
Ve čtvrtek 24. září proběhlo zasedání 
zastupitelstva obce Prostřední Bečva.
Starosta informoval:
Ke konci srpna byl propad v daňových pří-
jmech 1,74 mil. Kč. Obec získala od státu 
jednorázový kompenzační bonus 1250 Kč 
na obyvatele, což bylo v případě naší obce 
2,205 mil. Kč. Předpokládáme, že do konce 
roku se daňové příjmy dále propadnou a 
kompenzace nebude dostatečná.

Na druhou etapu přírodní zahrady u Ma-
teřské školy střed je zpracován projekt. 
Žádost o finanční podporu jsme podali do 
příslušné výzvy MAS Rožnovsko.

Cyklochodník do Kněhyň – aktuální stav: 
již dříve byla vypracována studie, dle kte-
rého je projekt zrealizovatelný. Následně 
jsme obdrželi předběžný souhlas od Ře-

ditelství silnic Zlínského kraje, Policie 
ČR a CHKO. Nyní se nacházíme ve fázi, 
kdy budeme jednat s majiteli dotčených 
pozemků. Bude to kritický okamžik - 
pokud byť jen jeden aktér nevyjádří svůj 
souhlas, tak se dá předpokládat, že celý 
projekt selže.

Projekt „Pumptracková dráha“, který byl 
naplánován v centru vedle zahrádkářů, bo-
hužel neuspěl. Avšak jakmile se otevře další 
výzva, tak žádost o dotaci podáme znovu.
Doufejme, že v další výzvě budeme úspěšní 
(poznámka redakce: jedná se o uzavřený 
okruh, na kterém cyklisté mohou projíždět 
bez šlapání. Dráha je tvořená vlnkami a klo-
penými zatáčkami. Cyklistu pohání setrvač-
nost a tzv. „pumpování“ – pohyb nahoru 
a dolů.).

Bude se realizovat cyklostezka od mostu 
vedle základní školy až po most na Nové. 
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 vo-
zovky. Již proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele opravy povrchu, nyní probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele cyklostez-
ky. Obdržíme dotaci ve výši 12,9 milionu 
korun na výstavbu cyklostezky a 5 milion 
na opravu vozovky.

Chodník (cyklochodník) do Bacova – 
zpracováváme studii. Zcela jistě budeme 
muset nechat vyměřit cestu a celkově 
údolí, abychom přesně věděli, co tento 
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Prosíme občany, aby poruchy, případ-
ně výpadky místního rozhlasu hlásili na 
obecní úřad Radomile Kantorové (sekre-
tarka@prostrednibecva.cz).
Důležité je nahlásit číslo amplionu, popří-
padě jeho umístění (nejbližší dům apod.),  
a důvod nahlášení poruchy.
Servis na opravy se objednává až při vět-
ším počtu poruch.

Obec Prostřední Bečva nabízí pronájem 
dvou sociálních bytů v rodinném domě 
č. p. 267 v místní části Kněhyně na dobu 
dvou let, resp. po trvání níže specifikova-
ných podmínek. Vyplněné žádosti zasílej-
te do 16. 10. 2020. 
Vzor žádosti: www.prostrednibecva.cz
Nabízíme
Byt 1 + 1
Přízemní byt o velikosti 60,79 m2. Nájem-
né: 3 700 Kč + energie.
Byt 2 + 1
Byt ve 2NP o velikosti 75,44 m2. Nájem-
né: 4 600 Kč +  energie.

Podmínky pro žadatele
1.  Průměrný čistý příjem v období 1 rok 
před uzavřením smlouvy nepřekročí:
• domácnost s 1 členem – 0,5 násobek prů- 
 měrné měsíční mzdy (aktuálně 17 055 Kč)
• domácnost se 2 členy – 0,8 násobek  
 (aktuálně 27 288 Kč)
• domácnost se 3 členy – 1 násobek  
 (aktuálně 34 111 Kč)
• domácnost s 5 a více členy – 1,2 násobek  
 (aktuálně 40 933 Kč) 
2.  Bytová nouze: žadatel nevlastní ne-
movitost nebo platnou nájemní smlouvu a 
zároveň ani žádný z členů rodiny není ma-
jitelem nemovitosti určené k bydlení.
3.  Věk – žadatel je ve věku 15 – 64 let. Ná-
jemní smlouva může být uzavřena se seni-
orem (osobou nad 64 let) pouze, pokud je 
většina členů domácnosti mladších 64 let.

2 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Svoz odpadů v září 2020

OZNÁMENÍ OBCE

Popelnice
netříděný odpad: 

 5. 10., 19. 10.

Plasty (žlutý), 
Nápojové kartony (bílý): 

26. 10

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

12. 10

Pokud popelnici nechcete svézt, označte 
ji žlutým žetonem (vydává Obecní úřad).

MÍSTNÍ ROZHLAS

PRONÁjEM 
sociálních bytůZměna otevírací 

doby české pošty

(cyklo)chodník obnáší – například 
opěrné zídky, mosty apod. Především 
pak ale uslyšíme, zda je projekt zrealizo-
vatelný. Ukáže se, zda může dle platných 
norem dojít k zúžení (cyklo)chodníku.

Fond Pustevny – viz článek na straně 4.

Zastupitelé projednali možnost 
nechat vypracovat studii na zachycení 
dešťové vody ze střechy budov v naší 
obci. Jako nejvýhodnější se zatím jeví 
střecha kostela svaté Zdislavy, kde by 
se vybudovala jedna velká 25m3 re-
tenční nádrž.

Sdružení dobrovolných hasičů - střed 
předložilo žádost o mimořádné dotace 
na opravu cisternové automobilové 
stříkačky CAS 32 Tatra 148. Předpo-

kládá se až 260 tisíc korun na opravu. 
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 
mimořádné dotace dle předloženého 
rozpočtu.

Starosta informoval o havarijním 
stavu fotbalového hřiště. Původně 
se předpokládalo, že špatný stav je 
zaviněn vrstvou škváry, která je pod 
travnatým drnem. Sondáž a odborná 
konzultace ale ukázala něco jiného. 
Problémem je nefunkční odvodnění 
a špatně zvolená skladba hlíny pro 
trávník. Musí se vypracovat projekt 
na rekonstrukci hřiště. Až se otevře 
příslušná výzva, budeme připravení s 
podáním žádosti. Vzhledem k tomu, že 
vypracování projektu vyjde na 66 tisíc 
korun, poskytne obec tyto peníze fot-

balovému klubu formou dotace. Před-
pokládá se, že rekonstrukce hřiště 
vyjde celkově na 5 milionů korun.

Starosta informoval, že provozovatelka 
kavárny a cukrárny Bečva Kafé ukončí 
svou činnost k nejbližšímu možnému 
termínu. Hlásilo se již několik nových zá-
jemců o provozování kavárny. O vyhláše-
ní nového nájemce bude starosta násled-
ně informovat.

Zastupitelé schválili snížení nájmu za 
nebytové prostory dvou restaurací, které 
měly díky coronavirové situaci zavřeno. 

Zastupitelé odsouhlasili rozpočtové 
opatření číslo 2.

Marika

Pondělí:   13:00 - 18:00
Úterý:  08:00 - 12:00  a  13:00 - 14:00
Středa:   od 13:00 -18:00
Čtvrtek:  08:00 - 12:00  a  13:00 - 14:00
Pátek:   od 13:00 - 18:00



Vážení spoluobčané,
jako již každoročně, tak i letos se kvapem 
blíží topná sezóna. Z tohoto důvodu by-
chom Vám chtěli připomenout, abyste 
nezanedbali přípravu na toto období a 
tím předešli případným požárům.

Povinnost revize spalinových cest upra-
vuje zákon č.133/1985 Sb. o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
důvod k jejímu provedení potom vyhláš-
ka č.34/2016Sb. o revizi, čištění a kont-
role spalinové cesty.

Je třeba dbát na udržování pořádku ko-
lem kotlů a jiných různých topenišť, ne-
zapomínejte však také na půdní prostory 
a to hlavně v blízkosti komínů.

Samozřejmě dalším důležitým úkolem 
je vybrat si správného odborníka na pro-
vádění revizí a kontrol spalinových cest. 
Odbornost těchto osob je možné si mimo 
jiné ověřit na webových stránkách minis-
terstva průmyslu a obchodu www.rzp.cz
Tímto Vám přejeme následné studené 
měsíce prožité v suchu a teple.

S pozdravem 
SDH Prostřední Bečva-střed
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doporučení před 
TOPNOu SEZóNOu

„jEdNOHO dNE jSEM SE ROZHOdL, 
že dám v práci výpověď“, 

říká cestovatel marek Jelínek.
Mohl bys nám na úvod říct něco o sobě?
Pocházím z Kolína a teď bydlím na Pro-
střední Bečvě. Pracoval jsem jako ma-
nažer logistiky, předtím na virologii, na 
oddělení mikrobiologie ve fakultní ne-
mocnici v Praze. A mezitím co jsem pra-
coval v Motole a v logistice, tak už jsem 
začal hodně cestovat po světě. Vždy jsem 
si vzal měsíc dovolenou, sbalil si batoh 
a cestoval jsem například po Jižní Ame-
rice. Tam jsem byl měsíc a pak jsem se 
vrátil do pracovního procesu. Vždy jsem 
zažíval kulturní šok - byl to obrovský 
kontrast, v práci jsem měl asi 60 lidí pod 
sebou, neustále telefon u ucha a při ces-
tování zažíval obrovský kus svobody.
Když jsem se pak jednou vrátil z Kolum-
bie, uvědomil jsem si, že mě už to takto 
nebaví. Byla to taková poslední tečka.

