace konané ve dnech 25. 

- 26. července v Hřebčinci v Tlumačově. 
Náš klub zde měl zastoupení ve všech 
dětských a juniorských kategoriích.

V juniorské kategorii nás výborně repre-
zentovaly: Barbora Hrstková s koněm 
Bambino, která skončila na pátém místě a 
Nikola Hejduková s Arwen, která se stala 
dokonce vítězkou této dvoukolové soutěže.

V kategorii mladých jezdců na krásném 
třetím místě skončila Lada Srovnalová 
s Campari. Celkem se těchto závodů 
zúčastnilo devět koní z našeho klubu 
se svými jezdkyněmi.

Dále je třeba zmínit velmi úspěšný start 
do své závodní kariéry jedné z našich 
nejmladších nadějí a to Veroniky Voj-
kůvkové. Teprve 9letá Veronika letos 
na jaře získala jezdeckou licenci a již 
po několika měsících, se svým poníkem 
Mocasínem splnila všechny kvalifikač-
ní podmínky pro účast na Mistrovství 
České republiky ve své kategorii, které-
ho se také se ctí zúčastnila a pro svou 
další sportovní kariéru získala mnoho 
cenných zkušeností.

Blahopřejeme všem našim úspěšným 
jezdkyním a přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů v barvách Jezdec-
kého klubu Valašsko.

Irena Dulavová
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úspěcHy mladýcH jezdkyň jk Valašsko

Nikola Hejduková získala první 
místo Oblastního mistrovství juniorů  
Zlínského kraje.

Nikola zde reprezentovala oddíl JK 
Valašsko z Prostřední Bečvy v katego-
rii junioři na koni ARWEN 1. V dvou-
kolovém (dvoudenním) oblastním 
mistrovství juniorů neměla Nikola 
žádný trestný bod a proto postoupila 
do úzkého finále, kde díky bezchybné 
jízdě se umístila na první příčce Ob-
lastního mistrovství juniorů Zlínské-
ho kraje.

Kateřina PalinčákováJK Valašsko má juniorskou oblastní mistryni

Veronika Vojkůvková

Barbora Hrstková

Lada Srovnalová a Campari
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iNZERCE
Nabízím přepravu vozidel, techniky, ma-
teriálu, balíku sena nebo slámy, sypkých 
materiálu (uhlí, štěrk, písek, aj.). Dále nabí-
zím přepravu koní a jiných hospodářských  
zvířat. Cena přepravy dohodou. 
Tomáš  Solanský, Prostřední Bečva.  
Tel.: 732 261 713

Prodám skládané tvrdé palivové dřevo 
nařezáno na metry, cena 950,- Kč za sklá-
daný m3, bez dopravy. Káceno 11/2019.  
V případě zájmu volejte 731 131 513

HLEDÁM DO SVÉHO TÝMU SCHOPNÉ, FÉROVÉ LIDI ,  SE
KTERÝMI JE RADOST PRACOVAT. 
CHCEŠ VAŘIT NA HORSKÉM HOTELU V BESKYDECH?
ROZNÁŠÍŠ PO PLACE KROMĚ JÍDLA I  RADOST?
CHCEŠ UKÁZAT CO V TOBĚ JE?
CHCI TĚ POZNAT!

Lukáš Svoboda | Šéfkuchař Hotelu Duo

Chceme pracovitost, spolehlivost a samostatnost. Za to ti dáme
dobré peníze, férový přístup, skvělý kolektiv, ubytování a stravu.
Těšíme se třeba právě na tebe! 
Ozvi se co nejdříve na prace@hotel-duo.cz nebo 776 108 037.

INTERNET

TELEVIZE

SPOLEHLIVÝ

MODERNÍ

Více informací:
tel. 571 999 121

roznov@sychrovnet.cz

Pobočka: Kramolišov 65
Rožnov pod Radhoštěm

PRO VÁS NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

Dřevěný kvalitní zahradní nábytek z masivního tvrdé-
ho dřeva vysušené, 2x impegrované a 2x lakovaného  
v rozměrech 160-200cm délka 70-80cm šiřka, 
křesla délka/výška/hloubka 0,45x0,90x0,50cm nátěr  
v barvách teak,ořech, zlaty dub. 

Vhodné do penzionu,restauraci,pergol.

Levná DOPRAVA zajištěna.
Kvalitní ruční práce cena od 11800kč 

david.ostrava@post.cz | Tel:607691351
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