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MILÍ 
PROSTŘEDNOBEČVANÉ,
blíží se nám konec roku. Roku, který byl 
pro všechny jeden z nejtěžších za několik 
desetiletí. Jsme nuceni čelit mnoha ome
zením, která nejsou příjemná. A navíc to 
vypadá, že tady s námi budou ještě několik 
měsíců. Buďme prosím trpěliví a ohledu
plní, situace se určitě brzy zlepší.
Konec roku bývá spojován s rekapitulová
ním, takže mi dovolte Vás seznámit s pro
jekty, které se nám v letošním roce podaři
lo zrealizovat.
• Pavilon školy – největší projekt letošní
ho roku. Stavba, která stála i s veškerým 
vybavením více než 10 milionů, poskytla 
dětem počítačovou a jazykovou učebnu 
pro 21. století. Počítačové i jazykové do
vednosti jsou v dnešní době stále důleži
tější a jsem rád, že naše děti mají pro jejich 
výuku kvalitní zázemí. Děti už v červnu 
velmi ocenily také venkovní učebnu, která 
vznikla na terase přístavby. Získaná dota
ce na tento projekt činila téměř 7 milionů.
• Sociální byty – koncem října jsme do
končili rekonstrukci domu se dvěma byty 

nad hasičskou zbrojnicí v Kněhyních a od 
listopadu zde již bydlí nájemníci, kteří 
splňují podmínky dané dotačním progra
mem, ze kterého se nám podařilo na so
ciální byty čerpat 3 mil. Kč.
• Chodník u obchodu Hruška ve stře-
du – zrekonstruovali jsme 200 m chod
níku, abychom měli vše připraveno pro 
plánovanou rekonstrukci páteřní cesty 
mezi Zavadilkou a návsí. U chodníku jsme 
osadili nové parkové osvětlení.
• 2. etapa rekonstrukce veřejného 
osvětlení – v návaznosti na první etapu 
došlo k výměně všech zbývajících svítidel 
v obci za moderní typy LED. I na druhou 
etapu se nám podařilo získat finanční 
podporu ve výši téměř 1 mil. Kč.
• 1. etapa úprav zahrady MŠ střed – 
pro děti v MŠ střed byla dokončena první 
část úprav zahrady, která dětem poskyt
la venkovní přístřešek a spoustu dalších 
přírodních herních prvků. Realizace byla 
podpořena dotací 0,5 mil. Kč. Následovat 
by měla druhá etapa spočívající v úpravě 
zbylých ploch celé zahrady.
• Rekonstrukce toalet a sprch v Kempu 
pod Pustevnami – přes zimu jsme pro

vedli rekonstrukci venkovního sociálního 
zázemí kempu včetně kuchyňky. Rekon
strukce se u návštěvníků setkala s velmi 
pozitivními ohlasy.
• Zvýšení počtu parkovacích míst na 
parkovišti na Pustevnách – kapacita 
parkoviště je dlouhodobě nedostačující 
a také příjem z parkovného je podstatným 
zdrojem obecního rozpočtu. Proto jsme se 
rozhodli posunout spodní výjezdovou zá
voru, abychom plochu pro auta co nejvíce 
zvětšili.
• Lavičky, stoly a rozcestníky na Pus-
tevnách – ještě do konce roku dojde na 
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rozmístění nových laviček a stolů na hřeben 
Pustevny  Radhošť. Kompletně hrazeno 
z Fondu Pustevny, tzn. z dotací Zlínského 
a Moravskoslezského kraje a také soukro
mých subjektů působících na Pustevnách.
• Opravy cest – v letošním roce dostalo 
nový povrch téměř 1 km místních komu
nikací a další úseky jsme opravili lokálně.
• Bezdrátový internet na veřejných 
prostranstvích obce – prostřednictvím 
projektu WIFI4EU jsme poskytli bezdrá
tové připojení k internetu na nejfrekven
tovanějších místech v obci. Dotace ve výši 
15 tisíc Eur kompletně pokryla realizaci 
celého projektu.
• Seniortaxi – ke zprovoznění došlo na 
jaře tohoto roku. Jsem rád, že si služba 
našla své zákazníky a usnadňuje seniorům 
každodenní starosti.

Na úrovni studií, projektové dokumenta
ce a vyřizování stavebních povolení jsme 
pracovali na následujících akcích.
• Společný chodník s cyklostezkou do 
Kněhyň – v průběhu letošního roku jsme 
vyjednávali se všemi dotčenými orgány 
státní správy a vlastníky pozemků. Jsem 
rád, že se nám podařilo najít shodu a pro
jektová dokumentace bude na přelomu 
roku dokončena. V první polovině příští
ho roku bychom rádi vyřídili stavební po
volení. Na tomto místě chci poděkovat za 
vstřícnost všem majitelům dotčených po
zemků, protože jsme se se všemi dokázali 
dohodnout, což nebývá vždy zvykem.
• Chodník na Novou u silnice I/35 – po 
letech vyřizování máme vydáno platné 
stavební povolení a v lednu příštího roku 

chceme podávat žádost o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury.
• Úpravy křižovatky u hasičské zbroj-
nice střed – zde máme vydáno územní 
rozhodnutí, takže v horizontu měsíců by
chom měli mít platné stavební povolení.
• Prodloužení vodovodu a kanalizace 
– aktuálně dokončujeme 3 projektové do
kumentace na inženýrských sítích. Rozší
ření vodovodu v Kněhyních, rekonstrukce 
vodovodu v Bacově a rozšíření kanalizace 
a vodovodu na Kopečky.
• Parkoviště u obou MŠ – projekty na 
obě parkoviště jsou hotovy. Parkoviště 
u MŠ střed má již vydáno platné povolení 
k realizaci. V Kněhyních prozatím vše brz
dí nevyřešený majetkový převod, protože 
pozemek patří Lesům České republiky. 
Z tohoto důvodu jsme alespoň provizorně 
upravili a rozšířili krajnici nad hasičskou 
zbrojnicí, aby mohla být využívána pro 
parkování rodičů.
• Návštěvnické centrum na parkovišti 
Pustevny – do konce roku bude dokončena 
projektová dokumentace, která je stopro
centně hrazena dotací ze Zlínského kraje.
• Úpravy sběrných hnízd s kontejnery – 
na některých místech jsme provedli zpev
nění plochy pod kontejnery. Na jaře bude 
následovat výroba ohrádek, aby kontejne
ry nebyly tak nápadné.
• Kotlíkové dotace – několika občanům 
jsme pomohli s vyřízením dotací na výmě
nu kotlů. Vyřešili tak situaci, které bude 
čelit spousta majitelů rodinných domů 
provozujících staré kotle, protože po roce 
2022 již na tyto kotle nebudou vydávány 
potřebné revize.