Přišel jsem do práce, viděl jsem, otočil 
jsem se a dal výpověď.
Takže jsem dal výpověď ale pak jsem si 
říkal, co vlastně budu dělat? Udělal jsem 
shrnutí všeho co umím. Hrál jsem hokej, 
rád jsem fotil, hrál jsem v kapele, taky 
jsem se hodně věnoval psychosomatice, 
dokonce jsem si udělal kurz na koučová-
ní. Takže jsem měl na výběr z více oborů, 
ale nakonec jsem se rozhodl objet celý 
svět. Pro začátek jsem chtěl cestovat po 
střední a jižní Americe. Vzal jsem si s se-
bou koloběžku. Měl jsem ji tehdy jako ta-
kovou malou jistotu, že když nikoho ne-

stopnu, tak se k místu alespoň přiblížím 
na koloběžce.
Nakonec to dopadlo tak, že z toho vznik-
la obrovská koloběžka, na kterou jsem 
mohl zavěsit brašny a byl to celý můj ces-
tovatelský domov.

Od roku 2016 takto cestuji na koloběžce 
a přitom ještě fotím. První cesta byla ze 
střední Ameriky (z Kankunu) do Mexika 
do Sao Paula. Šest tisíc kilometru a devět 
měsíců na cestě. Setkal jsem se tam s růz-
nými komunitami.

Jeden z nejvtipnějších momentů 
bylo, když jsem přijel za Indiány 
na koloběžce.
Když jsem po této dlouhé cestě přijel 
domů, tak jsem si říkal, co budu dělat? 
Práci jsem neměl, peníze které jsem 
měl ušetřené už taky ne. Šel jsem pro-
to na brigádu ke kamarádovi. Byl jsem 
u něj asi tři měsíce, mezitím jsem začal 
mít přednášky o jižní Americe a navá-
zal jsem různé spolupráce.

Průběžně jsem začal chystat 
Asijskou cestu.
Nepál, Himaláje, Bangladesh,
cíl jsem měl v Singapuru. Sehnal jsem 
taky lepší kameru. Na své cestě jsem 
s neziskovou organizací Adra vytvořil 
fundraisingovou kampaň Dobroběžka, 
která pomohla osmdesáti bangladéš-
ským dětem získat vzdělání na jeden 
rok. Cesta byla dlouhá 7850 kilometrů 
a trvala sedm měsíců. Hodně se o mě 
v té době začala zajímat média. Když 
jsem se pak vrátil do České repubilky, 
napsal jsem knihu „Dobroběžník mezi 
světy“, ve které se můžete pod každou 
fotografií začíst do příběhů o Asii. V té 
době jsem měl po celé České republice 
asi stopadesát přednášek.

Jak ses ocitl na Prostřední Bečvě?
Další kontinent, který jsem navštívil se 
svou přítelkyní Dominikou, byla Afrika. 
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Měli jsme v plánu jet z Kapského 
města do Egypta, ale cestování nám 
ukončilo celosvětové opatření proti 

Covidu-19. Museli jsme se proto vrátit 
zpátky. Nejdříve jsme byli v karanténě 
v tamní armádní nemocnici, kde nám 
následně udělali testy, které dopad-
ly dobře. Domů jsme pak letěli repa-
triačním letem do Německa (pozn. 
redakce: díky celosvětovému opatření 
proti Covidu-19 přepravilo Česko tak-
to domů 5082 Čechů ze zahraničních 
destinací). Na česko-německých hra-
nicích už na nás čekal můj dlouholetý 
kamarád Petr Fiala z Mňágy a Žďorp, 
který nás dovezl do Rožnova pod Rad-
hoštěm. Byli jsme tam i v karanténě. 
Cítili jsme velkou nejistotu, neměli 
jsme totiž ani vlastní bydlení, ani dost 
finančních prostředků na jeho poří-
zení. Přednášet jsem nemohl. Navíc 
jsme tušili, že cestovat nějakou dobu 
nebudeme moct. Náhodou jsme pak 
našli inzerát na prodej maringotky, 
kterou jsme koupili z posledních pe-
něz a začali jsme hledat vhodné místo, 

kde ho můžeme umístit a vytvořit z něj 
tak domov.

Slovo dalo slovu a tak nyní bydlíme 
v maringotce v Kněhyních, v kempu 
„Pod Pustevnami“. Setkal jsem se 
s obrovkou solidaritou zdejších lidí, 
a s jejich pomocí jsme maringotku za-
čali opravovat. Opět jsem začal před-
nášet. Zdejší lidi i místo mě neskuteč-
ně moc přirostly k srdci.

Nyní spřádáme s Dominikou plán na 
další cestu.

Marek najezdil na koloběžce po světě 
více než dvacet tisíc kilometrů. Nenechte 
si ujít příležitost ho potkat v úterý 27. říj-
na v 17.00 v kavárně na návsi, kde bude 
mít přednášku o své cestě po Asii. Marka 
najdete i na Facebooku jako „Dobroběž-
ník“ a na www.dobrobeznik.cz.

Děkuji za milý a inspirativní rozhovor,
Marika

co se děJe a bude dít na pustevnách?
Ve čtvrtek 24. září se na společné 
schůzce na Prostřední Bečvě sešli 
zástupci Zlínského a Moravskoslez-
ského kraje, obcí Prostřední Bečva 
a Trojanovice a subjektů, kteří půso-
bí v oblasti Pusteven. Cílem bylo in-
formovat o činnosti Fondu Pusteven 
v roce 2020 a plánech do budoucna.

Za Zlínský kraj pozdravil přítomné radní 
Jan Pijáček, který doufá, že aktivity Fon-
du Pusteven povedou ke stabilizaci a lep-
ší koordinaci činnosti tak, aby zde byly 
rozumné podmínky k podnikání a záro-
veň místo mohla využít široká veřejnost. 
Zástupci Zlínského kraje také potvrdili 
záměr dlouhodobě Pustevny podporovat 
finančně. Kromě každoročního příspěv-
ku 0,5 mil. do fondu, kraj samostatně 
podporuje další aktivity Prostřední Bečvy 
na Pustevnách. V loňském roce obec za 
příspěvek ve výši 2 mil. zrekonstruovala 
povrch parkoviště, v letošním roce žáda-
la částku přesunout do příštích let, aby ji 
mohla kumulovat a v roce 2022 použít 6 
mil. na část stavby autobusové objektu 
nad parkovištěm.

Moravskoslezský kraj zastupoval náměs-
tek hejtmana Jan Krkoška, který zmí-
nil současnou tíživou situaci krajů, ale 

i přesto chtějí Pustevny nadále podpo-
rovat a rozvíjet aktivity fondu. Starosta 
Trojanovic Jiří Novotný poděkoval obě-
ma krajům za jejich spolupráci i finanční 
pomoc a zmínil pozici správce Pusteven, 
který dbá na udržování pořádku v odpad-
kových košů a na jehož mzdě se podílí 
obě obce rovným dílem. Dlouhodobým 
problémem celé oblasti jsou nevyjasněné 
katastrální hranice. Trojanovice v minu-
losti koupily v údolí pozemek za 12 mil 
pro záchytné parkoviště, aby odlehčily 
přetížené dopravě na své straně. V červ-

nu 2021 budou otevírat v centru obce 
Informační centrum, které využijí i při-
jíždějící návštěvníci Pusteven.

Starosta obce Prostřední Bečva Radim 
Gálik informoval o vzrůstajícím zájmu 
o Pustevny, který se projevuje v hustotě 
dopravy. V měsíci září zaparkovalo na 
horním parkovišti o 12% více aut než 
v prázdninovém období. Zvýšený zájem 
souvisí s akcí Moravskoslezského kraje 
zpřístupnit některé turistické atrakce 
zdarma, včetně Stezky Valaška. Obec 

Dubová lavička (návrh K. Mrva)
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Po letních prázdninách se Ti opět vra-
címe. Děkujeme Ti, že otvíráš své dve-
ře, abychom mohli vstoupit a společně 
se vzdělávat.
Během prázdnin jsme si odpočinuli, 
a proto přicházíme s chutí se něco no-

vého naučit. Co nás čeká? Co nového 
v Tobě je? Máš novou barvu? Máš nové 
třídy? Nebo snad vůbec nic? Nevadí, 
každopádně se těšíme. Tobě se už také 
muselo stýskat. Určitě se nám bude pod 
Tvojí střechou líbit, vždyť máš pro nás 
nachystané nové učebny a útulné herny. 

