
V  tomto  listopadovém  zpravodaji  se 
můžete těšit na novinky ze škol a školek, 
na  úspěchy  našich  mladých  sportovců 
a  hasičů  a  dozvíte  se,  jak  vznikl  Cesto-
kemp. Místostarostka Alena Srovnalová 
napsala  článek  s  výsledky  voleb  v  naší 
obci, včetně přehledného grafu. Dále se 
například  dozvíte  jak  funguje  nová  so-
ciální služba Charity Valašské Meziříčí.

Tento  měsíc  se  mi  zpravodaj  obzvlášť 
líbí.  Jsem moc  ráda,  že  pravidelně  při-
spíváte a posíláte vždy krásné náměty na 
nové  články. Když  se  společně domlou-
váme  na  obsahu  na  nové  číslo  zpravo-
daje, vždy cítím velkou radost a zároveň 
sounáležitost.  Zpravodaj  je  totiž  dílem 
nás  všech.  A  tak  to  chodí  v  naší  obci, 
pomáháme  si  navzájem. Ať  už  se  jedná 
o opravu maringotky, sousedskou výpo-
moc, nebo nabídku nákupů pro seniory 
od pracovníků obecního úřadu.

Laskavost, empatie, ohleduplnost a přá-
telství  jsou  nejdůležitějšími  hodnotami, 

kterými  disponujeme.  Obzvlášť  v  této 
koronavirové  době,  kdy  čelíme  jako 
občané  i  jako  podnikatelé  různým  pře-
kážkám. Pomáhat si navzájem, je to nej-
lepší co můžeme udělat. Solidarita  jako 
nejvyšší  forma  pomoci  je  obrovským 
darem.  Například  místní  podnikatele 
můžeme  podporovat  tím,  že  nakoupí-
me  jejich  služby  nebo  produkty  třeba 
formou  dárkového  poukazu.  Nebo  za-
koupení  jídel  přes  „okénko“  či  věnovat 
prodavačce srdečný úsměv. Stačí málo.

Když jsem připravovala rozhovor se ze-
mědělcem Jiřím Bilem, tak mluvil právě 
o  úctě  k  sobě  navzájem,  ale  i  k  přírodě 
a  ke  zvířatům.  Můžeme  si  vzít  příklad 
z  přírody,  která  nabízí  nespočet  příkla-
dů  spolupráce  nebo  vzájemné  prováza-
nosti v ekosystému. Koronavirová doba 
nás  donucuje  se  nad mnoha  věcmi  po-
zastavovat,  například  nad  konzumním 
způsobem  života.  Můžeme  žít  šťastně, 
i  když  budeme  mnohem  skromněj-
ší?  Méně  jídla  a  životních  adrenalinů, 
honba  za  majetkem.  Věděli  jste,  že  je 
13. listopad světový den laskavosti?

V posledním  listopadovém víkendu na-
stává  první  advent.  Bohužel  se  společ-
ně  nesejdeme  na  návsi  u  rozsvíceného 
stromu. Možná,  že Vánoce  budou  letos 
trochu  jiné  než  obvykle.  Berme  to  jako 
znamení.  Myslím  si,  že  letošní  Vánoce 
budou  ideálním  časem,  kdy  si můžeme 
k sobě a k přírodě chovat hezky, s úctou 
a  laskavostí  v  srdci  a  taky  pomáhat 
těm, kteří to nejvíce potřebují. Co světu 
dáváme, se nám vrací zpět.

Marika
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V  pátek  2.  a  sobotu  3.  října  proběhly 
v  celé  republice  volby  do  krajských  za-
stupitelstev a části Senátu. Na Prostřed-
ní Bečvě jsme volili pouze zastupitelstvo 
Zlínského  kraje.  Za  zpřísněných  hygie-
nických  podmínek  –  roušky  ve  volební 
místnosti a častá dezinfekce všech povr-
chů – přišlo odvolit 561 občanů.

Volební účast byla téměř o 5% vyšší než 
v roce 2016 a  to 38,93%, o 1% dokonce 
překročila i celorepublikovou účast. Dle 
členů volební komise měli o volby zájem 
ve větší míře i mladší voliči.

Hranici úspěchu 5% překročilo v naší 
obci šest subjektů:
ANO 2011    27,79%
KDU-ČSL    22,38%
Piráti      13,71%
ODS      8,3%
SPD      7,4%
STAN      7,03%

Pod čarou zůstali:
ČSSD        4,51%
Trikolóra, Soukromníci, NEZ  4,33%
KSČM        1,8%

Ostatní získali méně než 1% hlasů.

Ano  2011  porazilo  na  Prostřední  Bečvě 
KDU-ČSL  nejen  stranicky,  ale  také  na 
úrovni  lídrů.  Radim  Holiš  jako  kandidát 
na hejtmana hnutí ANO dostal  45 prefe-
renčních hlasů v porovnání s dosavadním 
hejtmanem  Jiřím  Čunkem  (KDU-ČSL), 
který obdržel 21 hlasů.

Volby na Prostřední Bečvě  se obešly bez 
vážnějších  problémů,  za  což  patří  podě-
kování  všem  členům  okrskové  volební 
komise.

Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD po-
depsali 16. října koaliční smlouvu. Koali-
ce bude mít v zastupitelstvu 24 z 45 man-
dátů. Hejtmanem bude starosta Rožnova 
pod Radhoštěm Radim Holiš (ANO). Prv-
ní náměstkyní hejtmana zodpovědnou za 
oblast  životního  prostředí  a  zemědělství, 
rozvoj venkova a sociální oblast bude kraj-
ská  volební  jednička  Pirátů Hana Ančin-
cová.  Druhým  náměstkem  s  portfoliem 

dopravy  se  stane  Radek Doležal  (ANO), 
třetím náměstkem pro strategický rozvoj, 
územní  plánování  a  cestovní  ruch  bude 
Lubomír  Traub  (ODS).  Volební  jednič-
ka  ČSSD  Olga  Sehnalová  obsadí  křeslo 
čtvrté náměstkyně odpovědné za zdravot-
nictví.  A  pátým  náměstkem  bude  David 
Vychytil (ANO), na starosti má mít finan-
ce, majetek a rozvoj podnikání. Piráti bu-
dou mít dále na starosti školství a kulturu 
(Zuzana  Fišerová)  a  digitalizaci,  sport  a 
mládež (Jiří Jaroš). Radním pro investice 
a dotace se stane Zbyněk Fojtíšek (ODS). 

Dosavadní  koalici  tvořili  zástupci  KDU
-ČSL,  STAN,  ANO,  ODS.  Názorově  se 
tyto  subjekty  rozešly  v  loňském  roce  při 
sporu  o  nemocnici.  Dosavadní  hejtman 
Jiří Čunek (KDU-ČSL) i lídr Starostů Petr 
Gazdík míří do opozice. 

Alena Srovnalová, 
místostarostka

Následující graf porovnává výsledky na Prostřední Bečvě s celým Zlínským krajem.

Prosíme  důchodce,  kteří  mají  odnášku 
důchodu  z  pošty,  aby  si  svůj  důchod  vy-
zvedávali  pokud  možno  v  den  splatnosti 
důchodu.
Jestliže vyjde splatnost na sobotu, vyplácí 
se v pátek. Pokud je den splatnosti důcho-
du neděle, vyplácí se v pondělí.
Děkujeme za pochopení.

Česká pošta
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svoz odpadů 
v listopadu 2020

OZNÁMENÍ OBCE

Popelnice
netříděný odpad: 
2.11, 16.11.

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

9.11.

Plasty (žlutý), 
Nápojové kartony (bílý): 

23.11.

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

NOvýM hEjtMaNEM ZlÍNskéhO krajE 
sE staNE radiM hOliš

PrOsBa

Česká  pošta,  s.p.  změnila  od  října  na 
většině  svých  poboček  otevírací  dobu.  
Na poště Prostřední Bečva jsou hodiny pro 
veřejnost následující:

Vzhledem ke koronavirové situaci 
se ruší tradiční akce 

Rozsvícení vánočního stromu.

NÁKUPY PRO SENIORY
Obec Prostřední Bečva obnovuje 

nákupy základních potravin  
a zboží pro občany nad 65 let. 

Objednávky: 603 226 170

telefon na poštu: 954 275 656

Omlouváme se za tiskovou chybu v říjnovém 
zpravodaji.

PO a ST: 
13.00 – 18. 00 h

ÚT, ČT, PÁ: 
08.00 – 12.00 h       13.00 -  14.00 h

Zlínský kraj Prostřední Bečva
ANO 19,1 27,8
KDU-ČSL 18,6 22,4
Piráti 13,3 13,7
ODS 10,0 8,3
SPD 6,0 7,4
STAN 12,7 7,0
ČSSD 8,5 4,5
Trikolóra 6,0 4,3

Volby - Zlínský kraj v %

19,1 18,6

13,3

10,0

6,0

12,7

8,5
6,0

27,8

22,4

13,7

8,3 7,4 7,0
4,5 4,3

ANO KDU-ČSL Piráti ODS SPD STAN ČSSD Trikolóra

Zlínský kraj Prostřední Bečva



V říjnu dostalo nový povrch něko-
lik úseků komunikací na Prostřední 
Bečvě. Jednalo se o 850 m a obec za ně 
zaplatí přes 1,5 mil Kč.