• Rekonstrukce v hasičské zbrojnici 
Kněhyně – aktuálně probíhá výroba nové 
kuchyňské linky do obslužné místnosti, 
kterou bude následovat kompletní rekon
strukce společenského sálu pro 100 osob 
v druhém podlaží budovy.
• Doplnění veřejného osvětlení – zpra
covali jsme projektovou dokumentaci na 
rozšíření veřejného osvětlení u cyklostez
ky na Nové před mostem u Sport Artu. 
V současnosti probíhají jednání s majiteli 
dotčených pozemků.
• Nákup pozemku – fakticky jsme do
končili nákup pozemku pod I/35. V sou
časnosti vyřizujeme provoz dočasného zá
chytného parkoviště, které by ulevilo obci 
v turistických špičkách na Pustevnách.
• Studie dopravy Pustevny – v současné 
době zpracovatel dokončuje studii řešení 
dopravy na Pustevny, jejímž cílem bylo najít 
komplexní řešení, aby nedocházelo k nad
měrnému dopravnímu zatížení Kněhyň.
• Územní plán – stále pracujeme na změ
ně č. 1 územního plánu. Na jaře proběhlo 
společné jednání dotčených orgánů, které 
sdělili svá stanoviska. V současnosti do
končujeme úpravy dokumentace před ve
řejným jednáním, které by se mělo konat 
na začátku rok 2021.
Tolik k zásadním záležitostem, kterým 
jsme se v letošním roce věnovali. V někte
rém z příštích čísel zpravodaje Vás sezná
mím s aktivitami, které plánujeme na rok 
2021.

Váš starosta
Radim Gálik

Veřejné LED osvětlení Venkovní učebna ZŠ
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OZNÁMENÍ OBCE Svoz odpadů 
v prosinci 2020

Popelnice
netříděný odpad: 4. 12, 28. 12.

Papír (modrý), sklo (zelený): 
7. 12.

Plasty (žlutý), 
Nápojové kartony (bílý): 

21. 12.

Pokud popelnici nechcete svézt,  
označte ji žlutým žetonem  

(vydává Obecní úřad).

OZNÁMENÍ 
PRO MAJITELÉ PSŮ

Žádáme majitele psů, aby řádně 
platili poplatky za psy a případné 
změny (přihlášení nového, úhyn) 

hlásili na OÚ.

VODNÉ A STOČNÉ
II. POLOLETÍ 2020
Upozorňujeme občany, že v průběhu 
prosince bude docházet k opisům vodo
měrů domácností pro fakturaci vodného 
za II. pololetí 2020. V případě, že nebu
dou majitelé zastiženi, obdrží podklad 
pro zapsání stavu vodoměru, který je 
nutné doručit nebo nahlásit telefonicky, 
emailem na obecní úřad bezprostředně 
po jeho obdržení.
Platby vodného, stočného a místních 
poplatků (odpady, pes) budou z tech-
nických důvodů možné až PO OBDR-
ŽENÍ FAKTUR a podkladů (koncem 
ledna 2021).

Sleva na poplatek za komunál-
ní odpad občanů dlouhodobě 

žijících v zahraničí

Žádáme občany, kteří uplatňují 
slevu na rodinné příslušníky 

žijící dlouhodobě v zahraničí, 
aby své čestné prohlášení na 

rok 2021 dodali nejpozději do 
17. 12. 2020. Na pozdější dodá-
ní nebude brán zřetel. Žádosti 
a případné dotazy směrujte na  
pokladna@prostrednibecva.cz.

Upozorňujeme, že uzávěrka 
lednového zpravodaje 

je 10. 12. 2020!

POKLADNA

Veškeré hotovostní platby,  
včetně rekreačních poplatků, 

budou na pokladně OÚ  
přijímány nejpozději  

17. 12. 2020 do 14.00 hod.

ZÁZRAČNÝ LÉČITEL Z KNĚHYŇ - REAKCE
Reaguji na článek o léčiteli Vaňkovi z Kně
hyň, který napsala paní Zina Langrová. Já 
jsem Jaroslav Vaněk, bydlím v Kněhyních 
na č. p. 113 a můj bratr se jmenuje Josef 
Vaněk, má 75 let a bydlí v Zašové. Jsme 
pravnuci zmiňovaného léčitele Josefa Vaň
ka. Můj bratr pradědu znal, chodil k němu 
o prázdninách pomáhat na Kopeček na 
č. p. 113, tak se u nás říká.
Jenom v Kněhyních nás bydlí z rodu Vaň
ků, Skokana a Děckých patnáct lidí. Jsme 
pravnuci a pravnoučata a máme už různá 
příjmení.
Léčitel Vaněk předběhl svými schopnostmi 
dobu. Ne, že uměl léčit, ale taky uměl mani
pulovat s psychikou lidí a dále s lidmi ma
nipulovat. Podle mě to byl léčitel, šarlatán, 
podvodník, genius a zároveň tak trochu 
blázen v jedné osobě.