Celičká jsi vyzdobená a nachystaná na 
příchod nás všech – starých známých 
i nových prvňáčků.
Přejeme Tobě i nám, ať je naše společná 
cesta za poznáním pestrá a radostná.

Tvoji žáci

Začátek školního roku 2020/2021

ahoJ školo!

Prostřední Bečva si nechala zpracovat 
dopravní studii, která doporučuje vy-
budovat lepší informačně/navigační 
systém pro řidiče, navrhuje způsob 
provozování záchytného parkoviště 

a kyvadlové dopravy nebo rezervační-
ho systému. Od ledna 2021 chce obec 
začít provozovat záchytné parkoviště 
v blízkosti I/35 před požární zbrojnicí. 
V tuto chvíli vyřizuje potřebné úkony.

Fond Pusteven oficiálně vznikl v březnu 
2020 jako spolupráce obcí Prostřední 
Bečva, Trojanovice, Zlínského a Morav-
skoslezského kraje a ostatních subjektů, 
kteří finančně participují na chodu fon-
du. V roce 2020 fond hospodařil s 1,35 
mil. Kč (Obec Prostřední Bečva přispívá 
ze svého rozpočtu částkou 100 000 Kč). 
Největší část prostředků 610 000 Kč je 
využita na obnovu a doplnění mobiliá-
ře. Ještě během října dojde k instalaci 
20 laviček a 7 stolů na vytipovaných 10 
lokalitách. Většina nahrazuje stávající 
dosloužilé posezení, ale nově si návštěv-
níci budou moci posadit na lavičku před 
Libušínem. Čtyř metrové lavičky jsou vy-
robeny podle návrhu Kamila Mrvy z du-
bového masivu. Také budou vyměněny 
dva rozcestníky v centrální části Puste-
ven. Další finanční prostředky jsou urče-
ny na zhotovení projektové dokumentace 
vstupního objektu u parkoviště, kterou 
zpracoval ateliér Henkai architekti.
Manažerka Fondu Pusteven představi-
la také plán investic na rok 2021 – malá 
architektonická soutěž nebo workshop 
několika ateliérů a následně projektová 
dokumentace na zkulturnění centrální 
křižovatky na Pustevnách, která je v tuto 
chvíli pouze asfaltovou křižovatkou. 
Dále výměna odpadkových košů, v tuto 
chvíli se jedná pouze o stojany na plas-
tové pytle, svodidla na Knížecí a vztyčení 
symbolické zvoničky poblíž horní stanice 
lanovky, na místě, kde byly zbytky pus-
tevně z roku 1927, která by připomínala 
původ pojmenování celého sedla.
V následné diskusi účastníků se opako-
val jeden problém – fungující veřejné 
záchody, protože ty na horní stanici la-
novky nemusí být pro všechny dostup-
né. Zástupci fondu přislíbili se tímto 
problémem zabývat.

Alena Srovnalová,
místostarostka obce

Sochy, designový nábytek, originální mobiliář

Zvonička
na Pustevnách
Autor: Pavel Cupák 
Materiál: dubový masiv

Víra

Srdce

Duše

Člověk

Zvonička (návrh P. Cupák)
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Pátek 4. září – den jako stvořený pro vý-
let. Deštivá mračna se rozplynula a na 
obloze zazářilo slunce. Nádherné po-
časí lákalo ven, není tedy divu - co má 
kola, nohy, vyrazilo do přírody. Proto 
ani v naší škole se tradiční vyučování ve 
třídách nekonalo. V rámci uvedeného 
projektu zorganizovala paní ředitelka 
výlet na turisticky a kulturně známé 
místo Pustevny, kde nám všem také 
domluvila privátní prohlídku zrekon-
struovaného Libušína. Po zajímavém 
výkladu jsme se vydali směrem k tu-
ristické atrakci, ke stezce v korunách 
stromů nazývané „Stezka Valaška“. Tu 
jsme všichni prošli až na samý vršek, 

kde se nám naskytl nádherný výhled do 
rozprostřené krajiny. Někteří odvážliv-
ci se dokonce nechali vyfotografovat 
na skleněném chodníčku „Skywalk“. 
Poznávací výlet se jistě všem líbil, ale 
asi nejvíce nadšeni byli ti nejmladší. 
Poznali totiž nové kamarády. Naši nej-
starší žáci si zahráli roli jejich skvělých 
chůviček. A tak se v ten den po Pustev-
nách procházely nezvyklé dvojice – vel-
ký páťák a malý prvňáček.
Své prožitky žáci vyjádřili výtvarně 
(v hodinách výtvarné výchovy) i jazy-
kově (v hodinách slohu). Nově nabyté 
informace jsme dále rozebírali a využili 
i v matematice při tvoření slovních úloh.

Ondřej Kocián dokonce sestavil křížovku:
1.  Název obce, která spravuje část Pusteven
2.  Název vyhořelé a nově zrekonstruované 
    budovy
3.  Název sochy stojící u cesty z Pusteven 
    na Radhošť
4.  Název stezky v korunách stromů 
    na Pustevnách
5.  Zajímavost na Pustevnách, kterou 
  mohou návštěvníci zhlédnout pouze 
      v zimě
6.  Jméno architekta malovaných chalup 
    na Pustevnách
7.  Název hotelu vedle Libušína
8.  Co se nachází v Pískolese

NAJDETE TAJENKU?

proJektový den „poZnávám své okolí“ 

Ve středu 16. září se konala celorepub-
liková akce Olympijský běh. V rámci 
sportovního dne hodlal organizátor 
(T-mobile) rozhýbat 60 000 dětí na ško-
lách po celé České republice. MŠ a ZŠ 
v Prostřední Bečvě se do dopoledního 
programu T-mobile také zapojila. Byl 
to jeden ze způsobů, jak ukázat dětem, 
že pohybem se mohou bavit, užívat si ho 
a radost z něj sdílet se svými spolužáky. 
Kromě pohybu samotného žáci poznali 
nebo si připomenuli symboly Olympi-
ády, její historii a úspěchy našich spor-
tovců. Především si však připomenuli 
význam olympijských hodnot a myšle-
nek. Před samotným závodem starší žáci 
zkrášlili běžeckou dráhu olympijskými 

Ondřej Kocián, 5. třída

OLYMPIC dAY
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Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. září zavítal do 
naší školy odborník na projekt „Stavitel 
města“. Se žáky první a druhé třídy si po-
vídal o práci na staveništi a zahrál si s nimi 
pohybové hry na téma stavba města. Se-
známil je s novými pojmy jako piktogram, 
kartograf, ptačí perspektiva a bezpečnost-
ní ochranné pomůcky. Děti v rámci skupin 
odpovídaly na otázky a na základě správ-
ných odpovědí si vybíraly piktogram, 
podle kterého postavily z lega svůj dům 
(nemocnici, školu, kostel, poštu, lékárnu, 
divadlo…). Vytvořené stavby následně za-
kreslovaly do mapy. Učily se spolupraco-
vat, být ohleduplní, orientovat se v prosto-
ru i na ploše, počítaly, lepily a hlavně si to 
pořádně užily. V samotném závěru dostaly 
diplom STAVITEL MĚSTA.

Učitelka Hedvika Tomíčková

kruhy, poté každý závodník obdržel své 
startovací číslo a pak po třídách hurá 
na trať. Počasí nám opět přálo, nikdo 
nezmokl, jen jeden upadl, slunce hřálo 
a výher nebylo málo.
SPORTU ZDAR!

proJektový den 
„stavitel města“
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Přestože při psaní tohoto článku 
máme teprve polovinu září, zažili 
jsme toho v mateřské škole už po-
měrně dost. Ve třídách jsme přivítali 
nové děti. Jejich adaptace proběhla 
poměrně klidně, a tak už společně 
užíváme běžných aktivit. Stejně jako 
loni máme v mateřské škole střed dvě 
třídy - Skřítci (mladší děti) a Piráti 
(starší děti).

Přes prázdniny vyrostla tráva na nové 
školní zahradě, a tak jsme mohli jít s dět-
mi vyzkoušet všechny přírodní prvky - 
špalíkovou dráhu, tunel, lanovou dráhu, 
skluzavku, šeptací trubku a prohazování 
míčků přes trubky v dráze. V zastřeše-
ném prostoru zahrady pravidelně cvičí-
me a hrajeme hry. Ovšem zahrada nám 
neslouží jen k hraní, také jsme společně 
přiložili ruku k dílu. Společně se staršími 
dětmi jsme vypleli všechny nové záhony 

a posbírali první bylinkovou úrodu, která 
nám teď krásně voní ve třídě. Bylinky vy-
užijeme především v zimních měsících. 
Práce na zahradě děti moc baví - vytr-
hávají plevel, učí se pracovat s nářadím 
- hrabou listí a hlínu, ryjí a okopávají. 
Přírodní prvky naší zahrady byly spo-
lufinancovány Státním fondem životní-
ho prostředí České republiky na základě 
rozhodnutí ministerstva životního pro-
středí částkou 500 000,– Kč (www.sfzp.

mateřská škola střed

Skřitci na Pustevnách 
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cz a www.mzp.cz). Nářadí na zahradu 
bylo pořízeno v loňském roce za příspě-
vek z obce Prostřední Bečva.
Všechny tři třídy mateřské školy jely v pá-
tek 11. 9. na výlet na Pustevny. Třída star-
ších dětí si nejprve vyšla na stezku Valaška. 
Všechny děti zvládly i náročnější část stezky 
- himalájský chodník. Jejich odvahu obdi-
vovali i kolemjdoucí návštěvníci Pusteven. 