Zastupitelé  schválili  na  jaře  pořadník 
oprav,  podle  kterého  vedení  obce  postu-
povalo.  Prioritou  zde  byla  lokalita  na  Bú-
řově, kde jsme navázali na v loňském roce 
opravený úsek a asfalt v délce více jak 600m 
dotáhli až k pomníčku „u partyzána“. Dále 
byly opraveny kratší úseky ve středu obce a 
Kněhyních v celkové délce 140m. Tyto po-
kládky nového asfaltu  stály přes 1,56 mil. 
Kč.  Dále  jsme  opravili  komunikaci  k  č.p. 
356, která získala nový penetrační postřik. 
Po  celé  obci  silničáři  už  na  začátku  léta 

opravovali lokální výtluky. Ze schváleného 
pořadníku vypadla cesta k č.p. 180 v Baco-
vě,  kde  je  komplikovaná  situace  s  odvod-
něním a úzkým místem a k návrhu opravy 
bude přizván projektant.

Věříme, že v příštím roce budeme s oprava-
mi  komunikací  pokračovat.  V  současnosti 
připravujeme  žádost  o  dotaci  na  Minister-
stvo pro místní rozvoj na výměnu povrchu v 
centru – od návsi po obecní úřad. Na novou 
výstavbu cyklostezky pak naváže nový povrch 
od mostu na Nové po začátek obce, na který 
jsme získali podporu ve výši 5 mil. Kč a k rea-
lizaci dojde v druhé polovině roku 2021.

Alena Srovnalová, místostarostka

3listopad 2020

OBEC OPravila dalšÍ kOMuNikaCE  
SPOLEČENSKÁ 

krONika

OPUSTILI NÁS

VzPOMÍNÁME

MAJEROVÁ MARIE

FIURÁŠEK VLADIMÍR

Dne  21.  listopadu  vzpomínáme  
10.  smutné  výročí,  kdy  nás  navždy 
opustil  náš  drahý  syn,  manžel,  
tatínek,  dědeček  a  bratr  pan  
STANISLAV BARABÁŠ. 
Vzpomínka na tebe je stále živá, kdo v 
srdci žije, ten neumírá. S láskou vzpo-
míná celá rodina.

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
10.11.2020 (08:15 - 16:00)

Prostřední Bečva, okres Vsetín

Prostřední Bečva
81, 84, 86, 93, 134, 151, 163, 210, 273, 419, 720, E17,E233, E252, E3, E4, E5

Dle ustanoveni §25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky  
elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elekronických komunikací.



4 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

Jiří Bil bydlí na Ježovci v Kněhyních. Hos-
podaří celý život se svým bratrem Zdenkem 
a chovají masné krávy plemene Charolais.

„K  hospodaření  jsem  se  dostal  po mam-
ce,“ říká Jiří a pokračuje ve svém vyprávě-
ní. „Když jsme byli malí, měli  jsme doma 
patnáct  až  sedmnáct  kusů  hovězího.  Od 
pěti let jsme pásli krávy, od dvanácti jsme 
už museli chodit za pluhem orat. Oralo se 
na horní stranu, protože se hlína stále se-
souvala dolů, brázdy musely pěkně přilé-
hat. Moc mě to bavilo.
Od malá jsme museli dělat i ty těžší práce, 
kydat hnůj, dojít, starat se o krávy. Vyrůs-
tali  jsme  totiž bez  táty. Bylo nás pět dětí. 
Mamka se za život opravdu moc nadřela. 
Když  jsme  byli malí,  tak  to  tady  všechno 
posekla ručně kosou.
Jak  jsme  jako malí přišli  ze  školy,  tak  jsme 
zahodili  pod  lávkou  tašky,  ani  jsme  se  po-
řádně neoblekli, nenajedli a už  jsme šli na-
příklad skládat a mandlovat seno do kůlů,“ 
dále  vzpomíná  Jiří.  „Mamka  vždycky  stra-
šila: „zamokne, zamokne, co budeme dávat 
v  zimě  kravám!“ Tehdy  se  sušilo  jinak  než 
teď, nebylo žádné techniky, jen hrábě a vidle. 
Když byl deštivý rok tak se to všechno man-
dlovalona kůly.

Obilí jsme měli 350 – 400 kůlů. Později jsme 
si  koupili  koně,  byl  to  výborný  pomocník. 
A s prvním traktorem bylo zase o moc lépe.

Jak  jsme  sváželi  seno  s  koněm,  tak  byla 
největší  dřina  naložit  seno na  vůz.  Stači-
lo, aby přiletěla vosa nebo hovado, kůň se 
splašil a když přitom zatočil oje do pravé-
ho úhlu tak byl vůz na zemi a mohli  jsme 
nakládat  znovu.  Takových  překvapení 
bylo za rok nesčetněkrát.

Ve  všem  jsme  byli  soběstační,  měli  jsme 
vlastní  mléko,  vajíčka,  máslo,  tvaroh. 
Za rok  jsme zabíjeli až čtyři prasata. Dvě 
na  jaře, dvě na podzim. Měli  jsme  i  svoje 
obilí,  pro  prasata,  slepice  a  krávy.  Tehdy 
se  nám  urodilo  hodně  brambor,  volně  se 
sypaly  do  koňských  vozů.  Dávali  jsme  je 
i kravám a prasatům.

Za komunistů nás jezeďáci odtud chtěli vy-
hnat,  chtěli  to  naše  hospodářství  přebrat. 
Opakovaně  nám  vyhrožovali,  že  nás  zničí. 
Mamka  se  ale  nedala.  A  navíc,  oni  nebyli 
zvyklí  na  zdejší  drsné  podmínky.  Když  to 
jednou zkusili, tak hned na Suché převráti-
li traktor. Takže nakonec to dopadlo tak, že 
byli ještě rádi, že tady hospodaříme. Hospo-
dářství nám tedy zůstalo i po dobu komuni-
smu (pozn. redaktorky – za komunistů bylo 

téměř  veškeré  hospodářství  a  pozemky  ze-
mědělcům zabaveno).

Do  školy  jsem  chodil  do  Kněhyň.  Cestou 
tam  jsme  šli  kolem Vítků  (nynější  rekreač-
ní  středisko  Kotouč  Štramberk).  Jak  bylo 
hodně sněhu nebo velká voda,  tak  jsme do 
školy  ani  nešli.  Později  už  jsme  chodili  na 
Horní  Bečvu.  Vyučil  jsem  se  strojním  zá-
mečníkem. Chodil jsem do třídy s Milošem 
Fárkem a s Jurou Valou, se kterým jsem se-
děl v lavici.

Všechno  doma  sám  spravuju.  Jsem  opra-
vář, zootechnik a zvěrolékař v  jedné osobě. 
Máme  45  kusů  kráv  a  jednoho  koně,  hos-
podaříme na 35 hektarech  (foto na úvodní 

straně). Dva  roky zpátky  jsme  jich měli 65 
kusů, dva koně, měli jsme i prasata, hospo-
dařili jsme na 75 hektarech.

Dotace na hospodaření  jsem začal  dostávat 
v  roce  1995. Do  té  doby  jsme  ale  nemuseli 
platit tak vysoké sociální ani zdravotní pojiš-
tění, nafta byla levná. Platilo se málo elektri-
ky. Dostavali jsme tehdy i hodně peněz na jat-
kách. Když jsme dávali pěkného býka, tak za 
něho bylo i přes 30 tisíc. To bylo ještě v době, 
kdy i Fárci ještě hospodařili (pozn. redakce - 
asi v roce 1985). Dneska je ale výkupní cena 
masa podobná  jako před  třiceti  léty. Na  jat-
kách nám říkají, „však co by jsi chtěl, berete 
dotace“.  Víte,  dneska  kdyby  nebylo  dotací, 

ROzhOvOR SE SOUKROUMÝM zEMěděLcEM Jiří BiLEM

Jiří Bil s bratrem Zdeňkem
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tak by už skoro nikdo nehospodařil. Na dru-
hou  stranu, nemůžeš dělat něco,  aniž by  jsi 
uživil rodinu. Je zkrátka zapotřebí, aby si lidí 
začali více vážit zemědělců. Staráme se přece 
o vaše jídlo. Mám ale obavu, že teprve tehdy, 
když nastane bída a hlad, tak teprve potom si 
nás budou lidi více vážit.“

Jak bys zhodnotil letošní zemědělský rok?
Letošní rok byl hodně deštivý, sušení byla ka-
tastrofa. Sice hodně trávy, ale nebylo to mož-
né usušit. Stádo se stále ještě venku pase.
Jaká bude podle tebe letošní zima?
Už  to  nedokážu  odhadnout.  Vždy  jsem  to 
uměl,  ale počasí  se  teď v posledních  letech 

mění. Zdá se mi, že se dokonce celé podnebí 
začíná měnit. Je to už nepředvídatelné. Kdy-
by padalo sněhu tolik, jako pršelo teď v létě, 
tak se z toho v zimě zblázníme. Dříve bylo to 
počasí stabilnější. To, co se děje v posledních 
letech, se nedá srovnat s ničím.
Co bys chtěl lidem vzkázat?
Lidé by se měli chovat ke zvířatům a přírodě 
s úctou. A nejen ke zvířatům, i k sobě navzá-
jem. Svět bude hned lepší.

