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Povolební dvojrozhovor s radimem 
Gálikem a alenou srovnalovou

 ■ Rozehřívací otázka – jak jste spoko-
jeni s volebním úspěchem?
Starosta (S): Naprosto upřímně mohu 
říci, že jsem byl velmi mile překvapen. Po 
dvanácti letech ve vedení obce jsem si ří-
kal, že bylo dobré získat alespoň 5 zastu-
pitelů. Přece jen většinou v delším časovém 
období volební preference klesají, takže 
7 zastupitelů jsem opravdu nečekal.

Místostarostka (M): Mám to úplně stej-
ně. Téměř 60% podpora našeho sdružení 

Šance pro lepší Prostřední Bečvu mne 
velmi příjemně překvapila. Je to nejlepší 
ohodnocení naší práce. Během roku větši-
nou řeším s lidmi problémy – což je samo-
zřejmě přirozené, ale vysoký počet hlasů 
pro naše kandidáty i pro mne osobně je po-
tvrzením, že občané s naším vedením obce 
víceméně souzní. Vážím si také značné 
volební účasti, která v naší obci byla přes 
53%, což je sice více než celorepublikový 
průměr, ale i přesto bych si přála, aby lidé 

právě ke komunálním volbám chodili ješ-
tě ve větším počtu. Volí si zde zastupitele, 
které většinou znají, s nimiž budou přímo 
komunikovat a kteří mají přímý vliv na to, 
jak bude jejich obec vypadat.

 ■ Jaké jsou vaše plány na následující 
čtyřleté volební období?
S: Myslím si, že plány máme poměrně jas-
ně dané a jsou popsány v našem volebním 
programu, který bezprostředně vychá-
zí ze strategického plánu obce. Volební 

Ve vedení obce i v dalším volebním období zůstává starosta Ing. Radim Gálik 
a místostarostka Mgr. Alena Srovnalová. Jak si představují a jakou by si přáli 
obec za 20 let? Proč tuto práci dělají a jaké přináší úskalí? Na tyto i další otázky 
najdete odpověď ve společném rozhovoru.
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program tvoříme naprosto realisticky, 
což dokládá náš volební program na roky 
2018-2022. Když se na něj zpětně podívá-
me (můžete si jej dohledat např. na face-
bookových stránkách našeho sdružení), až 
na cca 3 výjimky jsme jej kompletně splnili.

M: Když bych to měla konkrétně rozvi-
nout, tak nás v příštím roce čeká rekon-
strukce křižovatky u Požární zbrojnice 
tak, aby byla bezpečnější a výstavba ná-
vštěvnického centra na Pustevnách. Na 
obě stavby se nám podařilo získat peníze 
z dotací. V současnosti dokončujeme pro-
jekt cyklochodníku do Kněhyň a věříme, 
že do tří, čtyř měsíců budeme mít sta-
vební povolení, abychom mohli zažádat 
o finanční podporu. Projektování takto 
dlouhé stavby nám trvalo téměř tři roky, 
museli jsme se vypořádat se všemi majiteli 
pozemků a požadavky dotčených orgánů. 
Dále máme rozpracovaný projekt na zá-
chytné parkoviště u Požární zbrojnice ve 
středu, společně s rekonstrukcí stávajícího 
chodníku od zbrojnice a doplnění veřejné-
ho osvětlení. V delším časovém období je to 
určitě výstavba víceúčelové haly a bytů.

 ■ A čemu se chcete věnovat prioritně?
S: Za klíčové považuji v tomto volebním 
období 2 projekty: Naprosto nejvyšší prio-
ritu má výstavba chodníku s cyklostezkou 
do Kněhyň. Aktuálně vyřizujeme stavební 
povolení, abychom stihli nejbližší dotační 
výzvy. Druhým projektem je výstavba ví-
ceúčelové sportovní haly. Neznamená to 
však, že by byly ostatní nutné projekty od-
sunuty do pozadí. Je potřeba kontinuálně 
pracovat na všech.

M: Na zmíněných dvou prioritách se na-
prosto shodneme. Naše práce ale není jen 
o výstavbě, ale také o udržování a péči o již 
postavené. Např. vidím velký dluh v revi-
zi a případných opravách mostů, údržbě 
drobných památek a evergreenem jsou 
komunikace.

 ■ Jakou byste si přáli obec za 20 let?
S: Přál bych si, abychom byli moderní obcí 
s rozsáhlou nabídkou služeb (obchody, 
lékaři, apod.) a kultivovaným veřejným 
prostorem v neporušeném a zdravém ži-
votním prostředí. Abychom byli obcí tu-
risticky atraktivní s přiměřenou návštěv-
ností turistů. Obcí živou, ve které se koná 
spousta společenských akcí. Obcí s hrdými 
a spokojenými občany.

M: To můžu jen podtrhnout.

 ■ Jaká úskalí vnímáte při své práci?
S: Úskalím je dle mého názoru především 
přebujelá byrokracie v našem státě. Vy-
řídit jakékoliv povolení trvá neuvěřitelně 
dlouho.

M: V současnosti je také velkým úskalím 
poměrně nestabilní doba, ve které je těž-
ké něco plánovat. Zvyšující se ceny ener-
gií samozřejmě dopadají také na obecní 
rozpočet.

 ■ Často slýcháme, že lidé si před vstu-
pem do funkce nedokázali tuto práci 
představit. Jak jste na tom vy a liší se to 
po vaší 12leté, resp. 4leté zkušenosti?
S: Byl jsem na tom úplně stejně. Nevěděl 
jsem přesně, co mohu od této práce oče-
kávat, ale věděl jsem, že chci naši obec 

posouvat dál a zvelebovat ji. Když se 
ohlédnu zpětně za prvními roky ve funk-
ci starosty, vnímám tu dobu jako hodně 
hektickou. Myslím si, že za první rok jsem 
se naučil víc věcí než za tři roky na vysoké 
škole.

M: Já bych naopak řekla, že jsem měla 
představu o tom, co mne čeká. Byla jsem 
několik let redaktorkou obecního zpra-
vodaje, účastnila jsem se zastupitelstev, 
manžel pracoval jako správce obecního 
majetku. Ale samozřejmě většina jednotli-
vostí byla pro mne úplně nová a nutno říct, 
že mne zaskočila míra byrokracie, kterou 
jsme už zmínili.

 ■ Je přirozené, že po určitém čase 
naše nadšení pro věc polevuje a moti-
vace upadá. Děje se vám to? A jaká je 
vaše motivace? Přece jen 12 let je dlou-
há doba…
S: 12 let je opravdu dlouhá doba. Mohlo 
by se zdát, že motivace a nadšení opravdu 
postupně upadne, ale já to tak u sebe roz-
hodně nevnímám. Práce starosty mě baví 
a naplňuje, a to je myslím naprosto zá-
sadní. Jsem toho názoru, že pokud člověka 
práce baví, je to vždy vidět na výsledcích. 
Vedení obcí a měst nikdy nemůže pouze 
přežívat, musí být neustále proaktivní a jít 
si za svými cíli. Jsem přesvědčen, že jsme 
přesně takto s kolegy na obci nastaveni.

M: V mém případě jsem ve funkci „teprve“ 
čtyři roky, ale práce mě stejně jako Radima 
stále baví a naplňuje mne. Jelikož přichá-
zí nové výzvy, člověk se neustále něco učí 
a sám sebe i obec někam posouvá. A to je 
pro mne motivací.

 ■ Co vám dodává chuť a energii do 
vaší práce?
S: Mým hnacím motorem je snaha o to, 
aby se u nás dobře žilo. A nezáleží tolik, 
jestli se jedná o stavbu jako například nový 
pavilon školy s venkovní učebnou, které si 
děti velmi oblíbily. Nebo zábavnou akci, 
jako byl v poslední době třeba Bečvanský 
Poťáp, kde se všichni skvěle bavili.

M: Přesně tak. I mne nejvíce nabíjí, když 
vidím za sebou dobře odvedenou práci, ze 
které mají ostatní užitek nebo je baví. Do-
plnila bych, že je také důležité mít okolo 
sebe dobrý tým a to my máme – ať už na 
úřadě nebo správě obce, ale taky v zastupi-
telstvu, kde s kolegy konstruktivně disku-
tujeme a doplňujeme se.
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Představujeme nově zvolené zastuPitele obce

Koho jsme si zvolili do obecního zastupitelstva naší obce již víme. V minulém zpravodaji jsme o výsledcích podrobně 
informovali. Nyní mi dovolte, abych podrobněji představila tři nové zastupitele, ale zároveň připomněla ostatní stávající.