Prohlédli jsme si také pískové sochy a udě-
lali si piknik v trávě. Nakonec jsme si zven-
ku prohlédli nově opravený Libušín.
I třída malých dětí jela na výlet na Pustev-
ny. Cestou kolem chaty Libušín si děti pro-
hlédly sedačkovou lanovku, navštívily pís-
kové sochy zvířátek v Pískolese a pak na 
stezce Valaška vystoupily až pod vrchol.
Děkujeme spolku Sedmikvítky, který 

nám zaplatil autobusovou dopravu.

Ve středu 16. září proběhl společně se 
všemi třídami základní školy Olympijský 
běh s T-mobilem. Závodu se účastnily 
děti ze třídy Pirátů rozdělené na děvčata 
a chlapce. Gratulujeme všem dětem, kte-
ré se běhu zúčastnily. Nikdo z nich to ne-
vzdal a doběhl, a to je nejdůležitější. Na 
prvních místech se umístili: děvčata: 1. 
místo Lea T., 2. místo Caroline R., 3. mís-
to Aneta B., chlapci: 1. místo Matyáš S., 
2. místo Sebastian K., 3. místo Tomáš K.

Jsme rádi, že se nám povedlo tyto akce 
uspořádat před omezením mimoškol-
ních akcí.

S dětmi už se těšíme na barevný podzim - 
budeme zkoumat a bádat v přírodě a uži-
jeme si co nejvíce aktivit venku.

Lenka Hollainová
učitelka MŠ Prostřední Bečva

sklidili jsme první bylinkovou úrodu 

Začátek školního roku jsme zahájili v pl-
ném počtu 20 dětí. V průběhu měsíce září 
se nové děti seznamovaly s prostředím MŠ 
a jejím okolím. První dny ve školce děti po-
těšily sladké odměny, které jim věnovala 
maminka Damianka V., děkujeme.
Ještě před zpřísněním hygienických 
opatření jsme stihli dvě povedené akce. 
Nejprve jsme 11. září vyrazili společ-
ně s kamarády z MŠ - střed na výlet na 
Pustevny. Tam jsme navštívili Stezku 
Valašku, podívali se na nově postavený 
Libušín a Pískoles - pískové sochy pod 
širým nebem.
Další podařenou akcí byl 16. 9. T-mobile 
olympijský běh, na jehož start se postavi-
ly všechny přítomné děti. Pro naši MŠ se 
tento běžecký závod uskutečnil v areálu 
RS Kotouč. Menší děti běžely trasu dlou-
hou 100 metrů, předškoláci uběhli 200 
metrů. Všichni závodníci získali za od-
měnu pamětní list, medaili a první tři nej-
rychlejší běžci také drobný dárek. Všem 
dětem blahopřejeme k jejich závodnímu 
nasazení a dodržování pravidel fair play.
A nyní se už těšíme, pokud to situace do-
volí, na tradiční akci s rodiči - drakiádu.

Bc. Eva Pařenicová,
učitelka MŠ Kněhyně

mateřská škola kněhyně
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slavnostní vítání občánků
Dne 21. 6. 2020 proběhlo na obecním úřadě slavnostní vítání občánků. 

Děti zleva: Petřeková Marie, Kmentová Nela, Jurajdová Zuzana, Solanský Filip, Mikešová Jasmína, Křenek Vojtěch, 

Děti zleva: Růčková Josefína, Rybníčková Vanda, Surovčáková Andrea, Opletal Kristián, Stejskalová Lea

Foto: Edita Porubská
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BLAHOPŘÁNÍ
Manželé JANA A VLASTIMIL KUBÁŇOVI

Oslavili 5. září 2020 ZLATOU SVATBU.
K tomuto významnému jubileu přejí mnoho 
zdraví štěstí a lásky do dalších společných let syn  
Richard s rodinou a dcera Lenka s rodinou.

NARODILI SE

ZEJDOVÁ EMA

OBORNÁ ANNA

společenská kronika

Nejdůležitějším momentem našeho 
života je náš příchod na svět. Tak k tomu 
přistupovali lidé od nepaměti a dosud 
přistupují mnohé národy mimo naši 

„vyspělou“ civilizaci. V dnešní uspěcha-
né době se tato záležitost stává jakousi 
anonymní záležitostí, jako by se těho-
tenství stalo diagnózou, kterou vyřeší 
několikadenní pobyt v nemocnici.

Do konce 50. let 20. století se děti rodily 
doma úplně běžně. Ženy, především 
z venkova, vůbec neuvažovaly, že by 
kvůli porodu odjížděly do zdravotnic-
kých ústavů. Na porod se nijak zvlášť 
nepřipravovaly a většinou ještě v den 
porodu okopávaly pole nebo vozily 
brambory do sklepa. Rodily tam, kde 
žily, kde otěhotněly, kde se cítily dobře 
a v bezpečí. Považovaly porod za přiro-
zenou součást života. Když nastal den D, 
poslaly pro porodní bábu. Jejich manže-
lé ohřáli vodu v hrnci, sedli si na zápraží, 
a když vyšla porodní babička ven z míst-
nosti s úsměvem na tváři, věděli, že se 
stali otci. To byla tehdy jediná povinnost 
muže u porodu.
Ženě, na niž dle lidového nářečí přišla 
těžká hodinka, se porodní báby snažily 
usnadnit okamžik zrození pomocí nej-

různějších prostředků. Babičky proto 
používaly několik tradicemi ověřených 
postupů, jak budoucí matce pomoci. 
Známo je například podkuřování, na-
pařování, které mělo uspíšit průběh 
porodu, stejně tak jako horká koupel, 
která je s oblibou používána i v dnešní 
době. Rodičky měly také pít odvary 
z bylin, byly jim masírovány křížové 
kosti, nebo s nimi bylo třeseno. Často 
byly používány rituály, jež nejsou pro 
ženu příliš vhodným prostředkem, jako 
pití většího množství kořalky. Jako pre-
vence před protahovaným porodem 
mělo působit rozvazování všech uzlů na 
šatech rodičky a v domácnosti, otevírání 
okenic, zámků a dveří. Po porodu babka 
podvázala pupečník, okoupala novoro-
zence a zavinula jej do čisté látky a peřin-
ky. Břicho těhotné stáhla šátkem a řekla 
jí, že nesmí alespoň 3 hodiny spát, kvůli 
kontrole krvácení, zejména pak, pokud 
byla v místnosti sama. Dítěti se mezi-
tím dalo napít cukrové vody a položilo 
se vedle matky. Důležitá byla i hygiena. 
V domácnostech byla jen kamna, takže 
se postavily na plotnu hrnce na horkou 
vodu, která se pak míchala se studenou. 
Porodní bába si musela umýt ruce, ro-
dičku, mimino a samozřejmě pak bylo 
třeba uklidit.

Ženy pomáhající při porodu navazovaly 
ve své práci na mnohaleté praktické zku-
šenosti svých předchůdkyň, od kterých 
přebíraly ověřené praktiky a prostředky.
K vedení porodu využívaly především 
znalostí přírodního léčitelství, ale i pověr 
a magických úkonů, které měly zaručit 
bezpečí a ochranu dítěte. Toto povolá-
ní bylo doménou zejména vdaných žen 
s dětmi, nebo často starých vdov, pro 

které to byl jistý druh obživy. Odměna za 
jejich práci však mnohdy nestačila a jejich 
životní podmínky byly velmi bídné.