Moc děkuji za milý a inspirativní rozhovor.

MarikaJiří Bil ve věku 18 let 

JEd v BEČvě

JaK vzNiKL PRvNí cESTOKEMP Na PROSTřEdNí BEČvě

Řeku Bečvu postihla koncem září ekolo-
gická katastrofa. Nedaleko Valašského 
Meziříčí uniklo do toku značné množ-
ství kyanidu. Toxický jed usmrtil veškerý 
život v korytě řeky až k městu Přerovu.

V neděli  20.  září  2020  se  začaly  u  bře-
hu  řeky  ve  Lhotce  nad  Bečvou  objevo-
vat  plovoucí  ryby.  Nebylo  by  na  tom 
nic  zvláštního,  kdyby  nebyly  unášeny 
proudem  břichem  nahoru.  Byly  otrá-
veny  kyanidem,  který  byl  vypuštěn  do 
řeky v řádu až desítek kilogramů. Míst-
ní rybáři šli hned do akce, lovili uhynulé 
ryby a do kafilérie jich poslali asi 40 tun. 
Neumíraly zde jenom ryby ale další vod-
ní organismy a rostliny, a to nejspíše po-
malým udušením.

Koryto Bečvy v okolí Přerovska má jako 
jedno  z mála  řek  v  České  republice  za-
chovanou přirozenou podobu. Není zde 
regulováno  a  člověkem  srovnáno,  ale 
spontánně  meandruje  a  tvoří  bohatou 
nivní krajinu s lužními lesy. Štěrkové la-
vice,  či  popadané  stromy v  toku  tvořily 
domovy různým druhům vodních orga-
nismů,  které  spolu  v  rovnováze  tvořily 
biodiverzitu  ekosystému.  Z  ryb  se  zde 
vyskytovaly  například  parmy  nebo  ca-
ndáti, z ohrožených se šlo setkat s ouk-

lejkou  pruhovanou  nebo  kriticky  ohro-
ženou střevlí potoční. Všechno zmíněné 
bohatství  Bečvy  v  zasaženém  úseku  se 
během  jednoho  dne  proměnilo  v  ma-
sové pohřebiště. Navíc,  kromě vodních 
organismů  potřebují  zdravou  řeku  pro 
život mj. i někteří ptáci, savci, apod…

Nejhorší koncentraci  jedu pomohla pár 
dní  po  úniku  naředit  voda  odpuštěná 
z  nádrže  Bystřička  a  také  vydatné  deš-
tě. Kyanid má poločas  rozpadu 15 dní, 
nyní  je tedy řeka jak bez života, tak bez 
chemikálií. Ministerstvo životního pro-
středí povolilo vysazovat do Bečvy jaké-
koliv druhy ryb, což by mohlo mít fatální 
následky,  například  přemnožení  inva-
zivního druhu. Naštěstí mají ale lokální 
rybáři  rozum a do  řeky vpouštějí přiro-
zeně domácí parmy. Do zasaženého úse-
ku se také začínají stěhovat živočichové 
z horního toku. Po havárii bude ale ko-
ryto  chudé na potravu  a návrat  říčního 
ekosystému do původní rovnováhy bude 
zdlouhavý. Není jisté, kolik času potrvá 
obnova biodiverzity, víme ale, že  to bu-
dou desítky let.

A  viník?  Jako první  podezřelý  se  přiro-
zeně  nabízí  meziříčská  fabrika  DEZA 
spadající pod Agrofert premiéra Andre-

je Babiše. Ta má ale vyústění odpadního 
kanálu jinde než v místě úhynu ryb. Dále 
v  postižené  oblasti  bylo  nalezeno  ústí 
patnáctikilometrového  kanálu  vedou-
cí  z  rožnovské  Tesly.  Čistírna  ENER-
GOAQUA,  přes  níž  prochází  odpadní 
voda  z  celého  areálu,  odmítla  výskyt 
jakýchkoliv stop po kyanidech. Zaráže-
jící  je, že se ministr životního prostředí 
Richard  Brabec  (Hnutí  ANO)  vyjádřil 
ke  katastrofě  až několik dní po událos-
ti. Kdo tedy kyanid do vody vpustil, ve-
řejnost  zatím  neví  a  nikdo  tedy  nenese 
následky. Policie stále pátrá po viníkovi.

Lada Srovnalová,
studentka gymnázia

Beskydy…  kouzelné  místo,  které  svou 
krásou  a  přívětivostí  přimělo  dva  cesto-
vatele, kteří projeli víc než půlku světa na 
koloběžkách, se zde nejen usadit, ale říkat 
tady tomu místu doma. Prostřední Bečva, 
místo  které  je  pro  nás  to  nejznámější 
a možná  jej  považujeme právě  za  to  nej-
obyčejnější, protože už se na něj nedoká-
žeme dívat tak, jako návštěvníci a turisté. 
Vše, co zde lidé obdivují, je pro nás samo-

zřejmostí. Máme to štěstí, že můžeme žít 
na tak krásném místě, kde ostatní touží jet 
alespoň na dovolenou.
Právě  cestovatelé,  kteří  se  vydali  daleko 
za  hranice  všedních  dní,  dokážou  tohle 
ocenit  lépe  než  kdokoliv  jiný.  A  proto  se 
noví  obyvatelé  Marek  a  Dominika  roz-
hodli pár přátel pozvat a podělit  se o své 
nadšení  z  nového  domova.  Seděli  jsme 
na  zahrádce  v  kempu  a  říkali  si,  že  když 

už přijedou takoví zajímaví hosté, tak by-
chom mohli udělat nějakou besedu. Všem 
u jednoho stolu se nám rozzářily oči a za-
čali  jsme  v  euforickém  stavu  psát  jména 
nejen z oblasti cestování, o kterých víme, 
že  jsou  dost  inspirativní  a  jejich  příběhy 
stojí  určitě  za  vyslechnutí. Nebylo  to  ale 
jen na  jednu nebo dvě besedy, ale vydalo 
to  na  třídenní  festival  a  tak  vznikl  první 
CESTOKEMP.
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Role  se  obrátily  Marek  Jelínek  –  jinak 
také  známy  jako  Dobroběžník,  který 
běžně  cestuje po  světe  a potom se  svými 
přednáškami po republice, se v tomto pří-
padě se svou partnerkou Dominikou stali 
hostiteli. Náš místní Kemp pod Pustevna-
mi se  tak stal 25 – 27. 9. místem setkání 
mnoha  zajímavých  osobností.  V  pátek 
přijala naše pozvání úžasná žena Martina 
Josífek  Zelinková,  která  vyprávěla  o  své 
cestě do Snatiaga de Compostela, kde se 
vydala  úplně  sama na  koloběžce  jen  šest 
měsíců  po  vážné  operaci  a  léčbě.  Večer 
patřil  Prof.  Janu  Rakovi,  přednímu  čes-
kému  vědci,  profesorovi  kvantové  fyziky 
působícímu v CERNu na  experimentech 
s  urychlovačem  částic,  který  hovořil 
o  kvantovém  cestování.  Beseda  byla  pro 
účastníky  natolik  zajímavá,  že  po  ukon-

čení  přešla  v  zajímavou diskuzi  s  panem 
profesorem až do ranních hodin.

Sobotní  ráno  patřilo  workshopům.  Pod 
vedením  úžasné  lektorky  Terezky  Win-
klerové  jsme  se  naučili  správně  hýbat 
tak, aby nás záda nebolela, a poté si vy-
zkoušeli  zdravou  bosou  chůzi.  Proložili 
jsme to workshopem, kde jsme se nauči-
li  bubnovat,  a  potom nás  čekala  úžasná 
hudební  cesta  kolem  světa  a  přednáška 
Poutníka  Toma  na  téma  astrální  cesto-
vání.  Tadeáš  Šíma  nám  povyprávěl,  jak 
dojel z Ománu na kole domů, a Vladimír 
Váchal nás svým osobitým stylem vzal na 
výlet do severní Korey. No a Marek Jelí-
nek nás provedl svou asijskou cestou na 
koloběžce. Večer jsme zakončili intuitiv-
ním tancem za zvuku bubnů.