Stávajícího starostu jistě všichni zná-
te. Stal se jím opět Ing. Radim Gálik. 
Svůj post obhájila také místostarostka  
Mgr. Alena Srovnalová. Ing. Jan Miku-
lenka obhájil post zastupitele stejně jako 
Jana Vránová, Martin Stodůlka, Ing. Ra-
dek Žitník, Vlastimil Barabáš a Bc. Alice 
Uhlářová.

Nové zastupitele jsem požádala, aby se 
nám představili trochu blíže a aby napsa-
li, co považují za důležité pro obec v dal-
ších čtyřech letech.

Jako první vám představuji učitelku ma-
teřské školy, momentálně na mateřské 
dovolené, Bc. Evu Pařenicovou, která 
nám o sobě prozradila následující:

Jmenuji se Eva Pařenicová, je mi 34 let 

a jsem rodačkou ze sousední Dolní Bečvy. 

Před 12 lety jsem se šťastně provdala zde 

na Prostřední Bečvu a společně s manže-
lem vychováváme čtyři děti. Od roku 2018 
jsem pracovala jako učitelka v mateřské 
škole v Kněhyních, momentálně jsem na 
mateřské dovolené s měsíční dcerkou. 
Zároveň také působím jako varhanice 
ve zdejším kostele sv. Zdislavy, odkud 
mě také můžete znát. Prostřední Bečvu 
jsem si zamilovala, nejdříve okolí Búřova 
a Bacova, kde bydlíme, později s nástu-
pem do zaměstnání také Kněhyně, kde 
je tolik krásných míst, která jsme objevo-
vali společně s dětmi z mateřské školy při 
vycházkách.

 ■ Co považujete za důležité pro obec 
v dalších čtyřech letech?
Líbí se mi, kam se obec posunula za po-
slední čtyři roky, co vše se zde dokázalo vy-
budovat a prozatím vyprojektovat. Důleži-
tá je určitě bezpečnost dětí, proto kvituji 
úpravu přechodu u hasičské zbrojnice a vý-
stavbu parkoviště u MŠ Kněhyně, kdy ro-
diče nebudou muset přecházet s dětmi sil-
nici, která je zejména v letním období dost 
dopravně vytížena. Také plánovaný chod-
ník v Bacově jistě přispěje k bezpečnějšímu 
pohybu občanů. Dále bych chtěla jako za-
stupitelka podporovat spolupráci mezi 
obcí a místním školstvím, kulturní a spole-
čenské akce, spolupráci s okolními obcemi 
a farností.

Dalším nově zvoleným zastupitelem je 
Zbyněk Fiurášek, který na sebe prozra-
dil toto:

Mé jméno je Zbyněk Fiurášek, mám 44 let 
a pracuji jako OSVČ v oboru lesnictví. 
Mám milující manželku a tři děti. Snažím 
se, aby se jim v životě dařilo a cítili se spo-
kojeně a bezpečně v obci Prostřední Bečva, 
kde společně žijeme.

 ■ Co považujete za důležité pro obec 
v dalších čtyřech letech?
Je pro mě důležité, aby se vybudoval chod-
ník od Zavadilky až do Kněhyň, dále bych 
byl rád za vodovod části Kněhyně. Také, 
aby se v této části posílil telefonní signál, 
aby zde bylo vybudováno parkoviště pro 
MŠ Kněhyně, ale všechny z těchto věcí byly 
zmíněny v našem volebním programu, kte-
rý plně podporuji a byl bych rád, kdyby se 
tento volební program podařilo splnit.

ing. radim Gálik mgr. alena srovnalová ing. jan mikulenka jana vránová

martin stodůlka ing. radek Žitník vlastimil barabáš bc. alice uhlářová
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A jako třetího vám představuji fotografa 
a nadšeného cestovatele pana Františka 
Křenka.

Považuji se za starousedlíka, bydlím v jed-
né z nejstarších dřevěných chalup, které 

je letos 150 let. Možná i proto mám velmi 
dobrý vztah k historii, tradicím a vážím si 
starších lidí.

Přestože jsem v důchodu, tak ještě pracuji 
na malý úvazek. Rád pracuji na své zahra-
dě, starám se o domácí zvířata. Aktivně 
jezdím na kole a lyžích a velmi rád fotogra-
fuji zejména naši krásnou valašskou kraji-
nu. Moc rád trávím čas se svými vnoučaty.

 ■ Co považujete za důležité pro obec 
v dalších čtyřech letech?
Nejdříve bych chtěl touto cestou poděkovat 
občanům, kteří mně dali hlas ve volbách. 
Chtěl bych využít svých dosavadních ži-
votních i odborných znalostí a aktivně se 
zapojit do řízení a činnosti obce. Byl jsem 
zvolen do finančního výboru.

Adéla Opletalová

zasedání 23 obecního zastuPitelstva

Ve čtvrtek 22. září se konalo 23. zasedání obecního zastupitelstva. Jednalo se o poslední zasedání před komunálními 
volbami.

Prvním bodem, kterým se obecní zastu-
pitelstvo zabývalo, byla Kontrola pl-
nění z předešlých zasedání obecního 
zastupitelstva:

a) Úkol místostarostky zajistit lavičky 
u kapličky na Nové – dvě lavičky jsou 
instalované.

b) Úkol pro starostu – zajistit realizaci 
informačního radaru měření rych-
losti u Zbrojnice střed. K realizaci ra-
daru se nepřistoupilo, protože jsme 
obdrželi zprávu o schválení dotace ve 
výši jedenáct miliónů korun na úpra-
vu křižovatky u hasičské zbrojnice. 
Což byla podmínka policie ČR pro 
zajištění klasického radaru na měře-
ní rychlosti.

Informace starosty o investičních akcích:

dokonČené ProjektY
a) Oprava místních komunikací – pro-

jekt, který byl dokončen na konci 
prázdnin. Dokončeno cca 2,5 km 
oprav místních komunikací – dotace 
3,9 miliónu korun.

b) Chodník na Novou – pracuje se podle 
harmonogramu. Nejpozději na konci 
listopadu by mělo být hotovo.

c) Pumptrack – byl úspěšně zrealizován 

na hřišti na Plančáku a slavnostně 
otevřen v polovině srpna.

d) Kompletní výměna kotlů v ZŠ a obou 
MŠ – stávající plynové kotle byly 
vyměněny za kondenzační s menší 
spotřebou.

e) Vzduchotechnika v ZŠ a MŠ střed – 
instalace vzduchotechniky proběhla 
v průběhu prázdnin.

f) Mobilní rozhlas – nová informační 
platforma.

rozPracovné ProjektY
a) Cyklochodník do Kněhyň – dodělá-

vá se projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Lidem, se kterými 
jsme se nedomluvili, se vyhneme. Pro-
jekt je rozeslán na dotčené orgány. Teď 
vše závisí na stavebním povolení.

b) Zázemí pro návštěvníky Pusteven – 
schválena dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 9 miliónů ko-
run, ze Zlínského kraje je našetřeno 
8 miliónů korun a přislíbeny další 
2 milióny.

c) Křižovatka u hasičské Zbrojnice 
střed – Státní fond dopravní in-
frastruktury schválil naši žádost 
a zařadil mezi podpořené projekty. 

Přiznaná dotace je ve výši 11 milió-
nů korun.

d) Sportoviště SDH – byla realizová-
na schůzka s projektantem. Hřiště 
plánujeme vybudovat na Plančáku 
u pumptrackové dráhy.

e) Fotbalové hřiště – začátek rekon-
strukce únor, březen.

f) Vysokorychlostní internet – poklád-
ka kabelů při stavbě chodníku na 
Novou.

g) 5G vysílač na Červenci – žádost fir-
my Cetin neprošla přes CHKO, nyní 
nové jednání s novou firmou.

Místostarostka informovala o požadav-
cích na opravu cest.

V letošním roce se podařilo opravit přes 
dva a půl kilometrů cest, tyto opravy byly 
finančně podpořeny Ministerstvem pro 
místní rozvoj a získali jsme dotaci téměř 
4 milióny korun. Opravily se komunika-
ce: v Jalovčí, do kempu, Ježovec, Hutě – 
předmostí a ke křižovatce k jímání, 
Adámky u Koutného, Búřov nad Růčky, 
Nová ke Kretkové, k jízdárně, Cihlář.