Bývaly doby, kdy ženy po porodu 6 
týdnů zůstávaly doma, nemusely pra-
covat a většinu času trávily v posteli 
společně se svým miminkem. Postel 
byla umístěná v koutě světnice a od 
místnosti jí oddělovala plenta, takže 
tam měla žena soukromí a přítmí, kde 
se jí i miminku lépe usínalo. Starší děti 
z rodiny také pobývaly během dne u sou-
sedů, aby měla maminka klid a vyspala 
se. Jídlo nosily sousedky a příbuzné 
a podávaly ho opravdu až k posteli do 
kouta za plentu. Do kouta směla jen po-
rodní bába, děti, manžel a blízké ženy – 
sousedky a příbuzné. Tato tradice má 
své logické opodstatnění, vždyť právě 
v období šestinedělí byla matka s ne-
mluvnětem nejnáchylnější k onemoc-
nění. Kout zajišťoval částečnou karan-
ténu a bránil infekci. Pro matku se do 

„kouta“ používalo i zvláštní nádobí, tzv. 
„koutní hrnce“, ve kterých se podávala 

nejčastěji silná slepičí polévka. Přítel-
kyně zpravidla přinášely ženě do kouta 
i další potraviny: drůbež, pečivo, vejce, 
nesměla chybět kořalka. Cizí muži do 
kouta nesměli. Toto tabu bylo velmi 
přísně dodržované, nikdo si ho nedovo-
lil překročit. Jediná společenská událost, 
při které se žena v šestinedělí vypravila 
mimo dům a setkala se s dalšími lidmi, 
byly křtiny. A i ty se někdy konaly doma 
v soukromí, pokud žena neměla dost sil. 
Samozřejmě, že v pozdějších dobách 
se tato doba zkracovala a tak přísně se 
pravidla nedodržovala. Původní význam 
tohoto obyčeje, začal od druhé poloviny 
19. století ustupovat do pozadí. Etická 
a lidská hodnota návštěvy, spjaté s ob-

Jak se žilo na bečvách…
Jak se rodilo, porodní bába ondryáška

říjen 2020



darováním, však zůstala a přenesla se až 
do současnosti, kdy nabyla nové formy 
i obsahu. V mnoha místech, zvláště na 
venkově, patří dodnes k běžné tradici, 
že ženy z příbuzenstva, kamarádky, sou-
sedky a také spolupracovnice navštěvují 
po návratu z porodnice matku s dítětem 
a obdarují je.
Narození dítěte, křest i šestinedělí 
přitom provázela celá řada lidových 
zvyků a pověr. Je zajímavé, že některé 
z nich jsem slyšela i já, která rodila v 70. 
a 80. letech ve městě:

O těhotenství:
• Těhotná nemá podlézat šňůru na prádlo,  
 aby dítě nemělo omotaný pupečník kolem  
 krčku.

• Když se těhotná lekne a sáhne si na  
 některou část svého těla, děcko bude mít  
 tamtéž znamení.

• Podívá-li se těhotná do ohně, bude mít  
 děcko ohňové skvrny.

• Když má těhotná mnoho skvrn na tváři,  
 bude to děvče, bere jí krásu.

• Když v těhotenství bolí zuby, bude to  
 děvče, když pálí žáha, bude to chlapec. 
 Kope-li dítě hodně, bude to holka.

• Má-li těhotná břicho dopředu špičaté,  
 bude mít děvče, je-li břicho pěkně kulaté,  
 bude mít chlapce,

• Na Valašsku nejedly těhotné ženy chléb,  
 aby dítěti nenarostla velká hlava,  
 nevečeřely, aby nebylo příliš velké,  
 a popíjely kořalku, aby bylo pěkné a bílé.

O porodu
• Podváží-li se palce rodičce, nevykrvácí

• Rodička snadněji rychleji rodí, napije-li  
 se svěcené vody.

• Porod postupuje rychleji, přijde-li  
 sousedka.

• Když porod dlouho trvá, třeba otevřít  
 všechny zámky u skříní, tak se otevře  
 cesta pro plod.

• Trvá-li porod dlouho, mají se rozvázat  
 všechny uzle, aby se porod uspíšil.

• Rodička po porodu nesmí usnout,  
 aby děcko nezemřelo.

• Trvá-li porod dlouho, bude to děvče.

• Je-li pupeční šňůra dlouhá, bude žít dítě  
 dlouho

• Děvčeti se pupečník schoval až do vdavek,  
 kdy jej matka tajně strčila do ženichovy  
 kapsy, aby od její dcery nikdy manžel  
 neodešel.

• Chlapci se pupečník schovával  
 na skrytém místě na hřbitově,  
 pro úspěchy v učení.

• U dvojčat se pupečník spaloval, aby děti  
 zůstaly navždy při sobě.

• Nají-li se porodní asistentka dobře  
 při porodu, bude mít dítě blahobyt.

• Porodní asistentka se má při první  
 koupeli dobře podívat, má-li dítě nějaké  
 vady. Všechny se snaží napravit při první  
 koupeli, protože druhá koupel by na to  
 už neměla vliv

O nedělce

• Do konce šestinedělí nesmí nedělka před  
 a po západu slunce ven, aby ji neofoukla  
 divoženka.

• Šestinedělce se nemají větrat peřiny  
 ani měnit prádlo.

• Nedělka nesmí do roka na hřbitov,  
 aby děcko nezemřelo.

• Nedělka nemá vařit z mouky, aby děcko  
 nedostalo vyrážku.

• V šestinedělí se nemá bílit ani malovat.

• Nedělka, která pije kořalku, bude mít  
 hezké dítě.

• Nedělka nesmí navštěvovat nedělku,  
 jinak jedna z nich zemře.

• Žena ztratí krásu, když kojí.

• Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem ven,  
 jinak bude toulavé.

Narození dítěte je velká událost a stejně 
tomu bývalo v minulosti. Platilo příslo-
ví, že „dítky jsou boží požehnání“, navíc 
o pracovní sílu na venkově bývala nouze, 
a tak matky s 10-12 dětmi nebyly vzác-
ností. Nejslavněji se vítal prvorozený 
syn, dědic jména - mýtus o jeho nadřa-
zenosti přetrvával hluboko do 20. století. 
U děvčat bylo už slávy méně. Narození 
děvčátka mělo nelehkou ekonomickou 
souvislost – s každou dcerou vyvstala 
závažná otázka věna.

Na Prostřední Bečvě, ale i v okolí půso-
bila porodní bába Ondryáška.

Měla jsem velký problém zjistit její ci-

vilní jméno, protože i pamětníci ji znali 
jen jako babku Ondryášku. Ve skuteč-
nosti se jmenovala Anna Ondryášová 
(* 12. 4. 1888 + 11. 1. 1975)

Žila v domku u cesty na Adámky (u Plan-
čáku), byla vdaná, měla syna a vnuky 
Laďu a Květoše (Květoše škodolibá 
děvčata nazývala „Babčák“). Lidé si ji 
pamatují jako milou kulaťoučkou osobu 
v černé sukni, bez které by na Bečvě 
porod nebyl možný. Jezdila v bryčce, 
nebo do hor chodila pěšky. Po dobu 
svého působení odrodila údajně 6000 
dětí. Často také vozila děti ke křtu.

Od lidí po porodu dostávala, co zrovna 
měli doma. Jednou se v noci vracela od 
porodu, kde dostala klobásky. Prochá-
zela kolem stavení, kde se psi, kteří ucí-
tili klobásky, za ní pustili. Měla strach, 
a tak ji napadlo, že bude odhazovat 
kousky klobásek. Když už nebylo co 
odhazovat, psi šli za ní dál, ale pak po-
chopili, že klobásky došly a pomalu se 
vrátili. Jindy šla k porodu prvorodičky 
v zimě a ve sněhu. O manželovi rodič-
ky bylo známo, že je velice líný. Když 
došla do stavení, zjistila, že manžel ani 
nezatopil v kamnech, nemá ani dřevo 
a chystá se jít teprve setnout nějakou 
březu, aby zatopil. Voda v domě žádná. 
Porod nebyl náročný, ale musela man-
želovi pomoct s přípravou, která byla 
jeho jedinou povinností. Jejím působi-
štěm bylo také Hutisko a okolní kopce. 
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Hlavním předpokladem, aby mohla ro-
dičkám pomáhat, byla znalost rozlehlé-
ho okolí, samot a pasek, aby věděla jak 
se po porodu vrátit. K rodičce ji větši-
nou zavedli nebo zavezli, ale zpět se již 
vracívala sama, v noci jen s lampičkou. 
Jednou při nočním návratu domů z Hu-
tiska zjistila, že se ocitla na židovském 
hřbitově (byl nad dnešním koupališ-
těm). Tato odvážná žena, která pomá-
hala lidem k životu, dostala prý hrozný 
strach a popadla ji panika. O tom vyprá-
věla v ranním pořadu v rozhlase koncem 
70. let již jako stařenka.

Ve vzpomínkách paní R. Chromčákové 
se babka Ondryáška vyskytuje význam-
ně dvakrát. Ve čtyřicátých letech minu-

lého století byla u jejího porodu dokon-
ce s veselou příhodou. Narodila se při 
petrolejce v 22,30 hodin. Když ji babka 
Ondryáška vytáhla, Růženčina babička 
zajásala: „Ogárek, je to ogárek“. Babka 
Ondryáška klidně dodala: „Mařo, si 
slepá, dyť je to děcko.“ V šedesátých 
letech, když čekala svého prvního syna, 
se setkaly znovu. V té době už nemohla 
rodit doma, ale babka Ondryáška přišla 
před porodem a připravila ji na cestu do 
porodnice v Čeladné. Po porodu přišla 
znovu a syna poprvé koupala.

Omezení jejího působení přišlo až roce 
1953, kdy vyšla vyhláška o zákazu čin-
nosti porodních asistentek v oblasti 
porodů. Ovšem její život a to, co vy-
konala pro ženy na Bečvách, zůstává 
v paměti lidí dodnes.

Ráda bych poděkovala paní Růženě 
Chromčákové, Jarce Vaškové a Věře Mi-
kulenkové za spolupráci při získávání 
vzpomínek na babku Ondryášku.