Neděle začala pozvolna lekcí taichi a ma-
sáží  naslepo,  kterou  doplnil  kurz  první 
pomoci  na  cestách  pod  vedením  Mar-
ka  Balického,  jenž  nám  také  přednášel 
o  svých  cestách  po  celém  světě  na  kole, 
kde  se  jako  hasič  a  záchranář  dostal  na 
nejrůznější  místa.  Tomáš  Vejmola  nám 
popsal  svoji  cestu  tuktukem z Bangkoku 
až domů do Hranic na Moravě a zakonče-
ní patřilo Petrovi Fialovi z kapely Mňága 
a Žďorp, který nás pobavil  svými zážitky 
z Mongolska.

Atmosféra byla úžasná a všichni už 
se těšíme na další CESTOKEMP  
14. - 16. května a 24. - 26. září 2021 

Za Kemp pod Pustevnami,
Martina Gáliková

NOviNky ZE škOly
Je říjen a teplé letní dny vystřídal barevný 
podzim. Také žáci naší školy začali spolu 
s učením pomocí projektových dnů star-
tovat po lenivém létu mozek díky spoustě 
nápadů,  zábavných  kvízů,  kouzel  a  tvo-
ření  z plodů a přírodnin  z pokladů pod-
zimu,  jež se prolínaly všemi vyučujícími 
předměty.

Už naši prvňáčci si vyzkoušeli tento způ-
sob výuky v projektovém týdnu s názvem 
„Říjen všemi smysly“, kdy se seznámili 
s dary podzimu na zahrádce i v lese, třídili 
druhy ovoce a zeleniny, učili se poznávat 

stromy  a  jejich  šišky,  povídali  si  o  nich, 
počítali je, porovnávali jednotlivé druhy, 
tvořili  z  nich  obrázky, malovali  a  tvořili 
mozaiky  v  barvách  podzimu. Vyzkouše-
li  si,  že  je  možné  skládat  první  slabiky 
i slova nejen na  lavici ve třídě z kartiček 
písmen, ale  i na vycházce v  lese pomocí 
přírodnin. A jak to dopadlo? Všichni byli 
nadšení a práce se všem dařila. Díky pěk-
nému počasí začátku měsíce října pobý-
vali hodně v přírodě a učili  se zábavnou 
formou  vnímat  krásy  podzimu  v  jedno-
duchých  úkolech  –  dotkni  se  hebkého 
chmýří  po  odkvetlých  bodlácích  nebo 

mechu  po  dešti,  jak  nasává  vodu  jako 
houba,  poslouchej  chrastivý  zvuk  zrní-
ček máku v makovicích, přivoň si ke klo-
bouku mladého  hříbku,  doma  k  čerstvě 
upečenému  jablkovému závinu, pozoruj 
svůj  odraz  v  kaluži  a  jak  stromy  shazují 
své  listnaté  kabátky,  ochutnej  semín-
ka  slunečnice,  která  jsou  plná  vitamínů 
a dones si zdravou svačinku z posledních 
dozrávajících  druhů  ovoce.  Prvňáčci  si 
užívali každý říjnový den.

Také ve 2.  třídě proběhl Projektový den 
s názvem „Les ve škole“.  Jak  samotný 

Tomáš Vejmola se svým tuktukem.
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název  napovídá,  druháci  se  učili  po-
znávat zábavnou  formou  listnaté a  jeh-
ličnaté  stromy,  přiřazovali  k  nim  jejich 
plody  a  seznámili  se  s  tajemstvím  lesa 
v  jednotlivých  vyučovacích  hodinách. 
Pro  žáky  celé  školy  připravili  naučnou 
výstavku větviček stromů a jejich plodů. 
Svůj  projektový  den  ukončili  znalost-
ním kvízem. Tři žáci bezchybně vyplnili 
kvízové otázky a za své výkony byli oce-
něni. Ve 3. třídě si žáci užili „Bylinkový 
den“.  Cílem  tohoto  dne  bylo  seznámit 
spolužáky  s  bylinkami  z  naší  zahrádky 
a  jejich  využitím.  Třeťáci  si  připravili 
pomazánkové  speciality,  ochutnávku 
čajů  z  nejrůznějších  bylinek  a  plodů 

podzimu, ukázky sušených bylin a pou-
tavé  vyprávění  o  každé  bylince.  Celou 
voňavou  atmosféru  doplnili  vkusným 
servírováním svých produktů a kuchař-
skými kostýmy.

Žáci 1. a 2. třídy si užili i projektový den 
„Stavitel města“, který byl hrazen y pro-
jektu  „Stále  se  učíme  II“.  Zahráli  si  na 
kartografy,  učili  se  orientovat  ve městě, 
seznámili  se  s  mapovými  značkami.  Ve 
skupinách řešili problémové úlohy.

Žáci 4. a 5. třídy si v tomto měsíci připra-
vili pro své spolužáky Pátek s angličtinou 
„Kids for kids“. Zahráli divadlo „Little 
house  in  the  forest“  v  anglickém  jazy-

ce  a  předvedli  tance  na  dětské  anglické 
písničky.  Vše  doladili  úžasnými  vlast-
noručně vyrobenými rekvizitami. Divá-
kům poskytli  nejen  dobrou  zábavu,  ale 
především  ukázku  hravé  výuky  anglic-
kých slovíček. Ještě dlouho po skončení 
tohoto kouzelného dopoledne se školou 
nesly úryvky z anglických písniček.

Páťáci zkoumali a bádali, jak je to s pro-
pustností různých druhů půdy. K bádá-
ní posloužila venkovní učebna. Odebra-
li  různé  vzorky půdy na  školní  zahradě 
a ve skupinách zjišťovali, kterou půdou 
proteče  voda  nejrychleji.  Společně  se 
zamýšleli  nad  problémem,  jak  zadržet 
v krajině vodu.

Také  děti  navštěvující  školní  družinu 
nezapomínaly  ve  své  činnosti  na  dary, 
které  přináší  podzim.  Chodily  na  vy-
cházky  do  lesa,  kde  tvořily  z  přírodnin 
domečky,  obrazce,  zdobily  stromy  ob-
lékáním  do  kabátků  z  listí,  využívaly 
les  ke  hrám  a  ke  zdolávání  přírodních 
překážek. Škoda, že špatné počasí a ko-
ronavirus  zastavily  akci  „72  hodin  pro 
Zemi“,  zaměřenou  na  úklid  a  přípravu 
zahrady  na  zimu,  zazimování  bylinko-
vých  záhonů,  hrabání  spadaného  listí 
a úklid blízkého lesa od odpadků.

Z. Kypetová
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NA NÁVŠTěVě V MOŠTÁRNě
V úterý 29. září navštívily děti  ze  třídy 
Skřítků  moštárnu.  Děti  se  seznámily 
s výrobou moštu: nejdříve  jablka umy-
jeme,  pak  v  drtičce nasekáme na malé 
kousky,  které  vložíme  do  lisu…  a  už 
teče šťáva. Ani zbytky z  jablíček nepři-
jdou do koše. Na nich si v lese pochut-
nají srnci.

VAŘÍME ŠÍPKOVý ČAJ
V pátek 2. října si děti ze  třídy Skřítků 
vařily  šípkový čaj. Nejdříve  si děti  šíp-
ky umyly, pak je paní učitelka rozdrtila 
a  namočila  na  jednu hodinu do  stude-
né  vody.  Paní  kuchařka,  zatímco  jsme 
byli na procházce, přivedla šípky k varu 
a  nechala  vyluhovat  a  vychladnout. 
A čaj byl hotov.

HRAJEME PIRÁTůM POHÁDKU
V pondělí 12. října děti ze třídy Skřítků 
zahrály dětem ze třídy Pirátů pohádku 
„O budce“.
Na oplátku jim starší děti zazpívaly pí-
seň „Típ, típ, típ“.

Jana Janíčková, vedoucí učitelka

PROJEKTOVý DEN - STAVITEL 
MěSTA
Děti  ze  třídy Pirátů  si  v  pondělí  6.  10. 
užily  v mateřské  škole  netradiční  den. 
Za  dětmi  přijel  pan  inženýr  stavitel 
z  Malé  technické  univerzity  a  společ-
ně  během  dopoledne  postavili  vlastní 
město. Děti si připomněly pravidla bez-
pečnosti při práci, seznámily se s pikto-
gramy budov ve městě. Poté si postavily 
cestu a už se mohlo stavět. Děti ve dvo-
jicích  stavěly  budovy  města  -  kostel, 
poštu, základní a mateřskou školu, ob-
chod,  zkrátka všechno,  co má  správné 
město  mít.  Naučily  se  také  pracovat 
s mapoou - orientovat se v ní, správně si 
ji natočit a také si mapu vlastního měs-
ta  ve  skupinkách  zakreslily.  Nakonec 
si  děti  zahrály  na dopravní  prostředky 
na  hřišti  u MŠ.  Během  dopoledne  ne-
chyběly  také  pohybové  hry,  básnička 
a písnička  s  tématikou stavění. Děti  si 
dopoledne velmi užily a jistě se při něm 
i spoustu novému naučily.