Dle úkolu z minulého zastupitelstva jsou 
předloženy požadavky na opravy cest, 
které evidujeme:
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• Účelová obecní komunikace Fiu-
ráškovice k č. p. 343 – požadavek na 
opravu nezpevněné části.

• Místní obecní komunikace Fiuráško-
vice k č. p. 619 – odhadovaná délka 
50 m.

• Účelová obecní komunikace Nad 
Koutným - propojka na Horní Bečvu.

• Účelová obecní komunikace v Bacově 
u č. p. 165

• Místní obecní komunikace k č. p. 234.
• Komunikace v Bacově nad 

Smočkem – lesní nezpevněná cesta.
• Komunikace v Bacově – odbočka na 

Búřov k č. p. 240 (nikdo zde trvale 
nebydlí).

• Účelová komunikace v Kněhyních – 
V Jamě k č. p. 731.

• Účelová komunikace v Kněhyních – 
na Skálí – spodní úsek.

• Účelová komunikace v Kněhyních 
k č. p. 417 – zpevnění točny pro auto 
svozu odpadů.

• Účelová komunikace nad Skoka-
nem – k č. p. 186, 161 – lesní cesta.

• Účelová komunikace na dolním konci 
k č. p. 644.

• Účelová komunikace k č. p. 292 – čás-
tečně po obecních pozemcích.

• Účelová komunikace v Kněhyních – 
do Hutí – nezpevněná cesta.

• Páteřní místní obecní komunikace 
MK 03c, která vede obcí, také není 
v dobrém stavu.

Zastupitelé vzali informace o požadav-
cích na opravu cest na vědomí. Na únoro-
vém nebo březnovém zasedání projednají 
pořadník oprav pro rok 2023.

různé
• Kavárna – stávající kavárnice  stáva-

jící kavárnice oznámila ke konci září 
ukončení své činnosti. Nově projevily 
zájem dvě uchazečky, z nichž zastu-
pitelé vybrali paní Pobořilovou, která 
dosud provozovala kavárnu U Zvonu 
ve Valašském Meziříčí. Chce mít ka-
várnu s klasickou nabídkou zákusků 
i dobrého točeného piva. Zákusky si 
z části připravuje sama. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem 
prostor kavárny v Domě služeb Pro-
střední Bečva č. 430 paní Aleně Poboři-
lové, bytem Vidče 589, za cenu pronájmu 
1000 Kč měsíčně + energie.

• Zastupitelstvo projednávalo také 
ukončení provozu lékárny. Provo-
zovatele lékárny jsme nenašli, takže 
i tento prostor byl nabídnut k proná-
jmu. Doposud se nikdo nepřihlásil.

• Pronájem přízemí sokolovny – schvá-
len pronájem přízemí sokolovny pro 
FK Prostřední Bečva.

• Výročí obce a logo obce – v příštím roce 
bude naše obec slavit 320 let od založe-
ní (dle J. K. Maliny, který datuje prv-
ní písemnou zmínku do roku 1703). 
Pracuje se na knize, která by mohla 
být vydána při této příležitosti. Knížka 
by měla být hlavně o historii, osob-
nostech, zejména fotografiích. Bylo 
by dobré, kdybychom měli logo obce 
a jednotnou vizuální identitu. Zastupi-
telstvo schválilo pořízení nového loga.

• Petice občanů – petice paní Hartma-
nové a sousedů týkající se toho, že 
akce, které se konají na sokolovně 
jsou problémem. V prostoru Sokolov-
ny a okolí požadují:
 » Stanovit závazné podmínky konání 

sportovních a kulturních podniků 
a zajištění veřejného pořádku.

 » Minimalizaci hluku, úklid odpadků 
a zajištění bezpečnosti ze strany po-
řadatelů podniku.

 » Určit osobu zodpovědnou za dodr-
žování podmínek.

 » Dobu nočního klidu krátit pouze jed-
nou v měsíci a to max. o dvě hodiny.

Vyhlášku o krácení doby nočního klidu 
bude zastupitelstvo schvalovat na jarním 
zasedání. Starosta navrhuje podmínky 
ošetřit v nájemní smlouvě, která bude 
vždy před akcí sepsána s pořadatelem – 
zodpovědnou osobou. Bude zde taky 
podmínka dodržení nočního klidu.

• Zastupitelstvo schválilo navýšení ne-
investiční dotace Záhořanům na cel-
kových 70 000 Kč. Navýšení je určeno 
na kompenzaci nákladů na pořádaní 
festivalu dechových hudeb.

smlouvY k Pozemkům
Smlouva o zřízení služebnosti s Povodím 
Moravy na pozemku parcelní č. 3119/32 
v souvislosti s umístěním a provozová-
ním cyklostezky za jednorázovou náhra-
du ve výši 71 996 Kč 80 haléřů + DPH.

Smlouva o zřízení věcného břemene 
a umístění stavby na pozemcích 2999/19 
a 3141/7 pro uložení přípojky NN k ná-
vštěvnickému centru na Pustevnách.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a umístění stavby na 
pozemku parcelní číslo 1907/2 za účelem 
uložení vedení NN pro přípojku k novo-
stavbě RD.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozem-
ku 397/38, k.ú. Prostřední Bečva o vý-
měře 83 metrů čtverečních za celkovou 
cenu 58 200 Kč. Kupní cena bude splace-
na po čtyřech po sobě jdoucích splátkách.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schvalilo nákup pozemku 110/17 kata-
strální území Prostřední Bečva dle geo-
metrického plánu č. 3034/36/2022 o vý-
měře 331 metrů čtverečních za celkovou 
cenu 19 860 Kč.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schválilo prodej pozemku 102/5 ka-
tastrálního území Prostřední Bečva dle 
geometrického plánu (viz výše) o výměře 
82 metrů čtverečních za celkovou cenu 
920 Kč.

Zpracovala Adéla Opletalová
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🏙 oznámení obecního Úřadu  

PodPořte „Příběh skautinGu na valašsku“

Skauti ze Vsetína a jejich příznivci připravují výpravnou publikaci o více jak stoleté historii skautingu v regionu. Záměrem 
je nejen mapovat počátky a průběh tohoto společenského fenoménu, který vznikl na začátku minulého století ve Velké 
Británii, ale především pestrou formou přiblížit, co vše se pod jedním, laiku nevšedním, pojmem může ukrývat. Že to 
nejsou jen typické tábory a kroje, ale celá plejáda nejrůznějších akcí a aktivit, které skauti prožívají během celého roku ve 
svých klubovnách, výpravách, o víkendech i všedních dnech.

I vy můžete přispět ke vzniku publikace – po-
kud jste v dětství skautovali a máte z té doby 
ještě nějakou památku - fotografii, zápisník, 
kroniku či zajímavou vzpomínku, podělte se 
o ní. Zvláště cenné jsou z míst, kde skautské 
oddíly již nyní nejsou, ale svého času byly vý-
znamnou součástí společenského života (ať 
to bylo během první republiky, po válce, v le-
tech1968-1970 či po roce 1990). Vítané jsou 
rovněž pamětihodnosti skautování vašich 
rodičů, prarodičů či příbuzných a známých. 
Pošlete nám skeny těchto dokumentů 
nebo nějakou informaci na e-mailovou 
adresu pribehskautingu@oldskaut.cz, 
případně volejte na 737 249 211. Autoři 
připravované publikace vás v této věci sami 
rádi navštíví.

Děkujeme za pomoc a spolupráci!

Michal Janiš

PřísPěvek na bYdlení
Od října 2022 došlo k navýšení normativů a tím i zvýšení příspěvku na bydlení 
o 2 000 až 4 500 Kč. Nejvíc se toto navýšení dotkne osob, které žijí samostat-
ně nebo v páru – tedy seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že je 
stále hodně domácností, které o příspěvek vůbec nepožádají. Obecně platí, že 
pokud vás náklady na bydlení stojí více než 30 % vašich čistých příjmů, můžete 
příspěvek čerpat. Na webu mpsv.cz nebo přímo na adrese: https://www.energe-
tickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni najdete 
orientační kalkulačku, ve které zjistíte, zda máte na příspěvek nárok.

Do kalkulačky zadáváte počet dospělých 
osob v domácnosti a dětí včetně věku. 
Dále zadáte:

Příjmy za poslední čtvrtletí rozpočítané 
na měsíc.

• Všechny čisté příjmy – důchod, mzda, 
příjem OSVČ.

• Příjmy všech členů domácností – 
tzn. i brigády dětí, výživné apod.