V zářijovém čísle jsem psala, že se od 
října se budeme věnovat lékařům a léči-
telů. Začali jsme od začátku s narozením 
a porodními babkami. V listopadu se 
budeme věnovat léčitelům. A to i připra-
venou besedou: ZÁZRAČNÝ LÉČITEL 
Z KNĚHYŇ v knihovně v Prostřední 
Bečvě. Ve čtvrtek 5. listopadu / 17.00 
beseda s Vojtou Bajerem nejen o míst-
ním vyhlášeném léčiteli Vaňkovi.

Zina Langrová

obsluha parkoviště 
na parkoviště na pustevnách 

přijmeme zaměstnance na tuto pozici:

Náplň práce:
- Obsluha parkovacího systému

- Údržba parkoviště - zajištění úklidu

Požadujeme:
- Příjemné vystupování
- Psychickou odolnost

- Spolehlivost
- Řidičský průkaz skupiny B
- Flexibilitu a samostatnost

- Základní znalost práce na PC
- Práce o víkendu

Nabízíme:
- Práci na plný úvazek

- 5 týdnů dovolené
- Plat až 20 000,- 

Životopisy zasílejte na email: 
starosta@prostrednibecva.cz, 

případně doneste osobně na podatelně 
OÚ. Přihlášky podávejte do 15.10.2020. 

Do předmětu napište: 
„Obsluha parkoviště Pustevny“.

INZERCE

Nabízím přepravu vozidel, techniky,  
materiálu, 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

Hledám podnájem pro 1 osobu.  
Jsem nekuřačka, bez psa nebo jiných 
zvířat, solidní jednání. Tel. 605 965 905.

Nabízím relaxační masáže  
v Rožnově p. R. Více informací  
na www.zmatickyzeme.cz nebo na 
tel. 732553122, Lenka Fillipenská.
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RefeRendum o vstupu 

do evRopské unie
Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo v 
naší obci Referendum o vstupu do Evropské 
unie. Z Prostřední Bečvy bylo zapsáno 1,312 
oprávněných voličů, z jiných obcí přišlo s 
voličským průkazem 66 občanů. Celkem 
tedy bylo na seznamu voličů zapsáno 1,378 
oprávněných voličů. Volilo 724 (55%) 
občanů. Ze 724 odevzdaných hlasovacích 
lístků bylo 20 neplatných, tzn. 704 platných 
hlasů. Ze 704 platných hlasů bylo 130 (19%) 
proti vstupu do Evropské unie a 574 (81%) 
hlasů pro vstup do Evropské unie.

kalamita
13. června se nad částmi obce Prostřed-
ní Bečva a jejím okolím přehnala větrná 
smršť, která trvala jen krátkou dobu (asi 
15 minut), avšak způsobila materiální 
škody na rodinných domcích, hospodář-
ských staveních a porostech stromů. Ná-
sledky této kalamity způsobené vichřicí se 
odstraňovaly dny, někde i týdny.

TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA SOKOL
V roce 2003 zahájila TJ Sokol opravu 
místního stávajícího hřiště. Veškeré 
práce se prováděly dle projektu firmy 
Eurogreen, která na všechny pracovní 
činnosti dozírala. Bylo provedeno nové 
odvodnění hřiště, položení potrubí pro 
automatické zavlažování, a také celkové 
zatravnění plochy hřiště.

ČESKÝ ČERVENÝ Kříž
V roce 2003 proběhly volby nového 
výboru místní skupiny ČČK. Do funkce 
předsedkyně byla zvolena Marcela Ma-
léřová, která nastoupila za dlouholetou 

členku a předsedkyni Miladu Ščigálko-
vou.  Jednatelkou se stala paní Ludmila  
Lenomárová a pokladnicí Jana Slováková. 
Členkami výboru byly zvoleny paní Ivana 
Stodůlková a Ludmila Kretková.

SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČů
Členská základna  SDH  měla  k 31.12.2003  
132 členů,  z toho  28 žen, 68 mužů a 36 
mladých hasičů.

ZÁKLADNí šKOLA
Školní rok  2002/2003  byl slavnostně za-
hájen 2. září za účasti  zástupců  obecního  
úřadu Prostřední Bečva. V tomto školním 
roce navštěvovalo školu 82 žáků. Průměr-
ný prospěch žáka školy byl 1,36.

MATEřSKÁ šKOLA
Nový školní rok 200/2003 byl zahájen 2. 
září. Do dvou tříd MŠ střed bylo zapsáno 
40 dětí, do třídy MŠ v Kněhyních 15 dětí. 
Pedagogický sbor byl posílen příchodem 
paní učitelky Evy Cábové.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

rok 2003 v naší obci

K 31. 12. 2003 měla obec Prostřední 
Bečva celkem 1669 obyvatel, z toho 
813 mužů a 856 žen. V průběhu roku 
se narodilo 11 dětí, z toho 3 chlapci 
a 8 děvčat. Zemřelo 15 občanů. Bylo 
uzavřeno 7 sňatků, 3 manželství byla 
rozvedena. K trvalému pobytu v obci 
se přihlásilo 31 občanů, 24 občanů se 
odhlásilo.

STATISTIKA OBCE

Z činnosti spolků

během letního období členové sdh prostřední bečva neZaháleli
• uspořádali jsme brigádu na cvičišti ve  
 mlýně, kde jsme chystali konstrukce  
 k výrobě sportovních překážek (vrtání,  
 broušení a příprava pro lakování) pro  
 naše sportovní družstva

• proběhla odborná příprava pro nové  
 i stávající členy výjezdové jednotky  
 družstva střed

• vybraní členové se zúčastnili  
 dvoudenního kurzu nositele dýchací  
 techniky

• sportovní družstva žáků a mužů  
 pravidelně trénují a zapojují se  
 do pohárových soutěží v požárním sportu  
 a soutěží okresní ligy mladých hasičů

• průběžně jezdíme čistit jímání pitné vody  
 pro naši obec

• vyjížděli jsme k těmto událostem:
 » 2x čištění zaplavené cesty na Pustevny
 » 2x čerpání vytopeného sklepa hotelu  

 Sport ART
 » zahoření elektro-instalace televizního  

 vysílače na Radhošti

 » lesní požár Kněhyně
 » lesní požár Valašská Bystřice

• uspořádali jsme oslavy k 90. výročí  
 založení SDH Prostřední Bečva 

• zorganizovali jsme dětské hasičské  
 dopoledne pro naši školku a odpoledne  
 s hasiči pro organizaci Šance Olomouc  
 v Retasu.

• také jsme se podíleli na zabezpečení  
 občerstvení na akci otevření nového  
 pavilonu základní školy

• vypomohli jsme s organizací parkoviště  
 pro mši svatou – žehnání nových varhan  
 v kostele sv. Zdislavy

• svým dílem jsme také přispěli se  
 zajištěním tratě v úseku, který vede naší  
 obcí při cyklistickém závodu Czech Tour  
 2020 a koncem srpna jsme si toto  
 zopakovali pro závod Beskyd Tour 2020

• brigády také probíhaly v naší zbrojnici,  
 především na údržbě a vylepšování  
 techniky, zdokonalování a úklidu  
 prostorů zbrojnice.

• nakonec sezony jsme pro naše mladé  
 hasiče uspořádali loučení s létem  
 na jízdárně

K naší činnosti se váže také spousta mra-
venčí práce, která možná není vidět, ale je 
potřeba udělat.

Tímto děkujeme všem členům za práci 
odvedenou pro sbor.

Za SDH Prostřední Bečva
 velitel Rostislav Křenek ml. 

a starosta sboru Martin Stodůlka
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kněhyňští hasiči obnovili požární sport

malování hennou

výZva spoZ

V Kněhyních byl po zhruba 26 letech 
znovu obnoven požární sport, kdy v le-
tošním ročníku jsme začali trénovat 
mladší žáky. Celkem máme 17 dětí ve 
věku od 4 do 11 let. V dalším ročníku 
bychom chtěli založit starší žáky. Pokud 
vaše děti mají zájem, rádi je mezi sebou 
uvítáme.

Dne 22. 8. 2020 se naši mladí hasiči zú-
častnili soutěže MH OL - O pohár sta-
rosty okrsku č. 3 na Horní Bečvě, kde 
obsadili z 15 družstev krásné 10. místo. 
Jednalo se o první soutěž našich mladých 
hasičů. Momentálně trénujeme na závod 
hasičské všestrannosti, který proběhne 
dne 26. 9. 2020 v Oznici.

Velké díky patří trenérům, trenérkám 
a všem, co nám pomáhají budovat nové 
tréninkové hřiště pro naše děti.

Petr Křenek, velitel jednotky

Tetování hennou si pravděpodobně vět-
šina z vás spojí s dovolenou v zahraničí. 
Letos mělo cestování svá omezení, a tak 
jsme si exotiku přivezli přímo k nám na 
Prostřední Bečvu. Ve středu 12. srpna 
proběhl odpolední piknik a malování 
hennou u (Ne)obyčejné hospůdky na 
hřišti, která společně s Kordulkami všem 
nabídla tuto zajímavou aktivitu.