Projekt  byl  financován  z  operačního 

programu Výzkum,  vývoj  a  vzdělávání 
„Stále se učíme II“.

PODZIM U PIRÁTů
S  dětmi  na  podzim  sledujeme  a  hra-
jeme  si  především  s  přírodou.  V  okolí 
jsme nasbírali žaludy, bukvice a krásně 
barevné  podzimní  listí.  Také  jsme  se 

byli podívat do místní moštárny, jak se 
moštují jablka. Počasí nám přálo, a tak 
jsme  si  užili  i  hrátky  na  nové  zahradě 
MŠ. Teď na podzim nás čeká  ještě pří-
prava  zahrady na  zimu  -  shrabání  listí 
a zazimování záhonků.

Lenka Hollainová, učitelka třídy Pirátů

Třída SKříTKŮ

Třída PiRÁTŮ

Třída Skřítků

Třída Pirátů
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Všelijaké  různé  choroby  a  neduhy  v  mi-
nulosti  lidi  trápívaly.  Většinou  si  pomá-
hali  sami,  zejména  na  vesnicích  a  hor-
ských  samotách.  Pomáhali  si  jak  to  šlo, 
a také podle toho, co jim zůstalo v paměti 
po  předcích  a  prapředcích,  jak  jsme 
o  tom  psali  v  minulých  číslech  Zpravo-
daje. Když už nebylo pomoci obraceli se 
na  bylinkáře,  kteří  se  vyznali  v  přírodní 
léčbě  a  byli  poměrně  dobrými  diagnos-
tiky.  Je  pravdou,  že  některé  medicínské 
praktiky,  i  když  jsou  prosté,  bývají  až 
zázračně  účinné.  Prý  nejúčinnější  v  li-
dovém léčitelství  je devatero kvítí. Podle 
složení  jednotlivých  bylin  pak  odvar 
z nich vzbuzuje lásku, jiné devatero kvítí 
je milodějné, nebo  jiné může být účinné 
i proti čarodějnicím a uřknutí. Nejlépe to 
naznačuje pořekadlo “Na lékaře nemyslí, 
kdo veselé mysli“.

V  naší  obci  Prostřední  Bečvě  jsme  měli 
opravdu  zázračného  léčitele,  který  získal 
věhlas  nejen  u  nás,  ale  i  na  Sloven-
sku,;hlavně na Kysucích, a také v Čechách.

Jmenoval  se  Josef Vaněk.  Narodil  se 
22.  ledna  1874  na  Prostřední  Bečvě 
(zřejmě v domku čp. 113 nebo v domku, 
který  dnes  již  nestojí).  Během  života 
pobýval  na  mnoha  místech,  na  Pro-
střední Bečvě, Horní Bečvě, Kněhyních 
i v centru obce u školy.

Oženil  se  dvakrát  a  obě manželky  přežil. 
S první manželkou měl  dva  syny  a  jednu 
dceru. Nejstarší  syn Filip Vaněk  (*1901) 
byl  zemědělec  a měl  12  dětí. Mladší  syn 
František  Vaněk  (*1903)  byl  řídícím  uči-
telem  na  Horní  Bečvě  ve  škole  u  Hotelu 
Bernkopf,  kde  i  bydlel.  Dcera  Lída  Vaň-
ková se provdala za Jana Skokana a  jako 
věno dostala hotel, který otec pro ni posta-
vil,  její manžel  jej pak vedl a hotel dostal 
po  něm  jméno.  Měla  4  děti  a  zemřela 
mladá.  Tolik  o  jeho  nejbližší  rodině. Měl 
ovšem rodinu velikou, za svůj dlouhý život 
se dočkal nejen vnoučat, ale i pravnoučat.

Zajímavá  je cesta, která ho přivedla k  lé-
čitelství.  Koncem  devatenáctého  století 
za  Rakousko-Uherska  procházel  vo-

JaK SE ŽiLO Na BEČvÁch…
zÁzRaČNÝ LéČiTEL z KNěhyň

Ve věku 50 let – foto 1924

Druhá svatba J. Skokana
vlevo Josef Vaněk a jeho vnoučata od Lídy
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jenskou  službu  a  dostal  se  ke  zdravotní 
službě.  Tam  se  seznámil  s  lékárníkem, 
který pocházel z Frenštátu a ten jej uvedl 
do tajů léčitelství, bylinek, výroby mazání 
a mastí, předal mu své zkušenosti. Po ná-
vratu domů se začal  léčitelstvím zabývat 
a stalo se tak jeho hlavním zájmem.

Brzy  se  stal  známým  nejen  v  našem 
bečvanském údolí, ale jeho věhlas se šířil 
hlavně na Slovensku, odkud  jej navštěvo-
vala spousta hlavně žen. Někdy se stávalo, 
že během jednoho dne přišlo i deset lidí.

V obci žijí pravnoučata pana Vaňka – paní 
Marta  Divínová  (dcera  Kamily  Děcké  – 
vnučky  Josefa  Vaňka  a  Jana  Děckého) 
a pan Zdeněk Děcký (pravnuk pana Vaňka).

Oba  si  Josefa  Vaňka  pamatují  z  ranného 
dětství a podíleli se někdy i na jeho činnosti.

Paní  Divínová  jej  znala  velice  dobře,  pro-
tože ke konci svého života žil u své vnučky 
Kamily Děcké a jejího muže Jana Děckého, 
rodičů Marty. V domě byl obchod a v zadní 
části  měl  svou  světničku,  kde  byla  pouze 
postel,  stůl,  židli  a  skříň, před dveřmi byla 
veranda. Zde přijímal lidi, kteří za ním přišli, 
ordinoval  pouze  doma,  nikam  za  nikým 
nechodil.  Na  dveřích  měl  tabulku  „Josef 
Vaněk  –  masér“,  i  když  obvykle  masáže 
nedělal.  Doma  měl  několik  herbářů,  ale 
žádné poznámky si nedělal, vše nosil v hlavě, 
i  recepty  na  bylinné  směsi,  masti,  mazání 
a  zelené mazání.  Bohužel  nikoho  nezaučil, 
jen vnučka Kamila Děcká mu pomáhala se 
sběrem bylin, když už sám nemohl.

Paní  Marta  Divínová  vzpomíná,  jak  s  pra-
dědečkem  sbírala  byliny  –  pampelišky, 
přesličku,  třezalku,  podběl,  jedlové  vršky, 

jalovčinky, laskavec, mateřídoušku, jitrocel, 
lipový květ, byliny s modrými kvítky, kterým 
říkal  „čmelák“,  malinové  listí,  besekyr  (st-
raček), vše vozili v kárce z Kněhyň. Chodili 
i na Cípkovou, dojeli autobusem k lomu. Po 
válce s ním na Čertově mlýně sbírala hořce, 
kořeny hořce, které používal často.

Kromě  bylinných  směsí  a  čajů  vyráběl 
různá  mazání  zejména  na  revma  a  boles-
ti  svalů  s  obsahem  lihu, mentolu  a  kafru. 
V  tom  namáčel  jalovčinky.  Nejčastěji  po-
máhal s problémy s pohybem. Jeden člověk 
k němu přišel a na kolenou mu děkoval za 
to, že díky jeho léčbě může zase chodit.

Dalo  by  se  říci,  že  léčil  bylinkami,  radou 
a  někdy  „čarováním“.  Tím  čarováním 
myslím  to,  že  lidé  za  ním  chodili  nebo 
mu psali o radu s problémy, se kterými si 
nevěděli rady, jako např.: paní psala, že jí 
sousedka uřkla krávu, která přestala dojit. 
Chtěla vědět, co má dělat, aby kráva znovu 
dojila.  Nebo  paní  z  Čech  byla  nešťastná, 
že někdo očaroval jejího syna a ten se teď 
nemůže oženit. Žádala o pomoc.

Pan  Josef  Vaněk,  který  se  stal  legendou 
už  za  svého  života,  zemřel  v  roce  1962. 
V  kronice  obce  z  roku  1962  se  nachází 
tento zápis: „Úmrtí Josefa Vaňka“.

Ve čtvrtek 6. září 1962 zemřel u Děckých 
v obchodě „staříček“ Josef Vaněk ve věku 89 
let. Byl úspěšným přírodním lékařem a „ča-
rodějem“ jehož navštěvovalo celé západní 
Slovensko.“  Bylo  to  v  době,  kdy  takové-
mu „šarlatánství“  tehdejší  režim rozhodně 
nepřál. Ještě několik  let po  jeho smrti však 
jezdili za ním lidé, kteří nevěděli, že zemřel.

Je  pohřben  na  Hutisku,  bohužel  jeho 
jméno  na  náhrobcích  nenajdete,  ztra-
tilo  se  při  výměně  náhrobního  kamene. 
V paměti Bečvanů ale jméno Josef Vaněk 
zůstává dodnes.

Děkuji  tímto  za  spolupráci  při  získává-
ní  podkladů  k  článku  paní M. Divínové, 
panu Z. Děckému a paní R. Chromákové.