Na svou dobu 20. století měl neuvěřitelné 
schopnosti, které by mu mohlo hodně lidí 
závidět, dokonce i dnešní policie. V té době 
totiž pro sebe vynalezl odposlech, aby se 
o svých pacientech všechno dozvěděl dříve, 
než se k němu vůbec dostavili.
Vím všechno, kde se narodil a taky jak ma
nipuloval s lidmi. Můj otec ho neměl rád, 
protože ho léčitel Vaněk několikrát podvedl. 
Proto zbytek svého života dožil u Děckých. 
Vysvětlím vše v dalším čísle zpravodaje.
Každý příběh může mít více stran, více po
hledů. Proto bych rád náš příběh napsal do 
dalšího čísla zpravodaje. Kdyby mě paní 
Langrová ohledně toho chtěla zkontakto
vat, tak dávám svoje telefonní číslo k dispo
zici na obecním úřadě.

S pozdravem pravnuk Jaroslav Vaněk.
(redakčně upraveno)

Sociální zařízení v kempu

Přírodní zahrada u MŠ střed Dům se sociálními byty v Kněhyních
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

OPUSTILI NÁS

VZPOMÍNÁME

PETŘEK PAVEL

URBÁNEK JIŘÍ

Dne 12. 12. 2020 vzpo
meneme 5. smutné 
výročí, kdy nás tra
gicky opustil manžel, 
tatínek, strýc, děde
ček a bratr pan JIŘÍ 
KŘENEK.

Je to už 5 let a přesto vzpomínka na 
tebe je tak živá, jakoby to bylo včera, co 
jsme viděli jiskru v tvém oku, slyšeli tvůj 
hlas, viděli tě hrát a zpívat…chybíš nám, 
nikdy nezapomeneme.
S láskou vzpomíná manželka Jana, dcery 
Kateřina, Marcela a Lenka s rodinami.

Dne 25. prosince 
2020 si připomene
me 20. výročí úmrtí 
našeho milovaného 
manžela, tatínka a dě
dečka pana JARO-
SLAVA PAVLICI.

Všem, kteří si vzpomenou s námi,  
děkujeme.
Vzpomíná celá rodina.

ŠÍROVÁ OLDŘIŠKA

ŠKOLA V DOBĚ CORONAVIROVÉ

14. října prezenční výuku vystřídala dis
tanční výuka. Někdy je distanční vyučování 
zaměňováno za online hodiny. Online ho
diny jsou pouze jednou z forem distanční 
výuky. Kromě online hodin jsou na maily 
rodičů posílány odkazy na výuková videa, 
výukové aplikace, úkoly k samostatné prá
ci, metodické pokyny pro rodiče nebo kvízy 
a testy. Žáci plní úkoly v domácích podmín
kách a odevzdávají je učiteli ke kontrole. 
Na žádost rodičů jsme navýšili počet online 
hodin především u žáků 3. 5. třídy.
Distanční výuka není nejvhodnější pro žáky 
1. stupně ZŠ, ale umožňuje nám zachovat 
učební návyky a pokračovat v učivu. Velký 
dík patří všem, kteří s námi spolupracují, 
nejsou to jen rodiče a prarodiče, ale někdy 
plní jejich úlohu i starší sourozenci.
Všichni jsme se připravili na to, že se situ
ace z jara může opakovat. Rodiče vybavili 
děti potřebnou technikou a tak se nám vět
šina dětí k online hodinám bez problémů 
připojuje. Udržují tak sociální kontakt se 
spolužáky i učiteli. Bohužel občas spadne 
internet, ale to je život. Učíme se reagovat 
na nenadálé situace, se kterými se v životě 
budeme setkávat.

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o ra
dost, kterou mi udělaly děti přihlášené do 
kroužku „Psaní hravě.“ Činnost kroužku 
byla také přerušena, ale děti díky své píli, 
využily čas a ve volných chvilkách doma 
trénovaly. Překonávaly nezdary a udělaly 
v psaní všemi deseti veliký pokrok. Ukazuje 
se, že „Když se chce, všechno jde.“
Ještě jeden veliký dík paní Martině Jakší
kové, která založila občanské sdružení 
„Sedmikvítky,“ které podporuje zájmovou 
a vzdělávací činnost naší školy. V říjnu da
rovaly „Sedmikvítky“ škole stolní fotbal, 
z něhož budou mít děti určitě velkou radost.
Škola je na příchod žáků připravena, 
všechny prostory jsou vydezinfikovány, 
v družině byly instalovány posuvné dveře, 
které oddělují družinu od výtvarné dílny. 
Od 1. 12. spustíme nové webové stránky 
www.zsprostrednibecva.cz, na kterých 
nyní aktivně pracujeme.
V době, kdy článek píši, svítá na lepší časy 
a snad brzy do školy nastoupí všichni žáci 
1. stupně ZŠ. Velmi se těším, že společně 
strávíme advent.

Mgr. Pavlína Přikrylová

JUREK JOSEF

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. 12. 2020 
oslaví pan JAN 
ŽÍLA významné 
životné jubileum, 
krásných 95 let. 
Chtěli bychom mu  
všichni popřát 

hlavně hodně zdraví a spokojenosti. 
Vše nejlepší přejí dcery s rodinami.
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JAK SE ŽILO NA BEČVÁCH…
KOUZELNÝ ČAS VÁNOČNÍ
Vánoční čas pro každého z nás znamená 
něco jiného, i když mnoho mají společné
ho – svátky pospolitosti rodiny, setkávání, 
klidu a souznění. V průběhu let se postoj 
k těmto kouzelným svátkům poněkud změ
nil. Stala se z nich honba za množstvím 
dárků, vyčerpané ženy doslovně padnou 
k vánočnímu stolu a děti myslí pouze na 
to, zda dostanou ten drahý dárek, jaký mají 
kamarádi, aby v hodnocení ostatních ne
byly pozadu. Netvrdím, že je to tak všude, 
ale bohužel v posledních letech tento trend 
převládá. Jak v minulosti vypadaly valašské 
vánoce se můžeme dočíst a zjistit si snad
no, protože žijeme v centru Valašska a kou
sek od Rožnova pod Radhoštěm.
Já jsem se pokusila o jiný pohled. Oslovila 
jsem několik starších občanů Prostřední 
Bečvy, aby nám sami zprostředkovali své 
vzpomínky na vánoce, jak je sami zažili.
 