Na malování jsme se naladili indickou 
hudbou a udělali si pohodlí na dekách 
a polštářích. Celé odpoledne se neslo 
v poklidném duchu, kdy jsme si povídali, 
malovali, relaxovali a užívali si léta.

Malování je snadné - z tuby se vytlačí 
hmota, kterou se rovnou maluje na po-
kožku. Vše se nechá zhruba půl hodiny 
schnout a poté se henna sloupe. Tetování 
hennou je hned viditelné a vydrží podle 
místa malování dva až tři týdny. Je to do-
zajista netradiční letní ozdoba, za kterou 
se každý ohlédne.

Z akce nám zůstalo několik připrave-
ných tub s hennou, které jsou k dostání 
v (Ne)obyčejné hospůdce na hřišti.

Lenka Hollainová

Vážení spoluobčané,
prosím vás o pomoc. Komise SPOZ 
má kromě ostatního v gesci popřát ob-
čanům k 50,60 a 70 letům společného 
žití. Někdy se nám stává, že občané 
měli svatbu v jiné obci či městě a pro 
nás je velmi těžké všechny tyto údaje 
zaznamenat. Zvláště z důvodů ochra-
ny osobních údajů.
Proto vás prosím, nahlaste paní Kan-
torové na OÚ datum vašeho sňatku. 

V letošním roce nám unikly dvě zlaté 
svatby a je to trapné, když přijdeme 
popřát s dárkem po termínu.

Dále prosíme rodiče nově narozených 
děti s bydlištěm v obci, o nahlášení údajů 
narození. Jedná se o vítání občánků.

Děkuji Vám

Alice Uhlářová - předs.SPOZ
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dětské odpoledne

pasování druháků na čtenáře knihovny 
aneb Jak Jeníček a mařenka došli k písmenkové chalouce.

V pátek 28. srpna se měl uskutečnit 
třetí ročník Pohádkového lesa v Kněhy-
ních pod taktovkou Kordulek. Z orga-
nizačních důvodů jsme letos tuto akci 
nezvládli připravit, ale přesto jsme na 
děti nezapomněli. Připravili jsme proto 
spolu s (Ne)obyčejnou hospůdkou na 
hřišti Dětské odpoledne, na které dora-
zila spousta rodin z okolí.

Společně s dětmi jsme si zatancova-
li, zahráli hry a poslechli si pohád-
ku. Děti mohly vyzkoušet obří bub-
liny a připravené pro ně byly také 
tvarované balónky a malování na ob-
ličej. Velkým překvapením odpoledne 
byli dobrovolní hasiči (z SDH Pro-
střední Bečva střed), kteří dětem při-
pravili různé aktivity - děti si vyzkou-
šely ruční pumpy, hasičské stříkačky 
i vodní dělo, a kterým moc děkujeme.

Celé odpoledne bylo plné dětského 
smíchu a pohody a přejeme si, aby 
se tyto akce mohly pořádat i nadále. 
Pokud to situace dovolí, do konce roku 
ještě pro rodiny s dětmi nějakou akci 
připravíme.

Lenka Hollainová
(foto: Barbora Maléřová)

Nouzový stav, který zastavil také do-
cházku do škol, přesunul výuku dětí 
na rodiče a zvládli to skvěle. V úterý 
15. září to prokázali čerství druháci, 
kteří v knihovně prošli zkouškou čtení 
a byli slavnostně pasování na „Rytíře 
krásného slova řádu čtenářského“. 
Malí čtenáři slíbili, že budou knížky 
opatrovat jako nejvzácnější poklady a 
především je budou zvědavě otevírat 
a objevovat příběhy ukryté na jejich 
stránkách. Za odměnu dostali svoji 
průkazku do knihovny a knížku spiso-
vatelky Lenky Rožnovské a ilustrátor-
ky Andrey Popprové – Katka a klokan 
ze šuplíku. Tato kniha se nedá koupit 
v knihkupectví, tu si musely děti za-

sloužit, tak jim držme palce, aby se jim 
čtení líbilo.

Velké poděkování patří knihovnicím 
Městské knihovny v Rožnově pod Rad-
hoštěm, které celý program připravily. 
Zahrály zábavný příběh o Jeníčkovi a 
Mařence a společně s dětmi došli až k 
písmenkové chaloupce.

Pasováním prvňáčků na rytíře řádu čte-
nářského jsme zahájili projekt Knížka 
pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čte-
nářských návyků žáků již od prvního 
ročníku školní docházky. 

Marcela Slížková

novinky Z knihovny
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Neděle 1. 10. 10,30h. – 27.neděle v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 523,802
Za zemřelou Marii Chrbjátovou, manžela Jaroslava, živou 
a zemřelou rodinu Petřekovu, Chrbjátovu a duše v očistci.

Středa 7. 10. 17,30h. – památka Panny Marie Růžencové
Varhaník – Eva Pařenicová 810, 722, 814
Za zemřelého Františka Fiuráška, rodiče Františka a Jind-
řišku Fiuráškovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Neděle 11. 10. 10,30h. – 28.neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha + JanaChudějová 709, 725, 922
Za zemřelou Miladu Jurajdovu, rodiče z obou stran, živou 
rodinu Jurajdovu a duše v očistci.

Středa 14. 10. 17,30h.
Památka sv.Kalista I., papeže a mučedníka
Varhaník – pan Poruba 842, 931
Za zemřelého Ludvíka Bila, manželku, syna Ludvíka 
a Františka, živou rodinu a duše v očistci.

Neděle 18. 10. 10,30h. – 29.neděle v mezidobí
Den modliteb za misie, misijní sbírka, misijní jarmark
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 710, 712, 801
Za členy Papežského misijního díla na Prostřední Bečvě, 
jejich živé a zemřelé rodiny.

Středa 21. 10. 17,30h. – 29.týden v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová 728, 727, 812
Za zemřelou Marii Ondryášovou, rodiče Holčákovy, 
živou a zemřelou rodinu Ondryášovu.

Neděle 25. 10. 10,30h. – 30.neděle v mezidobí
Sbírka na kostel
Mění se čas- 3,00 – 2,00
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola 512, 804
Za Ludmilu Orlovou, manžela, dvě dcery, živou a zemřelou 
rodinu a duše v očistci.

Úterý 27. 10. mše svatá - 18,00h
Mariánské večeřadlo. Začíná od 17,00h
Varhaník – Eva Pařenicová 807, 701, 805
Za zemřelé rodiče Marii a Zdeňka Ondryášovy, bratra 
Josefa Vaculína, živou a zemřelou rodinu.

mše svaté v říJnu 2020
v kostele sv.Zdislavy4. října | od 15 hodin | hřiště TJ Sokol

FOTALOVÉ UTKÁNÍ: 
PROSTŘEDNÍ BEČVA - BRUMOV B
Fotbalový klub Prostřední Bečva zve všechny své příznivce  

na fotbalové utkání.

15. října | 17:00 | Knihovna 

BESEDA – CO MOŽNÁ NEVÍTE O LÉCÍCH
Beseda s lékárnicí PharmDr. Miroslavou Zichovou.

18. října | od 14:30 hodin | hřiště TJ Sokol

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ: 
PROSTŘEDNÍ BEČVA - DOLNÍ BEČVA
Fotbalový klub Prostřední Bečva zve všechny své příznivce  

na fotbalové utkání

27. října | 17:00 | kavárna Bečva Kafé

DOBROBĚŽNÍK PO ASII
Neobyčejná cestovatelská přednáška s Markem Jelínkem.

5. října | 16.00 | podkroví Městské knihovny 
Rožnov pod Radhoštěm

ŽIVOTNÍ OSUDY VÝZNAMNÝCH UČITELŮ NA VALAŠSKU
Beseda s Richardem Sobotkou o životních osudech učitelů Jana 
Zůbka, Václava Jaroně, Čeňka Kramoliše, Metoděje Jahna, Ema-
nuela Vencla a Ferdinanda Wimmera.

5. října až 8. října | Kino Panorama Rožnov pod Radhoštěm

FESTIVAL JEDEN SVĚT 2020

Během tří festivalových dnů bude uvedeno 16 dokumentárních 
filmů, včetně premiér nových českých snímků. Letošním téma-
tem Jednoho světa jsou projevy environmentální krize v kontex-
tu místní krajiny a role člověka v ní.

17. října | 10.00 | podkroví Městské knihovny 
Rožnov pod Radhoštěm

O DRÁČKOVI, KTERÝ SE BÁL
Představení loutkového divadélka ROLO. Vstupné 30 Kč.

17.října | od 11:00 | Národní Muzeum v přírodě 
Rožnov pod Radhoštěm 

K ČEMU BYL (JE) DOBRÝ LEN?
Komentované prohlídky věnované historii pěstování lnu, zpra-
cování lněného vlákna a využití lněných semínek začínají v 11.00 
a 14.00 hodin.Průvodcem je tkadlec Josef Fidler, Nositel tradice 
ČR v oboru tradičních řemesel.

kalendář akcí

akce v okolí

Zrušeno
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misiJní neděle – 18.10. 2020

Jak se našim klukům daří v Zápasech okresního přeboru?