Zina Langrová

Staříček Vaněk – 80 let (foto 1954)
s kamarády muzikanty (nyní žijící už pouze p. Frnka)

Pohřeb na Hutisku v roce 1962

Filip Děcký, vnuk Josefa Vaňka
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Plynofikace obce
V roce 2004 byla zahájena další část plynofi-
kace v lokalitách Kněhyně a   Bacova.   V ob-
lasti  Kněhyně  je  vyvedeno  113  domovních 
přípojek, v Bacově 91 přípojek. S rozšířením 
vody do této části obce byly spojeny náklady 
950 tisíc korun. V rámci I. etapy plynofikace, 
tj. ve středu obce, byly z finančních důvodů 
vypuštěny některé koncové rozvody.

Volby do eVroPského 
Parlamentu
Ve dnech 11. - 12. 6. 2004 proběhly volby 
do Evropského parlamentu. Ve  výpisu  se-
znamu voličů bylo 1332 voličů. Volilo 293 
(22%)  občanů.  Počet  platných  hlasů  byl 
290. Na prvních třech místech se umístily 
tyto strany: Občasné demokratická strana 
94 hlasů = 32%, Křesťanská demokratická 

unie – česká strana lidová 63 hlasů = 21%, 
Komunistická  strana  Čech  a  Moravy  49 
hlasů = 16%.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
ZLÍNSKÉHO KRAJE
V  pátek  5.  a  v  sobotu  6.  listopadu  2004 
se  konaly  volby  do  zastupitelstva  Zlín-
ského  kraje.  Do  stálého  seznamu  voličů 
bylo zapsáno 1341 občanů. 336 voličům 
byly  vydány  úřední  volební  obálky.  Plat-
ných  hlasů  bylo  celkem  odevzdáno  330. 
Celkem  tedy  volilo  25%  voličů. Výsledky 
voleb.  Občanská  demokratická  strana 
133  hlasů  =  19%,  Křesťanská  demokra-
tická unie – česká strana lidová 61 hlasů 
=  18%, ZHN a SNK  společně  40  hlasů = 
12%,  Česká  strana  sociálně  demokratic-
ká 37 hlasů = 11%, Komunistická strana 
Čech a Moravy 37 hlasů = 11%.

VALAŠSKý CYKLOBUS
Od  24.  7.  2004  začal  jezdit  i  přes  naši 
obec Valašský  cyklobus, jedná se o speci-
ální autobusovou linku, která přepravuje 
kola i cyklisty.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V tomto školním roce navštěvovalo školu 
76  žáků,  z  toho  42  děvčat  a  34  chlapců. 
První třída sestávala z 10 žáků; druhá ze 
14 žáků; třetí ze 16 žáků. Ve čtvrté třídě se 

vyučovalo 15 žáků a v páté třídě 21 žáků. 
V  prostorách  školní  jídelny  byly  vyměně-
ny  obklady  a  dlažba,  zabudovány  nové 
regály,  bezdotykové  baterie,  které  odpo-
vídají  hygienickým  normám  a  požadav-
kům Evropské unie, a byl zakoupen nový 
plynový sporák.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do  dvou  tříd  MŠ  střed  –  bylo  zapsáno 
39 dětí, do  třídy MŠ v Kněhyních 17 dětí. 
Práce učitelek MŠ se řídila novým Školním 
vzdělávacím programem.

SDRUžENÍ DOBROVOLNýCH 
HASIČů
V roce 2004 se uskutečnilo 15 aktivit, při 
kterých bylo  odpracováno  asi  700 hodin 
(v  rámci  brigád).    V  hasičské  zbrojnici 
byla  provedena  elektrifikace,  kterou  pro-
váděli  mladší  muži  hasičského  sboru.  V 
květnu a září byla uspořádána brigáda na 
sběr železného odpadu z areálu bývalého 
kravína,  výtěžek  činil  19.800  Kč.  Hasič-
ský sbor disponuje  touto  technikou – vo-
zidlo Avia s plným vybavením, 1 čerpadlo 
PS 8, 2 čerpadlo PS 12, 1 čerpadlo PS 12 
upraveno pro sportovní účely, 1 ponorné 
čerpadlo. Pro sbor byly zakoupeny hadice 
za 5.900 Kč.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

rOk 2004 v NašÍ OBCi

K  31.  12.  2004 měla  obec  Prostřed-
ní  Bečva  1670  obyvatel,  z  toho  812 
mužů  a  858  žen. Během  roku  se na-
rodilo 12 dětí – 6 chlapců a 6 děvčat. 
Zemřelo  19  občanů  –  11  mužů  a  8 
žen.  Manželství  uzavřelo  8  párů,  1 
manželství  bylo  rozvedeno.  K  trva-
lému  pobytu  v  obci  se  přihlásilo  26 
občanů, 13 se odhlásilo.

STATISTIKA OBCE

z ČiNNOSTi SPOLKŮ

Sdh PROSTřEdNí BEČva STřEd - ČiNNOST MLadÝch haSiČŮ 2020
Letošní rok 2020 je specifický a netradič-
ní  i na půdě požárního sportu a přípravy 
kolektivu mladých hasičů. Nejdříve  jsme 
se museli porvat s pozastaveným trénová-
ním,  poté  s  přísnějšími  opatřeními  a  na-
konec  s  „proškrtáním“  větší  části  sou-
těží. Také Rada mládeže při OSH Vsetín 
dlouho zvažovala, jak se organizace letoš-
ní  sezóny  chopit. Veškerá  tradiční  postu-
pová kola Hry Plamen z důvodu zpřísnění 
nařízení  neproběhla,  okresní  liga  zahr-
novala pouze sedm soutěží, a proto  jsme 
letošní  ročník  zahájili  s  dvouměsíčním 
zpožděním  11.  7.  ve  Veselé  (konečně!). 
Do místa  konání  jsme dorazili  se  dvěma 
družstvy.  Mladší  žáci  se  vydařeným 
útokem i štafetou blýskli na krásné bron-
zové 3. příčce. Starší žáci předvedli druhý 

nejrychlejší  požární  útok  s  časem  13,65 
s! O malinko horší štafeta je posunula na 
přesto hezké 5. místo.
Celý srpen byl ve znamení soutěžního zápo-
lení – dle našeho gusta! 1. 8. se obě družstva 
zúčastnila závodů v Semetíně. Konkurence 
byla velká (v každé kategorii přes 20 týmů). 
Mladší  žáci  s  malými  nováčky  a  pěknými 
výkony  se  umístili  v  polovině  startovního 
pole na 11. místě. Starší žáci brali hezké 6. 
místo.  2.  8.  jsme  náš  sbor  reprezentovali 
„na“ Hovězí, kde v úmorném horku mladší 
hasiči  překvapili  a  v  narvané  konkurenci 
se postavili na bronzový stupínek. Starším 
žákům  příliš  nepřálo  štěstíčko  a  obsadili 
14. místo. 5. kolo okresní ligy proběhlo 8. 8. 
v  Růžďce.  Mladší  časově  vylepšili  letošní 
maximum a opět byli 3. nejlepší! Podobně 

i starší žáci si polepšili na 7. příčku. V neděli 
9. 8. se soutěže ve Valašské Polance zúčast-
nili pouze starší žáci, kteří zazářili parádním 
a druhým nejrychlejším požárním útokem 
v  čase  13,497  s!  V  celkovém  hodnocení 
stáli těsně pod bednou na 5. místě z dvace-
ti družstev. Poslední kolo okresní  ligy bylo 
rozhodující  pro  celkové  bodové  ohodnoce-
ní družstev okresu Vsetín. Vyrazili jsme do 
sousední Horní Bečvy. Štafety jsme odběhli 
téměř  na  výbornou,  bohužel  na  útocích 
přišlo  zklamání.  Mladším  první  pokus  ne-
vyšel, proto jsme vše vsadili na pokus druhý, 
jehož čas útočil na přední příčky, ale zradi-
la nás technika – nešla časomíra. Útoky se 
k  naší  smůle  nepodařilo  vylepšit,  a  proto 
mladší  žáci  brali  9. místo  a  starší  žáci  12. 
místo. V celkovém hodnocení okresní ligy 
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mladší  hasiči  z  našeho  sboru  získali  44 
bodů  a  parádní  6.  místo  z  dvaadvaceti 
družstev,  starším  žákům  se  letos  dařilo 
o něco méně, ale i přesto získali 41 bodů 
a  těsné  8.  místo  z  třiadvaceti  hodnoce-
ných týmů.

Soutěž v Horní Bečvě byla pro nás bohužel 
i  poslední.  Opět  kvůli  příslušným  opatře-
ním  neproběhl  ani  „Pohár  ředitele  HZS 
Zlínského  kraje“  ani  závod  požárnické 
všestrannosti v Oznici. Tradiční podzimní 
soutěže v běhu na 60 m s překážkami v Os-
travě,  Jablonci  a  Praze  jsou  také  zrušeny. 
Proto  nyní  v  zimním  období  načerpáme 
síly  a  pevně  věříme,  že  brzy  bude možné 
se znovu potkávat v plné sestavě, a že si le-
tošní „okrouhlou“ sezónu příští rok určitě 
vynahradíme!