• Dávky sociálního zabezpečení – pří-
davek na dítě, rodičovský příspěvek, 
příspěvek na péči, mobilitu apod.

• Vratky záloh za energie.

Náklady na bydlení

• Nájemné – pokud bydlíte ve vlastním, 
kalkulačka automaticky zadá norma-
tiv dle velikosti obce.

• Zálohy na plyn a elektřinu.
• Náklady na teplo – pokud topíte tuhý-

mi palivy, kalkulačka opět automatic-
ky zadá normativ.

• Vodné, stočné (pokud jste v daném 
čtvrtletí platili).

• Čištění jímek.
• Náklady na odpady (dle platby).

Svoz odpadů 
v listopadu 2022

Popelnice
netříděný odpad: 

31. 10. 2022 - 1. 11. 2022,
14. 11. – 15. 11. 2022,

28. – 29. 11. 2022

Papír, 
sklo: 

7. 11. 2022

Plasty, 
nápojové kartony: 

9. 11. 2022,
21. 11. 2022

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).
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uPozornění  
Pro rodiČe novorozenců

Pro potřeby evidence obyvatel přines-
te, prosím, na obecní úřad Prostřední 
Bečva rodný list vašeho nově naroze-
ného dítěte. Dokument předložte na 
podatelně u Lenky Mikulenkové.

komise sPoz

Prosíme občany, aby nahlásili na obec-
ní úřad Prostřední Bečva významná 
data v rodině (zlaté a diamantové 
svatby), abychom mohli jubilantům 
po blahopřát. Děkujeme za pochopení.

nájemce hrobových míst

Upozorňujeme nájemce hrobových 
míst, aby oznamovali jakékoliv i do-
datečné (urna) ukládání ostatků na 
místním hřbitově (dle smlouvy o ná-
jmu a zákona č. 256/2001 Sb.) Ozná-
mení mohou podat na obecním úřadě 
Prostřední Bečva Lence Mikulenkové 
(podatelna). Oznámení musí obsaho-
vat: jméno a příjmení, datum a místo 
narození, rodné číslo, datum a místo 
úmrtí, den pohřbu (žehu), popřípadě 
datum uložení urny.

Tyto informace jsou potřebné pro 
vedení evidence zemřelých a správy 
hřbitova. Děkujeme za pochopení.

sleva na PoPlatek za  
komunální odPad obČanů  
dlouhodobě Žijících  
v zahraniČí

Žádáme občany, kteří uplatňují sle-
vu na rodinné příslušníky žijící dlou-
hodobě v zahraničí, aby své čest-
né prohlášení na rok 2023 dodali 
nejpozději do 13. 1. 2023. Na pozděj-
ší dodání nebude brán zřetel. Žá-
dosti a případné dotazy směrujte na 
pokladna@prostrednibecva.cz

Dle vámi zadaných údajů zjistíte, zda-
li máte na příspěvek nárok a v jaké výši. 
Pokud ano, můžete o něj požádat onli-
ne – doporučuji spíše u jednoduchých 
žádostí, kde nedokládáte větší množství 
příjmů a nákladů nebo osobně na Úřadu 
práce v Rožnově pod Radhoštěm. Státní 
sociální podpora sídlí v budově na ulici 
Školní, č. p. 2639 na Koryčanských Pa-
sekách, nedaleko Střední školy informa-
tiky, elektrotechniky a řemesel. Otevírací 
doba v PO a ST 8.00-12.00, 13.00-17.00, 
ÚT a ČT 8.00-11. 00.

Konkrétní příklady Ministerstva pro 
místní rozvoj, kdy žadatelům vzniká ná-
rok na bydlení.

Důchodkyně
Vdova bydlí ve vlastním domě v Javorníku.
Důchod: 13 800 Kč.

Náklady na bydlení: 6 800 Kč (energie, 
vodné a stočné atd.)
Příspěvek na bydlení: 2 092 Kč

Rodina
Rodina se dvěma dětmi ve věku 8 a 10 let 
bydlí v nájmu v Ústí nad Labem.
Čistý příjem: 38 348 Kč.
Náklady na bydlení: 12 000 Kč (nájem) 
+ 6 620 Kč (energie, vodné, stočné atd.). 
Celkem: 18 620 Kč.
Příspěvek na bydlení: 6 273 Kč měsíčně.

Samoživitelka
Matka samoživitelka s dětmi ve věku 8 
a 11 let bydlí v nájemním bytě v Olomouci.
Čistý příjem: 27 290 Kč.
Náklady na bydlení: 15 620 Kč (nájem + 
další náklady na bydlení)
Příspěvek od státu: 6 813 Kč.

Alena Srovnalová, zdroj: mpsv.cz, penize.cz
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 Podzim ve škole

světový den srdce

Den 29. září je označován jako Světový 
den srdce. Slaví se po celém světě, sjed-
nocuje lidi v boji proti kardiovaskulárním 
onemocněním a inspiruje k pořádání me-
zinárodních akcí na podporu zdravého 
životního stylu. Inspiroval i 2. třídu k pro-
jektovému dni, v němž se žáci hravou for-
mou seznámili s naším nejdůležitějším 
orgánem. Celým dnem děti provázely 
úkoly spojené se srdcem. Vyhledávaly ve 
skupinkách odpovědi k otázkám, skláda-
ly rozstříhaný obrázek srdce, zjišťovaly 
pohmatem svůj tep v klidu i při zátěži, 
seznámily se s různými rčeními o srdci, 

přemýšlely o dobrých skutcích pro ty, kte-
ré mají ve svém srdci a nakonec si vyrobi-
ly náramek i srdce z papíru. Snad je tento 
den zahřál u srdce.

branný závod na hutisku

Dne 6. 10. byli naši žáci pozváni na bran-
ný závod družstev, konaný pod záštitou 
ZŠ Hutisko. Akce se zúčastnily děti 2. až 
5. třídy v čtyřčlenných družstvech. Na děti 
čekal běh okolím Hutiska a plnění úkolů 
na stanovištích. Všechna naše družstva si 
vedla velice dobře. Naši sportovci byli do-
statečně rychlí a se všemi úkoly si věděli 
rady. Cinklo nám to na nejvyšší zlaté příč-
ce týmem ze 4. třídy. Vanesa Hradilová, 
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RECYCLE votoČto

Do sběrného dvora nosí lidé funkční 
věci, které oni už nepotřebují, ale moh-
ly by se hodit někomu jinému. Je tam 
k tomu určený prostor, tzv. „re-use kon-
tejner“ nebo česky „votočto“ chcete-li, 
kde tyto věci ukládáme a nabízíme dal-
ším zájemcům zdarma. Pravidelný vý-
běr vám budeme přinášet ve zpravodaji 
v této nové rubrice. Zájemci se mohou 
do Sběrného dvora zastavit kdykoliv 
během otevírací doby – středa 7.30 – 
16.30, sobota 8.00 – 11. 30.

 ■ Kočárky  
– golfové hole pro dvojčata  
nebo hluboký pro jedno dítě

 ■ Dřevěné dveře se skleněnou vý-
plní šířky 210 × 88 cm

 ■ Skleničky

 ■ Běžky 2 páry, délka 190  
a 195 cm, vázání NN 75 

Dominik Křenek, Daniel Schmidt a Daniel 
Vašut byli v této kategorii bezkonkurenčně 
nejrychlejší a nejbystřejší. Za 1. místo jim 
tímto gratulujeme a doufáme, že si všech-
ny zúčastněné děti závod užily.

vícejazYČnost  
je bohatství

Žáci 5. ročníku se v rámci výuky výtvarné 
výchovy zúčastnili výtvarného projektu 
„Vícejazyčnost je bohatství“. Tento pro-
jekt organizuje Spolek Zaedno Praha. 

Vícejazyčnost je bohatství je výtvarná 
soutěž pro děti a mládež na podporu výu-
ky jazyků a seznámení se s různými kultu-
rami. Žáci tedy nejprve zjišťovali zajíma-
vosti jiných států, četli v cizích jazycích 
a poté zpracovávali výtvarné dílo. Malo-
vali a tvořili na téma „Příroda ve spojitos-
ti s různými státy“ anebo „Příběhy spo-
jené s válkou na Ukrajině“. Někteří žáci 
tvořili kolektivní práci, jiní se do soutěže 
zapojili jako jednotlivci.

Mgr. Simona Hrstková

jaký vliv má lidská  
Činnost na Globální  
změnY klimatu? kde a jak 
je zneuŽívána dětská  
Práce? co znamená  
znaČka Fairtrade?