Vzpomínky paní Růženy Chromčákové.
Vánoce jsou v dětství převážně spjaty s cír
kevními svátky. Nebyli jsme sice rodina 
coby byla v kostele pořád, ale ty vánoce se 
přece jen slavily. Předvánoční čas nastal už 
od Mikuláše a těšení na slavnostní čas se 
prolínal celým postním obdobím. Dokon
ce jsem musela se stařenkou Mařenkou jít 
na roráty (ranní postní modlitby) a proto
že od Zavadilky na Hutisko pro pěší to byl 
kus cesty, ráno ještě za úplné tmy, mnohdy 
i větší zimy to byla rozcvička.
Mikuláš mne navštívil jen jednou a tak si 
vzpomínám, jak jsem mu svým roztřese
ným, vystrašeným hlasem sdělovala svůj 
hřích. Ztratila jsem totiž na Kubějce ko
runu a tak jsem se cítila provinile. Betlém 
jsme neměli, tak jsem místo toho rozesta
vila kolem stromečku vánoční pohlednice, 
které jsme dostali a které jsem schovávala.
Vánoční menu odpovídalo životu chudé 
rodiny.Skoro celý den půst a štědrove
černí večeře byla složena buď z hrachové 
nebo hřibové polévky a napečených bu
chet. Byl to vždy hruškový vdolek, dnes 
frgál a malé kynuté vdolečky. Cukroví 
jako takové dnešní jsem vůbec neznala 
jen jsem o nich věděla ze svateb. Ale zas 
tak úplně to nebylo chudé. Mamina každý 
rok dělala do formiček čokoládu, musela 
být lesklá po vyklopení a byla to mňamka. 
První svátek a na Štěpána, to vždy chudák 
králík skončil na pekáči a k tomu se dělal 
bramborový salát, ale trochu jiný. Bez ma
jonézy, hodně cibule a celeru  možná byl 
zdravější.

Nepamatuji si, že bychom se spolužáky ve 
škole probírali dárky a pokud jsme něco 
dostali, byly to potřebné kousky obleče
ní. Byla jsem ve výhodě, měla jsem velmi 
šikovnou maminu, pletla, šila, přešívala, 
tady jsem opravdu nestrádala.
Štědrovečerní zvyky jsme dodržovali, lilo se 
olovo. K tomu sloužila stará železná lžíce, 
která se kleštěmi držela v otevřených kam
nech a starý železný hrnec naplněný stu
denou vodou. Vznikaly bizardní abstraktní 
tvary a mamina mně vždy „předpovídala 
budoucnost“. Věděla o mně, že mám ráda 
měsíc, tak jsem viděla hory na měsíci, kvě
tiny nezvyklých tvarů.
Vždy po večeři se muselo jít ven, dívat se 
do nebes a děkovat za život. Když jsem po
vyrostla, stařenka Mařenka mě nabádala, 
dobře poslouchej odkud uslyšíš psí štěká
ní, odtud ti přijde manžel. Psy jsem slyšela 
vždy někde z Adámek a tak si dnes říkám, 
za Adámky Karlovicko a dále Vsacko, od
kud byl můj muž. Psi měli pravdu.
Stromeček jsme měli vždycky a byl vždy 
od podzimu v lese vyhlídnutý, takže se šlo 
najisto. Krásně nazdobený skleněnými 
baňkami, které přešly dále do mé rodiny 
a myslím, že ještě se nějaká najde. Z vy
právění stařenky vím, že ve staré jedné 
místnosti naší chalupy žily dvě rodiny 
a stromek měly každá svůj. V té době se 
stromek uvazoval pod strop, nezabral 
místo, ale stejně to nepochopím. Vánoční 
čas také přinášel dobu vyprávění a dnes, 
když se zamyslím, stařenka mě strašila 
stejně jak básně K. J. Erbena.

Kromě potřebných dárků jsem také dostala 
pastelky, takové dvě zasouvací řady mnoha 
barev a knížku, takovou hravou pro posíle
ní učení počtů, bohatá ilustrace barevných 
koleček z nichž vynikala růžová, kterou 
jsem už nikdy nikde neviděla, ale na kterou 
hodně vzpomínám, nechápu, kde jsem ji 
„zašantročila“, když jinak jsem vetešník.
Vánoce nebyly komerční, byly tak nějak 
opravdové, zimy přesně takové jak byly 
namalovány na kolekci, bohatost se měřila 
radostí, rodiče měli radost, že děti mají ra
dost. Za mého mládí se chodilo po koledě, 
chodilo se na Štěpána, zazpívali jsme pod 
oknem nebo u dveří a byli rádi za malou 
pozornost, kterou jsme dostali. Na začátku 
50. let byly postaveny první chaty ostravá
ků, tam jsme rádi chodili.
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Poněkud jiné jsou vzpomínky paní Alice 
Uhlářové.
Hlavním svátkem je Štědrý den 24. 12. , 
pak je to Boží hod vánoční 25. 12. , svatý 
Štěpán 26. 12. , svátek sv. Jana Evangelisty 
27. 12. , svátek Mláďatek 28. 12. , Nový rok 
1. 1. a celé toto vánoční období ukončuje 
svátek Tří králů 6. 1.
Štědrý večer je ten hlavní ze všech svátků. 
Musí být perfektně uklizeno, převleče
ny peřiny, krásný ubrus na stole, betlém 
a stromeček, který býval zavěšen špičkou 
dolu nebo za špičku u stropu a ozdoben 
ovocem, ořechy, sušeným ovocem, perníč
ky. Ke stropu se dávalo jmelí, které přináší 
domu štěstí a dům ochraňuje.