Touto  cestou  bych  ráda  poděkovala  všem 
mladým  hasičům  a  kolegům  trenérům  za 
celoroční píli a týmového ducha a také všem, 
kteří  nám  fandí  a  podporují  nás,  protože 
bez nich by to nešlo :)

Za kolektiv SDH Prostřední Bečva střed 
Ivana Růčková
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POdziM v TJ SOKOL KNěhyNě
Novou sezónu odstartovali mladí sportov-
ci s nadšením a elánem jim vlastním. Mezi 
ostřílené  borce  a  borky  přibyli  noví malí 
i  mladí  nadšenci.  A  tak  se  oddíl  k  velké 
radosti  trenéra Reného Mirana  rozrůstá. 
Tréninky  se  pravidelně  konají  na  Kotou-
či.  Ti  zkušenější  pravidelně  o  víkendech 
vyjíždí  na  kolečkové  lyže  na  cyklostezku 

nebo  na  nefrekventované  lesní  cesty  na 
Bílou.  Svou  rychlostí  a  stylem  budí  re-
spekt  nejednoho  cyklisty  či  houbaře. Na 
podzim  se  děti  zúčastnily  všech  povole-
ných závodů. Bohužel řada akcí byla kvůli 
epidemiologické  situaci  zrušena,  včetně 
Běhu  Kněhyňským  údolím.  K  nejúspěš-
nějším absolvovaným závodům patřil tra-

diční závod v Zubří, na Pustevnách nebo 
výjezd  na  kolečkových  lyžích  na  Vysoké. 
Z  každých  závodů  se  vrátili  s  cennými 
kovy. Gratulujeme!

Všichni  pevně  doufáme,  že  si  zimní 
sezónu  užijeme  se  spoustou  sněhu  a mi-
nimem omezení.

Magdalena Hrstková

Milí čtenáři, z důvodu vládního na-
řízení je od 22. října knihovna uza-
vřena až do odvolání. O změnách 
vás budeme informovat na webu 
knihovny nebo facebooku obce.

• BESEDY: 
Plánované  besedy  jsou  zrušeny 
vzhledem  ke  krizovým  opatřením 
vlády  ČR.  Nové  termíny  naplánuje-
me, jen co nám to situace dovolí.

• DONÁŠKOVÁ SLUžBA:
Znovu  připomínám  možnost  objed-
nání  donáškové  služby  (mobil  603 

92  33  83).  Stačí  zatelefonovat  a  do-
mluvit  jaké  a  kolik  knih  potřebujete 
přinést až domů. Donáškovou službu 
mohou  využívat  i  děti  a  pokračovat 
tak ve hře Lovci perel. Více: https://
prostrednibecva.knihovna.cz/akce/

• DOTAZNÍK: 
Aby  mohla  veřejná  knihovna  posky-
tovat  služby,  které  uspokojí  potřeby 
celé komunity, musí zjišťovat rozsah 
těchto  potřeb.  Svou  spokojenost 
či  nespokojenost  se  službami  vaší 
knihovny  můžete  prokázat  při  vypl-
nění dotazníku, který jsme umístili na 

našich  webových  stránkách.  Pořád 
máme  co  zlepšovat,  jenom  musíme 
vědět  co.  Dotazník  najdete  zde:  
h t t p s : / / f o r m s . g l e / b Y Y 1 q S C u -
ReTWdqmWA

Odkaz  najdete  také  na  webu  knihov-
ny  nebo  v  tištěné  podobě  v  knihovně. 
Cílem ankety je zjistit, do jaké míry jsou 
uživatelé  spokojeni  se  službami  své 
knihovny a získat podněty od občanů ke 
zlepšení  služeb knihovny. Prosím, udě-
lejte si chvilku času na jeho vyplnění.

Marcela Slížková

ZPrÁvy Z kNihOvNy
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Listopad  je  zvláštním  způsobem 
zasvěcený  Všem  věrným  zemřelým, 
lidově „dušičkám.“
Smrtí nekončí naše lidské vztahy. Je 
to jen čas krátkého odloučení s nadějí 
na  setkání  na  věčnosti.  Jsme  spo-
jeni  poutem  lásky  a  zodpovědnosti 
i  s  těmi,  kteří  již  zemřeli. Modlit  se 
a vzpomínat na ně, můžeme a máme 
kdykoliv,  ale  podzimní  dušičkové 
dny nás ke vzpomínce a modlitbám, 
vyzývají více než kdy jindy.

Listí padá ze stromů, o hodinu dřív 
se stmívá, nastává dušičkový čas.
Lidé  upraví  hroby  svých  blízkých 
a  budou  po  kapsách  nosit  svíčky 
a sirky.
Někteří  ještě  budou  přinášet  věnce, 
mahony,  cypřiše,  všechno  to,  čím 
zbohatne hřbitov naší vesnice.
V dnešní době mladých, krásných, 
úspěšných free lidí je smrt skoro tabu 
a někteří o ní neradi mluví, ale přesto 
patří k životu.
Díky prožitku dušičkového týdne, se 
však smrt stává nadějnou branou, 
ke které všichni můžeme spokojeně 
dojít, stejně jako přicházíme k bráně 
našeho hřbitova.

Nápisy na hrobech o  tom mluví výs-
tižně - „Co jste vy, byli jsme i my. Co 
jsme my, budete i vy.“

Hroby zdobíme květinami,  neboť 
přejeme  duším,  aby  jim  bylo  jako 
v nejkrásnější zahradě.
Tou  zahradou,  bude  pro  ně  nejkrás-
nější zahrada Boží — nebe.

Rozsvěcují se také světla na hrobech, 
svíčky.

Tím  navenek  projevujeme  svou 
prosbu,  aby  Bůh  duším  zemřelých 
rozsvítil světlo věčné radosti v nebi.
Modlitba za zemřelé, patří k nejstar-
ší  křesťanské  tradici. Vzpomínka na 
mrtvé se koná při každém slavení eu-
charistie, mši svaté. Každá mše svatá 
je „zádušní“.

Slavení vzpomínky na Věrné zemřelé 
2.  11.  ,  zavedl  sv. Odilo,  benediktin-
ský opat z kláštera Cluny ve Francii 
v r. 998.

Václav Holčák

Neděle 1. 11. 10,30h. – Slavnost Všech svatých.
Po mši svaté pobožnost ke všem věrným zemřelým na místním hřbitově.
Varhaník – Eva Pařenicová 840, 712, 890, průvod 922
Za  zemřelou  Věru  Sezimovou,  její  sestru,  rodiče  a  živou  rodinu,  spřízněné  rodiny 
a duše v očistci.
 
Středa 4. 11. 17,30h. – památka sv.Karel Boromejský, biskup.
Varhaník – Eva Pařenicová 843, 701, 807
Poděkování za dlouhou životní pouť, zemřelého Josefa Chuděje, s prosbou k Božímu 
milosrdenství za spásu nesmrtelných duší jeho rodiny.
 
Neděle 8. 11. 10,30h. – 32.neděle v mezidobí.
Varhaník – Aleš Stavinoha+ Jana Chudějová 523, 727, 802
Za Karla Kociána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa 11. 11. 17,30h. – památka sv.Martin Tourský, biskup.
Varhaník – pan Poruba 843, 722, 806
Za živou a zemřelou rodinu Trčkovu, Jurajdovu a duše v očistci.
 
Neděle 15. 11. 10,30h. – 33.neděle v mezidobí.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 709, 701, 812
Za rodinu Klímovu, Martinákovu, Skalíkovu, Kopeckou a duše v očistci.
 
Středa 18. 11. 17,30h. – středa 33.týdne v mezidobí.
Varhaník – pan Poruba 522, 712, 801
Poděkování za dar života a za 20let manželství s prosbou o požehnání do dalších let.
 
Neděle 22. 11. 10,30h. – Slavnost Ježíše Krista Krále.
Obnova zasvěcení lidstva. Sbírka na kostel.
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 707, 982, 781
Za zemřelého Petra Buroně, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
 
Středa 25. 11. 17,30h. – památka sv.Kateřina Alexandrijská, mučednice.
Varhaník – Eva Pařenicová 842, 701, 804
Za živou a zemřelou rodinu Valchařovu, Martinákovu, Bukovjanovu a Rychlíkovu.

Neděle 29. 11. 10,30h. – 1.neděle adventní – začátek církevního roku.
žehnání adventních věnců.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + schola 101,126, 106, 117
Za Jaroslava Sobka, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Bohoslužby jsou pro veřejnost uzavřené. 
Věřící se mohou připojit k online přenosu ve svých domovech.