To vše a mnoho dalších informací se do-
zvěděli žáci 3. - 5.ročníku v doprovodném 
programu k Výstavě na stromech, kterou 
jsme uspořádali na návsi. Žáci pracovali 
v týmech a společně z plakátů vyhledávali 
informace, o kterých následně diskutova-
li mezi sebou i s učiteli.

Příroda je skvělá  
venkovní uČebna

Barevné říjnové dny jsme využili k uče-
ní venku. Pozorovali jsme proměnu lis-
tů, určovali stromy a tvořili z přírodnin. 
Chodby i třídy zdobí krásné výrobky z lis-
tů. Děti ve školní družině se zapojily do 
podzimního úklidu školní zahrady, kde 
hrabaly listí a odvážely do kompostéru. 
Paní vychovatelky dbají na to, aby děti 
aktivně trávily volný čas venku.

17. 10. naši školu navštívili v rámci Dne 
otevřených dveří, pořádaných Místním 
akčním plánem Rožnovsko, ředitelé i zá-
stupci z okolních škol. Po prohlídce školy 
a školky následovala diskuze k aktuálním 
otázkám našeho školství.

Mgr. Pavlína Přikrylová
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Vzpomínáme
Omlouváme se rodině Chrbjátové za 
chybně uveřejněnou vzpomínku v říj-
novém čísle.
Umlkla ústa matčina,
přestaly rty se smát,
budeme drahá maminko
na Tebe vzpomínat.
Dne 3. 10. 2022 jsme vzpomněli páté 
smutné výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka, babič-
ka paní Marie Chrbjátová. 
S láskou vzpomínají dcera Soňa 
a syn Jaroslav s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska a vzpomínky zůstávají dál.
Dne 15. 11. 2022 uplyne 20 let od 
úmrtí pana Vladimíra Martináka.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Rok uplynul jak tiché vody proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 13. listopadu 2022 vzpomene-
me první smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustil pan Miroslav Křenek.
S láskou stále vzpomíná manželka 
Anna, dcera Alena s rodinou a syn 
Mirek s rodinou.

👁 říjnové akce

usPávání brouČků

V pátek 14. října proběhlo tradiční uspávání broučků, které zorganizovala 
místní knihovnice Marcela Slížková společně s Kordulkami a SVČ Rožnov p. R.

Sraz byl stejně jako v loňském roce na 
návsi, odkud početný průvod vycházel, 
prošel středem obce a zase se k altánu vrá-
til, aby mohl zhlédnout světelné a ohňové 
vystoupení skupiny Histerek. Průvod po 
celou dobu provázel brouk Prskavec, kte-
rý za námi přiletěl z rožnovské knihovny 
a o hudební doprovod se postarala Katka 

Niklová se spolumuzikanty. Kordulky na 
začátku navodily svou scénkou brouč-
kovou atmosféru a všichni si mohli po-
chutnat na čerstvém moštu od místních 
zahrádkářů. Všem děkujeme za pomoc 
při organizaci a těšíme se příští rok opět 
na viděnou.

-sr-

 z knihovnY

listoPad v knihovně
Na začátek omluva a nové informace ke zrušené besedě s Karlem J. Malinou, 
na kterou jsme se mnozí hodně těšili. Pro nemoc jsme museli besedu přesunout 
na jiný termín, tedy podruhé až v prosinci.

BESEDA S KARLEM J. MALI-
NOU – HORNÍ BEČVA V ZRCADLE 
MINULOSTI
Čtvrtek 8. prosince od 17.30 h.
Beseda nad novou publikací s jejím au-
torem Karlem J. Malinou. Knihu vydala 
v letošním roce obec Horní Bečva z obrov-
ského archivu Karla J. Maliny dosud ne-
publikovaných a nezdokumentovaných 
historických místopisných pohlednic.

Dlouhé listopadové večery si můžete zpří-
jemnit besedami, které pro vás knihovna 
připravila.

Čtvrtek 10. listopadu v 17.30 hodin 
Sousedské cestovatelské setkání - 
KRÁSY JORDÁNSKA v nově otevřené 
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Vzpomínáme
V kufříku vzpomínek zalov si jednou,
až svíčky ku mrakům plamínky 
zvednou.
Potom se rozpomeň na každý den
a za něj potichu poděkuj jen…

21. 5. 2022 uplynulo 35 let, kdy nám 
maminka Božena Nováková ode-
šla na onen svět. 8. 11. 2022, kdyby 
s námi ještě byla, 90 let by oslavila. 
7. 11. 2022 uplynulo 10 let, kdy 
odešel za mámou náš tatínek Alois 
Novák.
Ve vzpomínkách jsou stále s námi, 
a tak jsme vlastně nezůstali sami.
Maruška a Jiří s rodinami.

kavárně. Setkáme se s našimi sousedy, 
s Annou a Láďou Valovými, s jejich foto-
grafiemi a vyprávěním o týdenním pobytu 
v Jordánsku i srovnáním, jak to bylo před 
čtyřiceti lety, když zde L. Vala pracoval.

Ve čtvrtek 24. listopadu v 17.30 hodin 
budeme besedovat s Josefem Ulehlou na 
téma GEOPATOGENNÍ ZÓNY TRO-
CHU JINAK. Pan Ulehla se tímto téma-
tem zabývá od roku 1994 a za dvacet pět 
let prošel více jak deset tisíc domů. Viděl 

a slyšel někdy až neuvěřitelné příběhy. 
Každý prostor nás může nějak ovlivňovat 
a tím nám způsobovat i zdravotní problé-
my. Proto je dobré se průzkumem tako-
vého místa zabývat obzvláště před koupí 
domu, bytu, pozemku nebo při různých 
zdravotních problémech. Spodní voda, 
prameny a mokřiny, geologické zlomy 
a zemský magnetizmus se negativně pro-
jevují na zdraví lidí a zvířat. Tyto úkazy lze 
sledovat na růstu stromů a rostlin.

aristokratka 
Pod Palbou 
láskY od evŽe-
na boČka

je tou správnou. Z krá-
lovského výletu do Ni-
zozemí si Marie III. 

Kostková přiveze kromě zážitků a fotky 
s Jejím Veličenstvem královnou Beatrix 
také milostnou šmodrchanici, která se 
„vystříbří“ až na úplném konci nového 
pokračování.

sPřádaČi snů 
od barbarY erskine

je příběhem o ztra-
cené lásce, zradě 
a tajemstvích, která 
leží pohřbena pod 
nánosy času a více 
než tisíc let čekají, 
až je někdo odhalí.

manŽelkY Po letech od 
oblíbené sPisovatelkY 
táni keleové-vasilkové

Příběhy čtyř žen, 
jejichž život v prů-
běhu let prošel nevy-
hnutelnou promě-
nou… nebo taky ne.

Pro milovníky napětí doporučuji

království kostí  
od jamese rollinse

Příroda se obrací 
proti lidstvu a chys-
tá se proměnit svět 
v Království kostí. 
Velitel Gray Pierce 
a Sigma Force jsou 
připraveni na ty nej-
mimořádnější okol-
nosti a už mnohokrát 
zachránili svět…

Klukům, nadšeným fotbalistům, doporu-
čuji knihu

malý Fotbal velkého 
tuřínova

Spolu s ní se vydáte na dobrodružnou 
cestu týmu, který dokáže překvapit.

Na viděnou v knihovně. 
Marcela Slížková

k Podzimním dnům  
Patří dobrá kniha, třeba…
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SPLOTCH PozvánkY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Josef Ulehla 
      Geopatogení zóny 
                trochu jinak 
 

Přednáška o vlivech, které na nás působí 
v domech - proč se lidé budí - proč na ně 
působí úplněk - proč jsou nemocní při 
deštivém počasí - jak se projevuje spodní  
voda na zdraví lidí, dětí a zvířat, jak působí  
na stromy a rostliny - co je důležité při 
koupi domu, bytu, pozemku. 

 
 

Čtvrtek 24. listopadu 2022 / 17.30  
 

Místní knihovna Prostřední Bečva  

POZVÁNKA 
 

Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Bečva 
 ve spolupráci s  

Hasičským záchranným sborem ČR  
 

Vás srdečně zve na veřejnou besedu na téma: 

Riziko vzniku požáru v domácnosti 
Přijďte si poslechnout důležité informace, shlédnout 

zajímavé fotografie a videa z hasičské praxe. 