U stolu musel sedět sudý počet osob, pod 
talíře se dávaly kovové peníze nebo rybí šu
piny pro štěstí. Na stůl se dávala sklenice 
s medem a tím se pomazaly oplatky. Před 
večeří se stolovníci pomodlili, poděkovali 
za vše v roce a žádali o požehnáni pro příští 
rok.
Večeře bývala o několika chodech, zvykem 
bylo devět chodů. Na stole měly být v ošat
ce všechny plodiny, které se urodily během 
roku. Večeře začínala kouskem chleba 
nebo oplatkem s medem. Polévka byla růz
ná  rybí, hrachová, houbová, čočková, dle 
možností a zvyklostí.
Hlavní chod býval nákyp s houbami, různé 
kaše /např. jáhlová, prosná/. Nechybělo 
k tomu sušené ovoce, jablka a ořechy.
Na závěr se pila domácí pálenka, později to 
býval punč. Vánoční pečivo nebývalo zvy
kem, pouze vánočka, závin a koláče.
 
Ve vzpomínkách Věry Mikulenkové se 
prolínají vzpomínky na vyprávění staříčků 
a její vlastní z počátku 50. let. Pokud jde 
o Mikuláše, pamatuje si jen čerty, myslí si, 
že to byl převlečený staříček a otec. Stejně 
se všechny děti bály a když byly malé scho
vávaly se pod židlemi, které jim připadaly 
nejbezpečnější.
Přípravy na vánoční svátky se sestávaly 
hlavně z úklidu, vše muselo být vysmýče
né a uklizené. Vánoční cukroví pekly děti 
s otcem, maminka jim jen připravila těsto. 
Pekli pouze linecká kolečka, pracky a vy

krajované měsíčky s bílou polevou, ze zbyt
ků se dělaly kuličky. Vyráběla se i domácí 
čokoláda, lila se do formiček a dávala do 
sněhu ztuhnout.
Stromeček se zdobil až na Štědrý den – 
měli jen pár baněk, kousky vaty posloužily 
jako sníh. Z drátků se vyrobila očka, která 
se ozdobila staniolem a vytvořily se z nich 
kytičky a ty se jako ozdoby věšely na stro
mek.
Bylo nutno poklidit všem zvířatům, vše 
muselo být vymeteno, zvířata nakrmena 
a donesena voda. Vzhledem k tomu, že se 
voda brala z potoka, stalo se jednou, že sta
říček nabral vodu a s ní úhoře, aniž si toho 
všimnul. Zjistil to, až kráva pořád ucukáva
la od džberu a bála se pít.
Před večeří se museli všichni vykoupat (za
čínali ti nejmladší), nesměli nic jíst kvůli 
zlatému prasátku, které stejně nikdy nevi
děli, i když to většinou vydrželi.
U štědrovečerního stolu musel být lichý 
počet lidí (7 nebo 9). Nikdo nesměl až do 
konce večeře vstát od stolu a muselo sníst 
vše, co bylo na stole. Před večeří se všichni 
pomodlili a staříček měl řeč, ve které všem 
a všemu popřál vše dobré. Rodina se takto 
scházela pouze jednou na vánoce.
K večeři se podávala hrachová polévka, 
bramborový salát a smažené filé, vdolky, 
ovoce – domácí jadernička. Později jako 
vzácnost děti dostávaly pomeranč, každé 
jeden svůj vlastní. Rozkrajovala se jablka, 
aby věděli, zda budou zdraví. Pili čaj s ru
mem a jedli koláče.

Potom políbily děti staříčkovi a stařence 
ruce. A co bývalo pod stromečkem? Oble
čení, prádlo a jiné potřebné věci. Většinou 
v mnohem větší velikosti, aby se vynosily. 
Dárky se nebalily, jen se poskládaly kolem 
stromku.
Potom se vyprávělo, někdy i strašidelné 
příběhy, např. o „stodolovém gazdovi“. 
Hospodář mu měl jít do stodoly poděko
vat za úrodu. Když hospodář hospodařil 
špatně, místo požehnání dostal cepem. 
Zvláště děti by do stodoly nikdo nedostal.
V pozdějších letech otec dětem četl pohád
ky ze vzácné knihy od Boženy Němcové.
Ráno na Boží hod šla celá rodina do kos
tela na Hutisko na mši. Na Štěpána se 

chodilo koledovat. Věrka Mikulenková 
(Kretková) si vzpomíná, že koncem 50. let 
šla se dvěma děvčaty koledovat ve velkých 
závějích, promočené a zmrzlé, ale podaři
lo se jim vykoledovat celých 48 Kč, které si 
pak rozdělily.
 
Další vzpomínky jsou od paní Marty Žit-
níkové, které nám přiblíží vánoční svátky 
zase z jiného pohledu.
Vzpomíná na vánoce, tak jak byly za její 
stařenky a staříčka. Pod vánočním strom
kem byla vždy borovička, kterých bylo 
v okolí dost, byl ozdoben šiškami, jablky, 
cukrovím a několika baňkami. Stromek 
musel vydržet až do Hromnic.
Štědrovečerní večeře musela začít v pět 
hodin. Na večeři byla polévka zasmaženka 
(zásmažka na másle, povařit s hřebíčkem, 
přidat nudle), dále „míšané zemáky“ 
a ryba. Na stole byl chleba, jablka, zrní 
a další plodiny, aby jich bylo příští rok do
sti. Domácí zvířata měla před večeří pokli
zeno a vzorně čisto. Po večeři dostala šrot 
a dostatek vody.

Na Štědrý večer měli sušené ovoce, lili olo
vo a pouštěli skořápky. V noci potom šli na 
půlnoční na Hutisko. Někdy šli na Horní 
Bečvu a po mši šli na návštěvu strýce a od 
něj pak přímo na Boží hod na jitřní. Na Ště
pána samozřejmě koledovali.
 