MšE svaté v listOPadu 2020
v kOstElE sv.Zdislavy
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JEdEN dEN v OdLEhČOvací SLUŽBě
Od  ledna  2019  poskytuje  svoje  služby 
v  Rožnově  p.  R.  a  v  okolních  obcích 
nová  sociální  služba  Charity  Valašské 
Meziříčí. Terénní Odlehčovací služba je 
určena pro seniory a lidi s dlouhodobým 
chronickým  onemocněním,  kteří  pobý-
vají  ve  svém domácím prostředí.  Poslá-
ním  této  služby  je  odlehčit  lidem, kteří 
o  ně  pečují.  Víme,  že  takováto  péče  je 
dlouhodobě velice náročná a vyčerpáva-
jící, a že si od ní pečující osoby potřebují 
občas  úplně  odpočinout  nebo  alespoň 
její  část  předat  někomu,  kdo  jim  s  ní 
může pomoci.

Pro  utvoření  jasnější  představy,  jak 
s  našimi  klienty  pracujeme,  vám nabízí-
me krátký pohled na  jedno pracovní do-
poledne naší terénní pracovnice.

„6:45. Vyjíždím z domu a jedu svojí do-
movskou obcí, Horní Bečvou, o kousek 
výš k prvním klientům. Jsou to manže-
lé, senioři. Paní je na tom lépe, chodí 
s pomocí francouzských holí, takže se 
alespoň přes den dostane na WC nebo 
do kuchyně, ale o mnoho více sama ne-
zvládne. Pán je ležící a potřebuje pomoci 
se vším, s přebalením, mytím, převlé-
káním, jídlem. S oběma je třeba projít 
ranní hygienou, snídaní a rozpohybová-
ním.

Věnuji se jim oběma střídavě tak, aby 
práce běžela plynule a oba měli pocit, že 
je jim věnována pozornost. Paní nejprve 
snídá a tak mezitím pána vleže lehce 
promasíruji a poté jemně rozcvičím. 

Používám přitom metody kinestetické 
mobilizace. Je to dobrá prevence prole-
ženin a jemná cesta k alespoň částečné-
mu návratu možnosti vlastního pohybu. 
Mojí odměnou potom je, že při přesazo-
vání na WC židli mi pán alespoň trochu 
pomáhá opřením se o chodidla, jinak by 
celá jeho váha byla na mně.

Další krok je ranní hygiena. Paní mezi-
tím snídá a povídáme si přes otevřené 
dveře do kuchyně. Snažím se ji zapojit 
tím, že svému muži nachystá snídani. 
Ušetří mi tím práci a čas a sama má 
pocit užitečnosti. Dám potom pánovi 
nachystanou snídani, podává se mu do 
úst, sám to již nesvede. Mezi sousty od-
cházím a vracím se a mezitím chystám, 
co je třeba, abych mohla paní pomoci se 
sprchováním. Mezitím pán dojí snídani 
a pak ho nechám ještě v klidu sedět a za-
žívat.

Jdu paní do koupelny osprchovat. Ne-
vydrží dlouho stát ve sprše, židlička na 
sprchování se tam nevejde a tak již obě 
víme, kolik času na očistu máme. Potom 
návrat z koupelny, která je malá, zpět 
do kuchyně na židli. Paní utřu, pomůžu 
s oblékáním a nechám ji odpočívat.

Vrátím se opět k pánovi, kterého jsem 
pro tu chvíli nechala sedět. Přesunu jej 
do postele, napolohuji s částečným od-
lehčením jedné strany zad tak, aby se 
mu leželo pohodlně.

Nyní se vracím zpět k paní, máme krát-
kou chvíli na cvičení. Potom si s paní ještě 

krátce povídáme o tom, že ji přijede navštívit 
vnučka s pravnučkou, na které se moc těší.

Tím moje návštěva končí, později přijede 
kolegyně na polední péči, ale to je již jiná 
kapitola. Sedám do auta a svižně mířím 
na Dolní Bečvu k další paní.
Je to také seniorka, která již téměř 
nevidí. Když má dobrý den, je hovorná, 
velmi bystrá, jasně myslí a vyjadřuje se, 
má smysl pro lehký ironický humor a je 
radost s ní konverzovat. Je to takový pří-
jemný inteligentní slovní šerm. Když na 
ni padnou její smutky, je hodně skleslá 
a tak je třeba chmury rozfoukat hovorem 
místy vážným a místy humorným, věci 
nezlehčovat, ale zároveň je nepřeceňo-
vat, dát jim realistický kontext a snažit 
se jí dodat optimističtější pohled na 
vlastní existenci. To vše na pozadí běž-
ných úkonů ranní hygieny, výběru šatů 
a oblékání, přípravy snídaně“.

Toto  je  náš  způsob,  jakým  pomáháme. 
Víme, že nemocní lidé potřebují pomoci 
s  běžnými  úkony  starostlivosti  o  sebe. 
Víme také, že potřebují podpořit, aby zů-
stali  aktivní  a  svůj  život  nevzdali. Víme, 
že potřebují vyslechnout, někdy si popo-
vídat a někdy pohovořit vážně. Víme, že 
ti, kteří o ně pečují, jsou sami často una-
vení a mají  své zdravotní potíže. A  to  je 
pro nás důvod, proč tu jsme.

Bc.  Anna  Žáčko,  vedoucí  Odlehčovací 
služby Charita Valašské Meziříčí.

Kontakt: 731 631 687

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

Prodám  skládané  tvrdé  palivo-
vé  dřevo  nařezáno  na  metry,  cena 
950,-  Kč  za  skládaný  m3,  bez  do-
pravy.  Káceno  v  11/2019.  V  pří-
padě  zájmu  volejte  731131513.



16 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

ONdřEJ BaRTOšEK 
SLaví úSPěšNOU 
sEZóNu

ZPrÁvy fOtBalOvéhO kluBu
Zatím bylo v 1. b třídě, kde hrají i 
naši muži, odehráno osm soutěžních 
utkání s těmito výsledky:
Lidečko-Prostřední Bečva 1:1 na PK 2:1

Prostřední Bečva - Poličná 2:0

Prlov - Prostřední Bečva 1:1 na PK 1:2

Jablůnka - Prostřední Bečva 4:2

Prostřední Bečva- Ratiboř 6:2 

Slavičín - Prostřední Bečva 4:3 

Prostřední Bečva-Choryně 2:2 na PK 2:1

Hovězí- Prostřední Bečva 2:2 na PK 2:1

Stav  v  tabulce:  Prostřední  Bečva  7. 
místo, skoré 21:18, zisk 14 bodů. Díky 
koronavirové pandemii byla zatím zru-
šena všechna mistrovská utkání, zatím 
do  3.  listopadu.  Co  pak  bude  následo-
vat je těžko předvídatelné.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

Letošní  sezona byla poměrně úspěšná. 
Na  mezinárodním  mistrovství  České 
republiky Czech Open 2020 jsem získal 
jedno stříbro a dvě bronzové medaile.

Pardubice Bez Bariér Open 2020 – 2x 
stříbro, 1x bronz a nový osobní rekord 
v běhu na 100M. Ve velké ceně to bylo 
1x  stříbro  2x  bronz.  V  této  poměrně 
složité době se mi podařilo navázat na 
loňské  úspěchy,  připravit  se  a  užít  si 
radost z pohybu a závodů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
obecnímu úřadu Prostřední Bečva 
za finanční dar na mou sportovní 
činnost.

Ondřej Bartošek

fOtBal
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INTERNET

TELEVIZE

SPOLEHLIVÝ

MODERNÍ

Více informací:
tel. 571 999 121

roznov@sychrovnet.cz

Pobočka: Kramolišov 65
Rožnov pod Radhoštěm

PRO VÁS NA
PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva
Chcete se stát součástí našeho týmu? Přidejte se k nám!

NERO TRADE, a.s. je výrobce interaktivních zábavních zařízení a hraček 
pro děti a provozovatel zábavní techniky, který hledá pro rozšíření pracovní-
ho týmu spolupracovníky na pozicích: 

-STOLAŘ – TRUHLÁŘ
-OBSLUHA DŘEVOOBRABĚCÍHO CNC
-LAKÝRNÍK 
 
-SERVISNÍ ELEKTROMECHANIK

NASTUP JAKO JUNIOR A PROPRACUJ SE NA EXPERTA  
SE MZDOU OD 30 000,-Kč

Požadujeme:
- vyučení v oboru nebo praxe v oboru
- samostatnost
- bezúhonnost
- zodpovědnost 
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti  s dlouholetou historii
- motivující finanční ohodnocení 
- možnost sebevzdělávat se  a profesně růst
- pět dnů placeného volna nad rámec dovolené
- jednosměnný provoz na všech pracovištích
- ostatní speciální firemní bonusy, které najdete na www.nerotrade.cz

Máte zájem? Písemné nabídky se strukturovaným životopisem nám zasílejte  
na e-mail: kariera@nerotrade.cz nebo volejte na tel.: +420 728 128 532
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Podzim na Búřově