Zaměříme se především na: 
 - nebezpečí a prevence vzniku požáru v domácnosti 

 - topná sezona -  revize, kontrola komínů a spalinových cest  

a spoustu dalších témat … 

 

Beseda se uskuteční: 

v pátek 18.listopadu v 17 hodin 
na Sokolovně 

Besedou provede Ing. Anna Hubová - HZS ČR 
 

Těšíme se na Vaši účast - SDH Prostřední Bečva 

 SWAP

SOBOTA 5. LISTOPADU 2022

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

od 9:00 do 17:00
Společenský dům, Rožnov p.R.

             VALAŠSKÝ SWAP

VALAŠSKÝ

DÁVÁME VĚCEM DRUHÝ ŽIVOT

PŘÍJEM VĚCÍ: 5. listopadu 09:00-15:00
 

PŘIJÍMÁME: nové i použité (čisté) oblečení
věci v bezvadném stavu
potřeby do domácnosti

nepoškozené knihy
kompletní hračky
nevhodné dárky

Vše to, co by ses nestyděl/a
dát svému kamarádovi.

 

NEPŘIJÍMÁME: nábytek
elektroniku

poškozené věci
nevyprané a znečištěné oděvy

 
Po ukončení akce budou zbylé věci darovány místní charitě.

zábava na celý listoPad

18.

z

Geopatogenní zóny
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5. 11., 13.30 h., fotbalové hřiště

Prostřední beČva: 

valašské meziříČí b

Fotbalové utkání 1. A třídy.

10. 11., 17.30 h., kavárna Pro-
střední Bečva

sousedské  
cestovatelské setkání   
"krásY jordánska"

Beseda s manžely Valovými o jejich 
pobytu v Jordánsku.

18. 11., 17.00 h., Sokolovna

riziko vzniku PoŽárů  
v domácnosti

Přijďte si poslechnout důležité infor-
mace, zhlédnout zajímavé fotografie 
a videa z hasičské praxe.

24. 11., 17.30 h., kavárna Pro-
střední Bečva 

joseF ulehla – GeoPa-
toGenní zÓnY trochu 
jinak 

Josef Ulehla se tímto tématem zabý-
vá 25 let a prošel více jak deset tisíc 
domů, kde viděl a slyšel někdy až ne-
uvěřitelné příběhy. 

26. 11., 15.00 h., náves Prostřední 
Bečva 

rozsvícení vánoČního 
stromu

Tradiční akce s vystoupením ZŠ, an-
dělskou hudbou, vystoupením Zbyň-
ka Ternera a velkolepým ohňostrojem.

Prostřední beČva

12. 11., 18.00 h., Obecní dům Hor-
ní Bečva

koncert beskYdského 
orchestru

19. 11., 17.00 h., Obecní dům Hor-
ní Bečva

Promítání z charitativní 
akce aš aŽ

27. 11., Kostel sv. Jana a Pavla na 
Horní Bečvě 

adventní koncert

akce v okolí


kalendář 
akcí

Úterý 2. 11., 16.30 h. Slavnost Všech 
svatých
Varhaník – Jaroslav Fuksa 840, 712, 801
Poděkování za přijatá dobrodiní s pros-
bou o požehnání pro živou rodinu Bůž-
kovu a Gajdošíkovu a zemřelé z obou 
stran a duše v očistci.

Středa 2. 11., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 901, 722, 922
Za zemřelou Alžbětu Cholevíkovou, 
živou rodinu Mokrošovu, Cholevíkovu 
a Hříbkovu.

Sobota 2. 11., 9.00 h.
Varhaník – Josef Eliáš + Jana Chudějo-
vá 801, 712, 807
Za členy růžencového bratrstva a duše 
v očistci.

Neděle 6. 11., 10.30 h
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 906, 701, 804
Za zemřelou Věru Sezimovou, její sest-
ru, rodiče, živou a zemřelou rodinu, 
spřízněné rodiny a duše v očistci.

Středa 9. 11., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 917, 727, 
870c
Za Josefa Žitníka, rodiče z obou stran 
a duše v očistci.

Neděle 13. 11., 10.30 h.
Varhaník – Monika Švandová 522, 701, 
802
Za zemřelého Miroslava Křenka k 1. vý-
ročí úmrtí, za rodiče Michutovy a Křen-
kovy a duše v očistci.

Středa 16. 11., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 840, 701, 
806
Za zemřelou Anastázii a Vladimíra Kři-
štofovy, dceru Alenu, syna Vladimíra, 
živou a zemřelou rodinu z obou stran 
a duše v očistci.

Neděle 20. 11., 10.30 h. – sbírka na 
kostel
Varhaník – Michal Laník 707, 982
Za zemřelého Květoslava Ondryáše, 
bratra, švagra, 2 švagrové, za rodiče 
Bilovy a Ondryášovy a duše v očistci.

Středa 23. 11., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 842, 725, 
931
Poděkování za dožití 80 let s prosbou 
o Boží požehnání a ochranu Panny 
Marie do dalších let a za živou rodinu 
Kachtíkovu a Fiuráškovu.

Neděle 27. 11., 10.30 h. – 1. neděle 
adventní
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 101, 126, 106, 117
Za zemřelého manžela Jana Klímu, 
živé a zemřelé rodiny Klímovy a Marti-
nákovy a duše v očistci.

Středa 30. 11., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 827, 725, 
811
Požehnání a sílu Ducha Svatého pro 
rodiny, které přijímají děti do pěstoun-
ské péče.

⛪ mše svaté v listoPadu  
v kostele svaté zdislavY
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 jak se Žilo na beČvách…

hosPodY, hostince, PutYkY a šenkY – 2. Část – zavadilka

Nyní k názvu Zavadilka. Původně se 
jednalo o dřevěné stavení, později zděné 
a nyní je v rozsáhlé rekonstrukci.

V současnosti je Zavadilkou mezi lidmi 
nazýván „Valašský šenk Zavadilka“, který 
k Zavadilce neodmyslitelně patří. Takže 
pokud jste si někdy zašli na skvělou svíč-
kovou, pak jste byli určitě ve Valašském 
šenku Zavadilka.

Valašský šenk, který slouží jako restaurace 

s dobrou reputací. Je plně obsazena zvláště 

v letní a zimní sezóně.

A nyní k historii. Ke staré Zavadilce se ne-
dochovaly téměř žádné informace, kromě 
vzácných fotografií, ze kterých lze usuzo-
vat stáří zmíněných snímků a života lidí 
kolem. Zavadilka stála na křižovatce ces-
ty z Horní na Prostřední Bečvu, na kterou 
se připojovala cesta z Kněhyně.

Z toho soudím, že hrála podobnou úlo-
hu jako hospody, o kterých jsem psala  
v úvodní části.

Ve dvacátých letech minulého století sta-
rá Zavadilka vyhořela a hoteliér a hos-
podský Karel Malina s manželkou Olgou 
se rozhodli vytvořit ze Zavadilky zděný 
hotel.

Nyní je nejvhodnější místo na vzpomínky 
pamětnice paní Růženky Chromčákové 
pod názvem „Zavadilka od snídaně do 
snídaně“:

„Stará Zavadilka s č. p. 119 byla rázovi-
té dřevěné valašské stavení, které koncem 
dvacátých let minulého století vyhořelo. 
Tehdejší dědic, majitel pan Karel Mali-
na se rozhodl pro stavbu nového hotelu 
s modernější úpravou. Stavba byla zapo-
čata v roce 1931 a její ukončení proběhlo 
v červenci roku 1932. Za pozornost jis-
tě stojí rychlost stavby. Stavbu provedla 
firma Zikmund Gregar ze Zubří. Hotel 
měl vlastní osvětlení z malé soukromé 
elektrárny, pokoje byly vybaveny teplou 
a studenou vodou. Atraktivitu prostředí 
zvyšoval tenisový kurt a hrazené říční kou-
paliště na řece Bečvě. Budova stojí dodnes, 
ovšem v současnosti probíhá modernizace 
odpovídající dnešním potřebám. Pohledo-
vě stále zůstává zajímavou stavbou Pro-
střední Bečvy.