Vzhledem k tomu, že letošní vánoce budou 
zřejmě výjimečné díky epidemii, která nás 
postihla. Zřejmě zdraví bude tentokrát tím 
nejvytouženějším dárkem. Vím, že
e shopy budou mít napilno, aby zvládaly 
předvánoční nápor a zajistily dostatek dár
ků. Možná, že právě tato nečekaná situace 
nám všem poskytne prostor k tomu, aby se 
z vánoc staly zase svátky klidu, míru, zamy
šlení a doufejme, že nám poskytne i prostor 
k setkávání s blízkými, které jsme letos 
dlouho neviděli. Jediné, co se nám zřejmě 
nesplní, budou vánoce plné sněhových zá
vějí – prostě ladovská zima. To ostatní zá
leží jen na nás.
Přejeme vám krásné vánoce, plné klidu, 
porozumění a lásky.

Zina Langrová
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ROK 2005 V NAŠÍ OBCI

K 31. 12. 2005 bylo zapsáno v naší 
obci 1.674 obyvatel. Žen – 857, 
mužů 817. Během roku se narodilo 
14 dětí, 5 chlapců a 9 děvčat. Bylo 
uzavřeno 13 sňatků, 3 manželství 
rozvedena. Zemřelo 15 obyvatel – 
6 mužů a 9 žen. Trvalý pobyt v obci 
získalo 24 lidí, 26 se odhlásilo.

STATISTIKA OBCE

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Po jarní části fotbalového ročníku 
2004/2005 se družstvo mužů umístilo na 
4. místě I. B třídy, dorost v okresním přebo
ru na 13. místě a družstvo starších žáků na 
2. místě. Po odehrání zápasů v jarní části 
roku 2005 reklamuje TJ Sokol Prostřední 

Bečva firmě Eurodrén stavební práce na 
hřišti z důvodu špatného odvodnění hřiště. 
V červnu 2005 firma Eurodrén na základě 
výše uvedené reklamace provádí zdokona
lení odvodnění a celoplošný přesev hřiště.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2004/2005 byl zahájen ve 
středu 1. září 2004. Slavnostního zaháje
ní se zúčastnili zástupci obecního úřadu – 
starosta Ing. František Juřík a členka 
obecního zastupitelstva Iveta Závorková. 
Školu v tomto roce navštěvovalo 69 žáků – 
30 chlapců a 39 dívek. Třídní učitelkou 
1. třídy byla Mgr. Simona Hrstková, třídu 
navštěvovalo 14 žáků, ve druhé třídě bylo 
10 žáků – třídní učitelka Mgr. Věra Kyselá, 
třetí třídu – 14 žáků – vedla jako třídní 
učitelka ředitelka školy Mgr. Zdenka  

Juříčková, ve čtvrté – s 16 žáky – nastou
pila jako třídní učitelka Mgr. Pavla Lo
vasová a v páté třídě s 15 žáky vyučovala 
jako třídní učitelka Mgr. Dana Ševčíková. 
Školní rok 2004/2005 byl výjimečně ukon
čen dříve, a to 24. června 2005, jelikož ve 
škole došlo k výměně oken.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do mateřské školy v Kněhyních bylo 
přihlášeno ve školním roce 2004/2005 
17 dětí, do mateřské školy ve středu obce 
bylo zapsáno 34 dětí, z toho 7 dětí na ne
pravidelnou docházku. V mateřské škole 
střed bylo otevřeno jedno oddělení pro děti 
s nepravidelnou docházkou. Bylo otevřeno 
každé úterý a středu oddělení malých dětí.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

VÝSTAVA V ŠINDELOVÉM DOMEČKU

PROSTŘEDNÍ BEČVA NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Je název výstavy, která je k vidění v šin
delovém domečku na návsi.
Autorka výstavy, sběratelka starých po
hlednic a rodačka z Prostřední Bečvy, 
paní Růžena Chromčáková, poskytla po
hlednice ze své sbírky. (Rozhovor s Rů
ženou Chromčákovou připravujeme do 
lednového čísla.)
Vystavené pohlednice nám umožní na
hlédnout do minulosti, ukazují dnes už 
často neexistující nebo odlišné pohledy 

na naši obec. Připomenou nám dobu, 
kdy lidé z každého výletu zasílali svým 
příbuzným a známým pohlednice. Dých
nou na nás časy, kdy lidé nebyli líní hle
dat poštovní schránky a svěřovat jim své 
pozdravy.
Zastavte se při podzimní vycházce v šin
delovém domečku a zavzpomínejte.
Výstavu připravila Obec Prostřední 
Bečva ve spolupráci s Místní knihovnou.

Marcela Slížková
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA PRO VELKÉ I MALÉ ČTENÁŘE
Milí čtenáři, i když je knihovna prozatím 
uzavřena, čtenářské potěšení z dobré 
knihy si nemusíte odpírat. Znovu připo
mínám možnost objednání donáškové 
služby (mobil 603 92 33 83). Stačí zate

lefonovat a domluvit jaké a kolik knih po
třebujete přinést až domů. Donáškovou 
službu mohou využívat i děti a pokračo
vat ve hře Lovci perel. Více: https://pro
strednibecva.knihovna.cz/akce/

O změnách vás budeme informovat na 
webu knihovny nebo facebooku obce.

Marcela Slížková, knihovnice

POSELSTVÍ ADVENTNÍ DOBY…
Na adventním věnci hořely čtyři svíce. 
Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, 
jak svíce mezi sebou potichoučku mluví.

První svíce vzdychla a řekla:
„Já se jmenuji POKOJ. Mé světlo hoří, 
ale lidé pokoj nemají, nechtějí mne! Na 
mnoha místech ve světě je válka, v mno
ha rodinách a v mnoha vztazích nevládne 
pokoj.“
Její světlo bylo stále menší a menší, až 
docela zhaslo.

Druhá svíce blikala a řekla:
„Moje jméno je VÍRA. Ale jsem už pře

bytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic slyšet. 
Myslí si, že Boha nepotřebují. Už není 
potřeba, abych svítila.“
A také druhá svíce zhasla.