V roce 1926 vyhlásil papež Pius XI. 
každou předposlední říjnovou naděli 
Misijní nedělí, kterou od té doby, na 
celém světě organizuje, Papežské mi-
sijní dílo.

Tento celosvětový den modliteb, je 
spojený s finanční sbírkou na pomoc 
chudým dětem ve světě.

Papežské misijní dílo pomáhá ve 140 
zemích, po celém světě na 1 100 místech.

Mezi nejchudší země světa patří 
Malawi, Uganda, Jižní Sudán, Keňa, 
Mosambik, Zambie, Srí Lanka, 
Guyana, Papua – Nová Guinea, Sýrie, 
Pakistán, Bangladéš. Jenom pro pří-
klad, v Bangladéši – největší mzda děl-
níka za měsíc je 8000 bangladéšských 
korun, přepočteno na naše - 2000Kč. 
Jsou země, kde lidé i děti ještě v dnešní 

době umírají na hlad, nemoci, nedo-
statek vody.

Misijní neděle je zvláštní příležitost 
k dobrému skutku.

Papežské misijní dílo funguje v koste-
le svaté Zdislavy už 16 let. Každý pátek 
se scházejí místní děti i děti z blízké-
ho okolí a učí se lidskosti a solidaritě. 
Slovo misie znamená poslání, každý 
má misie ve svém srdci.

Kromě modliteb a her se děti také za-
pojují do dění v kostele během roku 
a na Misijní neděli, při mši svaté, 
nesou dary k oltáři za jednotlivé kon-
tinenty. Dělají také pravidelně misijní 
jarmark, něco vyrobí a farníci v koste-
le za to darují svůj dar na misie, který 
se potom odesílá na tento účel. 200Kč 
zachrání 1 dítě ve světě od smrti 

hladem, za 200Kč se dá koupit jedna 
miska rýže na celý rok. Možná bude 
mít dítě i hlad, ale nezemře hladem.
Na tento účel je v kostele po celý rok 
i pokladnička – misijní andělíček.

Tímto se naše děti učí, vděčnosti za to 
co mají. Vděčnost je slovo, které dnes 
ze slovníku lidí skoro vymizelo a často 
ho nahradilo slovo, že všechno je auto-
maticky, samozřejmě. Učme děti i sebe 
vážit si, že se máme dobře a myslet 
a pomáhat těm, kteří se dobře nemají. 
I o tom jsou misie. Obětovat svůj 
čas, schopnosti, talenty pro druhé. 
Odepřít si mnohé, ale ještě víc získat, 
radost v srdci a věříme, že i nebe.

Misie buď žiju a nebo nežiju.

Václav Holčák

V září jsme již stihli odehrát tyto zápasy:
Mladší přípravce se daří a až na jeden 
zápas zatím kluci vše vyhráli:
Pr. Bečva – Dolní Bečva 9:2
Pr. Bečva – Vigantice 17:2
Pr. Bečva – Horní Bečva 6:2
Pr. Bečva – Rožnov p.R. 9:1
Pr. Bečva – akademie Baníku Ostrava 0:6
Pr. Bečva – Zubří 17:1
Pr. Bečva – Hrachovec 13:2

Starší přípravka hraje vyrovnané zápasy, 
ale výher si bohužel zatím moc nepři-
psala. Kvůli nedostatku hráčů často 
hrají v improvizované sestavě, občas 
i s pomocí kluků z mladší přípravky.
Pr. Bečva/Hutisko – Krhová 10:6
Pr. Bečva/Hutisko – Rožnov p.R. 7:10
Pr. Bečva/Hutisko – Podlesí 6:8
Pr. Bečva/Hutisko – Kelč 8:11
Pr. Bečva/Hutisko – Valašské Meziříčí 8:19

Jsme velice rádi, že kluci i holky pra-
videlně a v hojném počtu chodí na 
tréninky. Fotbalová školička se nám 
rozrůstá a stále přijímáme nové 
posily do týmu ve věku od 5 do 12 let. 
Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 
16:00 hodin tak se neváhejte přijít po-
dívat, případně si i zatrénovat.

Ondřej Kuba

FOTBAL
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Jak jsme se potkali
Honzu jsem poznala hned po svém ná-
stupu do pečovatelské služby. Žil v pa-
nelákovém bytě na sídlišti. Byt měl 
v osmém patře, což samo o sobě není 
nic neobvyklého. Jenže měl závažné 
trvalé následky po mozkové příhodě, 
kterou prodělal krátce po čtyřicítce. 
Ta ho těžce ochromila nejen pohy-
bově… Takže dostat se k výtahu byl 
někdy téměř nepřekonatelný problém. 
Cesta totiž čítala 10 schodů do mezi-
patra. Bez pomoci dalšího člověka se 
ze svého bytu neměl šanci dostat.

Narodil se „na Bečvách“. Bečvy na-
devše miloval. Měl taky řadu zájmů, 
vzpomínek a zážitků, které velice rád 
sděloval… potíž ale byla v tom, že kvůli 
své nemoci nedokázal mluvit. Porozu-
mět mu bylo tedy hodně obtížné.

Měl také celkem jasné představy o tom, 
co chce a jak to chce, a pochopit jej 
dalo opravdu hodně práce. Během 
mnoha let služby jsme s ním zažíva-
li různé situace, které přinesl život… 
Chvíle humorné i těžké… Často jsme 
pak společně s ostatními pracovníky 
přemýšleli, jak bychom mu jeho situ-
aci mohli ještě víc ulehčit.

Výprava do jiného světa
Do velké míry se nám to podařilo, když 
jsme se přestěhovali do nové budovy 
a otevřeli další službu, denní stacio-
nář. Honza byl naším prvním klientem.

Nikdy nezapomenu na to, jak byl 
šťastný, když mohl poprvé po mnoha 
letech na svém vozíku sám vyjet ven 
u nás na terasu za domem. V té chvíli 
byl najednou jako malý kluk a v očích 
mu zářila světýlka. Vždycky tam pak 
chodíval kouřit, i v zimě. Byla to jeho 
velká vášeň. Nejraději labužnicky 
bafal z fajfky a nám se z její „vůně“ 
vždycky tak trochu dělalo špatně.

Nesmírně si to všechno užíval a vy-
chutnával plnými doušky. Byl to pro 
něj pokaždé svátek. Zpočátku jsme 
s ním třeba chodili na krytý bazén 
plavat, někdy jsme ho vzali na pivo, 
jezdili společně na výlety, nejraději za-
končené posezením v hospůdce, nebo 
na výpravu za zvířaty. Nejvíc miloval 
koně.

Nebo jsme s ním zašli jen na „obyčej-
ný“ nákup, kde si mohl sám vybrat 
všechno, co chtěl, a pak i u poklad-
ny sám zaplatit (i když pro nás to byl 
občas tak trochu hororový zážitek, to 
když se mezi regály v obchodě zapřel 

zdravou nohou o zem a nepovolil, 
dokud nedosáhl svého, a občas si do-
konce vynucoval své i divokou a hlasi-
tou gestikulací).

Vytvořili jsme pro něj speciální komu-
nikační knihu pro lepší vzájemnou do-
mluvu. Když mu dosloužil starý vozík, 
obstarali jsme nový spolu s dalšími 
potřebnými kompenzačními pomůc-
kami. Po dlouhém a vyčerpávajícím 
úsilí se nám také podařilo zajistit bez-
bariérovou úpravu koupelny a kuchy-
ně v jeho bytě, i státní příspěvek, aby 
to všechno mohl zaplatit.

Honza potřeboval ke svému životu 
i další naše služby. I když k nám chtěl 
chodit denně, jeho finanční možnosti 
mu to nedovolily. Proto jsme pro něj 
několikrát žádali o zvýšení příspěv-
ku na péči. Nakonec se to podařilo, 
a Honza u nás mohl být častěji. Bohu-
žel si toho všeho moc neužil… Brzy na 
to zemřel, jeho odchod jsme prožíva-
li těžce. Byl pro nás jako člen rodiny. 
Vždyť s námi v Charitě strávil bezmála 
dvacet let…

S úctou vzpomíná Z. Lušovská, 
vedoucí Denního stacionáře Radost 

v Rožnově pod Radhoštěm.

honZův příběh
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TELEVIZE

SPOLEHLIVÝ

MODERNÍ

Více informací:
tel. 571 999 121

roznov@sychrovnet.cz

Pobočka: Kramolišov 65
Rožnov pod Radhoštěm

PRO VÁS NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

LOVCI PEREL 

září 2020 – červen 2021 
Místní knihovna Prostřední Bečva 

 
 

 
 
 
 
Čtenářská hra pro děti,  
která dělá ze čtení dobrodružství. 
Po celý rok máte šanci za přečtené knihy získat perly. 
Stačí najít speciálně označené knihy, přečíst je  
a vyplnit hrací kartu. Za správné odpovědi ulovíte 
perlu. Na konci lovecké sezóny proběhne 
vyhodnocení všech lovců a jejich úlovků. 

 
Pravidla hry najdete v knihovně nebo na webu. 