V letech 1958 a 1959 jsem o prázdninách 
byla na letní brigádě na Zavadilce a tak se 
ráda podělím o vzpomínky na dobu dávno 
minulou. Hotel i po znárodnění vedli man-
želé Karel a Olga Malinovi. Den začínal 
jak jinak než úklidem po předcházejícím 
dnu. Zaměstnankyně měly přiděleny jed-
notlivé úseky a tak se „šůrovalo“. Do sní-
daně se muselo všechno lesknout, na to 
byla paní Olga pes…

Stálými hosty v tehdejší době byli zaměst-
nanci ZPS – Závody přesného strojírenství 
Gottwaldov (Zlín). Byla to jejich odborář-
ská rekreace a měla svůj řád. Ráno měli 
rekreanti snídani, potom byla volná akti-
vita, kdy turisté vyráželi na cesty po Besky-
dách, ale většina jich trávila čas u koupa-
liště. Koupaliště mělo i skokanský můstek, 
bazén se pozvolna svažoval, tak i malé děti 
měly své cachtání. Kdo chtěl, mohl se jít 
brouzdat po řece Bečvě. K dispozici byly 

Hlavním důvodem, proč jsem si na úvod našeho putování po hospodách a později i hotelích na Prostřední Bečvě vybrala 
právě Zavadilku, není to, že by byla nejstarší. Důležité je, že i když vznikla někdy koncem 19. století, zůstala přes všechny 
pohromy, které ji provázely, místem stále známým. Dodnes se zde zastaví lidé projíždějící na Slovensko nebo na Pustevny 
a Radhošť.

Stará Zavadilka

Současná Zavadilka v rekonstrukci

Požár staré Zavadilky
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pingpongové stoly, kuželky a dle výše sítě se 
hrál volejbal či nohejbal. Oblíbená bývala 
i krásná dřevěná houpačka.

Vraťme se však k provozu hotelu. Do 11 
hodin musely být navařeny všechny hotov-
ky. Vařilo se na velkém sporáku, který byl 
dominantou kuchyně. Topilo se dřevem, na 
sporáku se pravidelně táhnul guláš nebo 
vývar – vše bychom dnes nazvali pomalým 
vařením. Největším tehdejším technickým 
pomocníkem byla výklopná pečící pánev 
na řízky a tak s velkou plotnou sporáku, 
troubami po jeho bocích a zmíněné pánvi 
se dalo o víkendech připravit i více než 500 
obědů. Od 11 hodiny do půl 12 se zase šů-
rovalo, výdej musel začínat opět v čistém. 
Kolem kuchyně byly pracovní stoly a v rohu 
nezbytná myčka, což byla vždy dvě děvčata 
a ta musela vše stíhat. Paní Olga i přes svou 
korpulenci se v kuchyni pohybovala velmi 
svižně, viděla vše a nás personál dokázala 
mockrát nachytat na hruškách. O půl 12 
vrchní číšník zvaný „zdravíčko“ vzal svůj 
gong, což byl příborový nůž, tácek a vyšel na 
schody Zavadilky, aby sezval všechny rekre-
anty k obědu. Oproti dnešku se víc podávala 
hotová jídla z hovězího masíčka a hovězí 
vývar dochucený zelenou petrželkou nesměl 
chybět. V současnosti nezbytný počítač za-
stupovala stará paní Demlová, maminka 
paní Olgy, která sedla na své vyhrazené 
místo a pečlivě ostrým okem sledovala a ří-
dila výdej z kuchyně. O víkendech nebylo 
žádným divem, že bylo vydáno přes 500 
obědů, poněvadž zájezdy tenkrát hodně ob-
líbené se na Zavadilce vždy zastavovaly.

Výčep-šenk měl vždy na starosti jeden 
číšník, který musel nápoje vydávat jak pro 
sálové štamgasty, kteří kolem oběda zapl-
nili a obsadili svá místečka. Byli to místní 

a patřili jaksi ke koloritu Zavadilky. Za 
výčepem byla menší místnost zvaná ext-
rovna, která sloužila V.I.P. zákazníkům, 
kteří sem chodili na oběd, ale ubytováni 
byli v soukromí. Vesměs pocházeli z Brna, 
ale byli to letití lufťáci. V zimě jsme cho-
dívali do extrovny my – Bečvané na tele-
vizi. Odpolední a večerní provoz se podo-
bal předobědovému času, jen se muselo 
chystat na příští den. Časté na Zavadilce 
byly svatby. Svatebčanů bývalo nezříd-
ka kolem stovky, živá hudba Bernátků či 
Kantorů a bylo veselo. U vstupních dveří 
sedávaly „plazáci“, což byly tetiny, které 
vydržely celé odpoledne a večer sledovat 
svatební mumraj. Musely ovšem být řád-
ně pohoštěny, dle pohoštění se jim svatba 
buď líbila nebo nelíbila.

V zimě bály a zábavy, ale vždy živá hudba, 
to bývala kultura dědiny odehrávající se na 
Zavadilce. Mládež zde protancovala hod-
ně nocí, vypilo se hodně piva či borovičky. 
Na „Zavku“ jsme prostě nedali dopustit.

Třetí směnu po uzávěrce nastupoval pes 
Taroš. Byl ostrý už od pohledu, celý den 
uvázaný na dlouhém řetězu u své boudy, 
ale v noci byl dobrým hlídačem. Obíhal 
kolem plotu a odehnal spolehlivě každého. 
Ráno, když jsme nastupovali na směnu, 
byl však už uvázaný. Poslouchal jen svého 
páníčka a snad i jeho synové se ho nebáli, 
ale s personálem se nikdy nekámošil. „Se-
curity“ jak má být.

Vzpomínky na zašlé časy blednou, nový 
motorest žije svým životem, ale krásná 
příroda, krásné okolí soutoku řeky Beč-
vy a horského potoka Kněhyně i nadále 
uchvacují kolemjdoucí a šumící buky nad 
Zavadilkou jsou stoletými němými svědky 
pomíjivosti života.“

Tolik z milého vyprávění paní Růženky 
Chromčákové.

Ke konci druhé světové války, právě díky 
tomu, že se u Zavadilky křížily důležité 
cesty z Horní a Prostřední Bečvy a Kně-
hyně, ustupující wehrmacht se zde sna-
žil udržet a docházelo stejně jako u školy 
k těžkým bojům.

Většina z nás starších ročníků si pama-
tuje okolí hotelu Zavadilka ještě před 
tím než vznikl Valašský šenk. Prastará 
benzínová pumpa, trafika s cibulovitou 
věžičkou, možnosti koupání, autobusová 
zastávka, která funguje dodnes. V sedm-
desátých letech jediná veřejná telefonní 
budka. Výborná malinovka, atd. To vše 
jsou vzpomínky, které pomalu stírá čas.

Zakladatel restaurace Valašský šenk 
Zavadilka Petr Malina se narodil v roce 
1943 jako nejmladší syn ze tří sourozenců 
v rodině hoteliéra a hospodského Karla 
Maliny a jeho manželky Olgy z hotelu Za-
vadilka na Prostřední Bečvě. Důležitým 
mezníkem v jeho životě se stává rok 1990, 
kdy byla jeho otci Karlu Malinovi v resti-
tuci navrácena restaurace Zavadilka – 
bývalý hotel Zavadilka. Obnovený provoz 
restaurace Zavadilka přebírá vnuk Karla 
Maliny a zároveň syn Petra Maliny.

Po několikaměsíčním provozu byl 
14. 3. 1996 objekt motorestu Zavadilka 
z větší části zničen úmyslně založeným 
požárem na základě objednávky nájem-
ce nedalekého Hotelu Kotár – bývalého 
rekreačního střediska podniku Hranické 
cementárny. Po vleklém vyšetřování bylo 
žhářství nájemce sousedního podniku 
soudně prokázáno a tento byl odsouzen 
k několikaletému odnětí svobody.

I v této nepředstavitelně těžké situaci 
se Petr Malina nevzdal a dokázal objekt 
znovu vybudovat do její dnešní podoby 

Zavadilka v roce 1930

Toto jsou již sedmdesátá léta a jak je vidět 
skoro nic se nezměnilo
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a názvu – Valašský šenk Zavadilka. Tato 
stylová restaurace s valašským interié-
rem a s celou řadou originálních pokrmů 
a nápojů pro tento kraj typickými je v této 
části Beskyd všeobecně známa.

Co čeká naši Zavadilku do budoucna – to 
ukáže čas a naši následovníci.

Příště se podíváme na hostinec  
„Na Nové“.

Zpracovala: Zina Langrová
Zdroje: 

Okresní archív Vsetín  
a Růžena Chromčáková

Beskydskými stezkami – autor projektu 
Ing. Pavel Šmíra

Internet

 sPort

sPortovní okénko  
aneb ohlédnutí za hasiČskou sezÓnou 2022

Protože náš sbor reprezentují družstva i individuální závodníci hned v několi-
ka věkových kategoriích, ráda bych Vás provedla naší bohatou soutěžní sezó-
nou 2022.