Tiše a smutně se přihlásila ke slovu 
i třetí svíce.
„Mně říkají LÁSKA. Už nemám sílu ho
řet. Lidé mne dávají stranou. Moje jméno 
používají pro věci, které jsou sobectvím, 
a ne láskou. Vidí jen sami sebe a ne dru
hé lidi, které by měli milovat. Nedokážou 
pro druhé nic obětovat.“
A její mihotavý plamínek zablikal a zhasl.
Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na 

svíce a řeklo: „Ale, ale, vy přece máte ho
řet, nemáte být vyhaslé!“ Bylo mu skoro 
do pláče.

V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce, 
řekla:
„Neboj se! Pokud svítím já, můžeme 
znovu zapálit i ty ostatní. Moje jméno je 
NADĚJE.
Dítě vzalo opatrně svíci do rukou a zno
vu zapálilo tři zbývající.
POKOJ, VÍRU, LÁSKU I NADĚJI PŘI
NESL BOŽÍ SYN, JEŽÍŠ KRISTUS, NA 
JEHOŽ NAROZENÍ SE PŘIPRAVUJE
ME. POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.
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VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO HOSPODYNĚ
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila 
světelnými řetězy, jedlovými větvičkami 
a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku 
ke své rodině, nejsem nic víc, než deko
ratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla 
kila vánočního cukroví, navařila labuž
nické pokrmy a připravila vzorově pro
střený stůl, ale neměla lásku ke své rodi
ně, nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro 
bezdomovce, zpívala koledy v domo
vě pro seniory a všechen svůj majetek 
darovala pro dobročinnost, ale neměla 

lásku ke své rodině, nic by mi to nepro
spělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček 
třpytivými baňkami a vánočními hvěz
dami, zúčastnila se úchvatných slav
ností, zpívala sóla v kostelní sboru, ale 
zapomněla na Ježíše, potom jsem nepo
chopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít 
dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory 
chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům 

s vzácnými vánočními porcelánovými 
servisy a nádhernými ubrusy.
Láska nedává jen těm, od kterých může 
něco očekávat, ale ráda obdarovává prá
vě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy 
doufá, všechno snáší. Láska nikdy ne
přestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se roz
bijí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfo
vé hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.

Václav Holčák

Středa 2. 12. 17.30 h. – středa po 
1. neděli adventní.
Varhaník – pan Poruba 101, 122, 127, 
117.
Za živé a zemřelé členy adoračního 
společenství na Prostřední Bečvě.

Neděle 6. 12. 10.30 h. – 2. neděle 
adventní.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 123, 
115, 117.
Za Ondřeje a Josefu Kozákovy, 
živou a zemřelou rodinu z obou 
stran.

Středa 9. 12. 17.30 h. – středa po 
2. neděli adventní.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 125, 
117.
Za Anežku Pšenicovou, živou a ze-
mřelou rodinu.

Neděle 13. 12. 10.30 h. – 3. neděle 
adventní.
Růžová neděle – Gaudette – Radujte se.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 101, 121, 722, 117.

Za zemřelého Jiřího Křenka, rodiče 
Františka a Františku Křenkovy, 
živou a zemřelou rodinu a duše 
v očistci.

Úterý 15. 12. 17.30 h. – úterý po 
3. neděli adventní.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 101, 112, 113, 114, 117.
Za živé rodiče Lianu a Víta Bůžkovy, 
jejich děti a duše v očistci.

Neděle 20. 12. 10.30 h. – 4. neděle 
adventní.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 130, 
106, 117.
Za zemřelého Karla Děckého, man-
želku, požehnání pro živou rodinu 
a duše v očistci.

Čtvrtek 24. 12. 20.00 h. – Štědrý 
večer.
Varhaník – Eva Pařenicová 224, 228, 
201.
Za Františka Bila, bratra Ludvíka 
a živou a zemřelou rodinu Bilovu.

Pátek 25. 12. 10.30 h. – Slavnost – 
Hod Boží Vánoční – Narození 
Páně.
Varhaník – Eva Pařenicová 284, 201.
Za Josefa Žitníka, rodiče Žitníko-
vy a rodiče Vaňkovy.

Sobota 26. 12. 10.30 h. – svátek – 
sv. Štěpána, prvomučedníka.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + 
Jana Chudějová 841 vstup, 223, 201.
Za duše farníků v očistci, kteří cho-
dili do tohoto chrámu.

Neděle 27. 12. 10.30 h. – svátek 
Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Obnova manželských slibů.
Varhaník – Eva Pařenicová 224, 722, 
201
Poděkování za dožití 50let s pros-
bou o Boží požehnání do dalších let, 
živou a zemřelou rodinu Pařenico-
vu a Růčkovu.

Čtvrtek 31. 12. 15.00 h. – památka – 
sv. Silvestr I., papež.
Děkovná mše svatá, za uplynulý rok.
Varhaník – Eva Pařenicová 222, 982, 
201.
Za živé rodiče Jana a Marii Gajdoší-
kovy, jejich děti a duše v očistci.

Pátek 1. 1. 2021 10.30 h. Slavnost – 
Matky Boží, Panny Marie.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 806, 228, 201.
Prosba o požehnání do Nového 
roku, pro živou rodinu Mokrošo-
vu, Cholevíkovu, Hříbkovu a duše 
v očistci.

MŠE SVATÉ V PROSINCI 2020 V KOSTELE SVATÉ ZDISLAVY
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SOUHRN SEZONY MUŽŮ – HASIČŮ SDH PB STŘED
V letošní netradiční sezoně zápolilo také 
družstvo mužů SDH Prostřední Bečva 
střed. Soutěže v požárním sportu dospě
lých zahrnují jednu jedinou disciplínu – 
požární útok, ve které hraje roli každá 
setinka a není prostor na chyby. Kluci se 
už od jara na soutěže pravidelně připra
vují a přestože na trénincích jsou výsled
ky vidět, na závodech jim štěstíčko příliš 
nepřálo. Letošní konkurence (vzhledem 
k malému počtu soutěží) byla velká a zá
vodů se pravidelně zúčastňovalo okolo 
30 týmů.
Sezonu naši muži zahájili 11. 7. ve Veselé, 
kde s časem 18:75 s brali 7. místo.
O týden později 17. 7. na noční soutěži ve 
Vidči bojovali s náročnými podmínkami – 
vytrvalým deštěm a mokrým rozbahně
ným povrchem. Čas 19:30 s a hodnocené 
5. místo byl na netradiční trati velkým 
úspěchem.
Nejlepší čas sezony kluci zaběhli 19. 7. 
v Leskovci, kde čas 15:65 s znamenal 
umístění těsně pod bednou na skvělém 
4. místě!
1.v8. se zúčastnili prvního ročníku soutěže 
v nedaleké Krhové. Zde čas 17:04 s zna
menal 7. místo.
Na další noční soutěži „na“ Bystřičce při
šlo zaváhání v podobě nezapojené proud
nice a čas okolo 20 s muže odsunul do 
druhé poloviny výsledkové tabulky.
9. 8 proběhl každoroční dolnobečvanský 
Štít Radhoště, kde za čas 20:89 s brali 
12. místo.

Poslední srpnovou soutěž pořádali 15. 8. 
hasiči z Tylovic v Rožnovském parku. Od
sud si muži odnesli ceněnou 6. příčku s ča
sem 17:06 s.
4. 9. proběhla soutěž v Podhradní Lho
tě, kde opět nedošlo na jednom z proudů 
k „zacvaknutí“ proudnice a pokus byl pro
to neplatný.
Sezónu 2020 jsme zakončili 18. 9. na noč
ní soutěži v sousední Dolní Bečvě. Zde se 
opět vloudila chybička a výsledný čas nás 
odsunul za polovinu celkových umístění.
Z výsledků posledních dvou soutěží ne
jsme vůbec zklamaní, ale ba naopak na
buzení do další sezóny! Své výsledky, 
fotky a videa pravidelně umisťujeme na 
facebookové stránky SDH Prostřední  

Bečva, nebo na nové webové stránky  
www.sdhbecva.cz. Tak nás sledujte a fan
děte! :)

Za SDH Prostřední Bečva střed
Ivana Růčková

Příjemné prožití svátků  
vánočních a úspěšné vykročení  

do roku 2021 přeje  
SDH Prostřední Bečva.
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FOTBALOVÝ PODZIM MLÁDEŽE 2020
Naše fotbalová školička si udržela vyso
kou účast na trénincích a sehrála přátel
ské utkání se školičkou Vigantic. Moc si to 
užili a opět posbírali nové zkušenosti. Dě
kujeme fanouškům, kteří se přišli podívat, 
za podporu.

Mladší přípravka odehrála tyto zápasy:
Pr. Bečva – Dolní Bečva 6:1
Pr. Bečva – Vidče 3:2
Pr. Bečva – Rožnov p. R. 5:1
Pr. Bečva – Val. Bystřice 11:1
Pr.Bečva – Hutisko 10:2
Pr.Bečva – Vigantice 24:3
Pr.Bečva – Horní Bečva 17:3
Pr. Bečva – akademie Baníku Ostrava 
6:19

Kluci z mladší přípravky měli opravdu vy
nikající výsledky. Navzdory vládním opat
řením a přerušení veškeré fotbalové čin
nosti doufáme, že se jim takto bude dařit 
i v příští sezóně.

Starší přípravka stihla odehrát už jen 
2 utkání:
Pr. Bečva/Hutisko – Zubří 4:11
Pr.Bečva/Hutisko – Dolní Bečva 9:8
Kluci starší přípravky za podzimní sezónu 
odehráli spoustu hezkých zápasů, ale bo
hužel štěstí jim tolik nepřálo. Do další se
zóny jim přejeme více vyhraných zápasů.
Předčasně ukončená sezóna nás velice 
mrzí, jakmile to ale půjde, začneme znovu 
trénovat a účastnit se turnajů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
trenérům. Tomáši Křivovi, Mirku Juroko
vi a Janu Petřekovi, že se ujali trénování 
školičky. Děkuji také Jakubu Ondryášovi, 
který spolu se mnou začal trénovat mladší 
přípravku a trenérům Marku Poláškovi, 
Romanu Petřekovi a Radimu Mičkalovi, 
kteří se starají o starší přípravku. Velké 
díky také patří Zbyňku Jurajdovi za vždy 
perfektně připravené hřiště.
Závěrem bych rád všem popřál pěkné Vá
noce a doufám, že příští rok bude přízni
vější a opět se všichni ve zdraví sejdeme 
při nějakém fotbalovém utkání.

Za FK Prostřední Bečva
- mládež Ondřej Kuba

Z RADHOŠTĚ LZE VIDĚT AŽ DO ALP
Petr Lukeš je fotograf pocházející ze Sta
rých Hamrů. V sobotu 7. 11. 2020 navští
vil Pustevny a Radhošť a v hledáčku foto
aparátu se mu naskytl neobyčejný pohled: 
Alpy! Viditelnost byla krásných 261 kilo
metrů, a to až na alpský vrchol Schneeberg 
(2076 m n. m.). Petr na svém facebooko
vém profilu skromně dodal, že záběr sice 
není jak po kompoziční tak po technické 
stránce ideální, ale má pro něj obrovskou 
hodnotu: je důkazem toho, že z Beskyd lze 
dohlédnout až do Alp!
Pozorování značně komplikuje kromě 
obrovské vzdálenosti také hlavní město 
Rakouska  Vídeň, které leží v přímé linii 
mezi Radhoštěm a Schneebergem a díky 
znečištění ovzduší znesnadňuje pohled. 
Při excelentní dohlednosti a souhře něko
lika dalších faktorů lze z hřebene Radhoště 
vidět ještě o více než 100 km dále.

Foto Petr Lukeš
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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