Postupové soutěže hry Plamen byly pro 
žákovská družstva velice úspěšná.
• 7. 5. obvodové kolo Střítež nad 

Bečvou: mladší žáci 2. místo, starší 
žáci 2. místo

• 21. 5. okresní kolo Valašské Mezi-
říčí: mladší žáci 3. místo, starší žáci 
3. místo

• 11. 6. krajské kolo Horní Lideč: star-
ší žáci 5. místo.

Na postupové soutěže jsme navázali sérií 
závodů okresní ligy. V posledních letech 
můžeme v okresu Vsetín pozorovat velmi 
velkou konkurenci a poprat se o příčky 
nejvyšší mnohdy není v nevyzpytatelném 
požárním sportu vůbec jednoduché. Pra-
videlně se v každé kategorii zúčastňovalo 
až 30 týmů.
• 5. 6. Hovězí: mladší žáci A 3. místo, 

mladší žáci B 20. místo
• 12. 6. Valašská Polanka byla pro nás 

velmi nevydařená, protože se nevyve-
dl ani jeden z požárních útoků, proto: 
mladší žáci A 16. místo, mladší žáci B 
23. místo

• 18. 6. Růžďka: mladší žáci A 4. mís-
to, mladší žáci B 16. místo, starší žáci 
3. místo

• 19. 6. Jarcová: mladší žáci A 4. místo, 
mladší žáci B 18. místo, mladší žáci C 
25. místo, starší žáci 3. místo

• 25. 6. Hutisko-Solanec: mladší žáci 
A 7. místo, mladší žáci B 9. místo, 
mladší žáci C 18. místo, starší žáci za-
zářili a na soutěži zvítězili!

• 26. 6. Kunovice: mladší žáci A 6. mís-
to, mladší žáci B 14. místo

• 9. 7. Veselá: mladší žáci A 6. místo, 
mladší žáci B 11. místo, mladší žáci C 
14. místo, starší žáci 4. místo

• 6. 8. Semetín: zde kvůli vydatnému 
dešti rozhodovaly pouze požární úto-
ky, mladší žáci B 14. místo, mladší 
žáci C 11. místo

• 3. 9. Vigantice: na poslední kolo 
okresní ligy jsme vzali 4 družstva 
mladších žáků, chcete-li 30 našich 
malých dětí a velkých nadějí ve věku 
5-11 let složilo tým A, B, C, D a v kon-
kurenci 27 týmů předvedli to, co po 
celý rok s velkou pílí trénovali. Zku-
šené áčko prolomilo smolné chvilky 
a zejména díky druhému nejrychlej-
šímu útoku obsadilo parádní 3.místo, 
které bylo zároveň skvělou motivací 
pro naše nejmenší!

• 24. 9. Kunovice: na Závodu požár-
nické všestrannosti obsadila hlídka 
mladších žáků krásné 5. místo ze 
30 hlídek, starší žáci pak 18. místo ze 
35 hlídek

• V celkovém hodnocení okresní ligy 
se mladší žáci umístili na 6. místě ze 
43 družstev a starší žáci na 9. místě 
z 35 týmů.

V průběhu sezóny jste nás mohli vidět 
také na individuálních závodech v běhu 
na 60 m s překážkami:
• 13. 8. Oznice: Radka Žitníková (starší 
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žákyně) 1. místo, Štěpán Vardžák 
(starší žák) 5. místo

• 25. 8. Janová: Radka Žitníková 
3. místo, Štěpán Vardžák 4. místo, 
v kategorii mladších žákyň Emča 
Vardžáková 4. místo, Mája Urbanová 
17., Terka Káňová 23., Nelča Stavino-
hová 26., Rozárka Urbanová 27., Sára 
Skalíková 30. a Eliška Stavinohová 
32. místo

• 27. 8. Hutisko-Solanec: v kategorii 
minipřípravky brala Sárinka Trávníč-
ková 7. místo, v přípravce Tom Káňa 
26. místo, Leuška Trávníčková 31. 
a Adélka Stavinohová 42. místo, v ka-
tegorii mladších žákyň Emča 5. místo, 
Nelča 17., Terka 19., Róza 22., Eliška 
28., Mája 29. a Sára 31. místo, starší 
žák Štěpán Vardžák obsadil 7. místo 
a v kategorii starších žákyň Radka Žit-
níková zvítězila s fantastickým časem 
11:99 s! Tímto výsledkem si zajistila 
vítězství celé série závodů okresního 
poháru!

• 27. 8. krajské kolo Hutisko-Solanec: 
Radka Žitníková 10. místo

• 25. 9. Mistrovství ČR Benešov 
u Prahy: Radka Žitníková se na 
MČR probojovala do top desítky a ze 
120 závodnic brala krásné 9. místo

• 8. 10. Šumperk: Sára Skalíková 
40. místo, Radka Žitníková 4. místo.

Další aktivní kategorií jsou dorostenci. 
Podrobněji jsme o úspěších a účasti Rad-
ky na MČR psali v minulých číslech zpra-
vodaje, proto nyní pouze krátce.

• 22. 5. okresní kolo Valašské Me-
ziříčí: Radka Žitníková 1. místo 
(mladší dorost), Míša Jurečková 
3. místo (střední dorost)

• 12. 6. krajské kolo Horní Lideč: 
Radka Žitníková 1. místo, Míša Jureč-
ková 5. místo

• 3. 7. MČR Ústí nad Labem: Radka Žit-
níková vícemistryně ČR pro rok 2022

• 9. 10. Olomouc: Radka Žitníková 
4. místo, Míša Jurečková 7. místo.

Závěrem doplníme úspěchy mužů, kteří 
se probojovali přes dvě postupová kola 
a na kole krajském se umístili na nepo-
pulárním, ale zato krásném 4. místě ze 
všech družstev Zlínského kraje.

• 15. 7. Vidče: muži 2. místo
• 16. 7. Velká Lhota: muži 10. místo
• 17. 7. Prlov: muži 5. místo
• 24. 7. Leskovec: muži 10. místo
• 30. 7. Hrachovec: muži 2. místo
• 12. 8. Němětice: muži 3. místo
• 14. 8. Dolní Bečva: muži 3. místo, 

muži nad 35 let 3. místo
• 20. 8. Tylovice: muži 6. místo
• 20. 8. Loučka: muži 5. místo
• 28. 8. Lešná: muži 9. místo
• 16. 9. Dolní Bečva: muži NP
• 18. 9. Police: na výběrové soutěži 

O zlatý pohár hejtmana Zlínského 
kraje, kde jsou nominována nejlepší 
družstva kraje, jsme brali 7. místo.

Perličkou na úplný závěr je Soutěž koň-
ských vahadlových stříkaček konaná 23. 7. 
v Zašové. Přestože se jednalo již o několi-
kátý ročník, my jsme se s naší historickou 
koňkou zúčastnili poprvé a rovnou posklá-
dali dvě družstva. Soutěžilo se ve 4 disci-
plínách: kuželky, nástřik do barelu, nástřik 
na terč a nástřik do dálky. Přestože jsme 
byli za nováčky, vybojovali jsme krásné 
celkové 3. a 5. místo z 10 družstev.

Děkujeme všem fanouškům za přízeň, ro-
dičům, sponzorům, obci i sboru za pod-
poru a zejména našim skvělým dětem, ze 
kterých rostou mladé a talentované hasič-
ské naděje!

Sledujte nás na webovkách: www.sdh-
becva.cz a facebookových stránkách.

Za SDH Prostřední Bečva-střed
Ivana Růčková
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Podzimní Fotbalové zPrávY

Podzimní část soutěžního ročníku 2022/23 je v plném proudu.

V 8. kole jsme podlehli mužstvu z Valaš-
ských Příkaz 1:4. Jedinou branku vsítil 
Martin Fiurášek. Následovalo velké der-
by - utkání proti Viganticím. Utkání při-
hlíželo rekordních 800 diváků a bylo se 
na co dívat. Web Valašský fotbal označil 
toto utkání jako „velkolepou oslavu va-
lašského fotbalu“. Zápas skončil remízou 
2:2. Branky dávali Robin Kalod a Martin 
Fiurášek. Následovalo utkání proti Valaš-
ské Polance, ve kterém jsme podlehli 1:4. 
Branku vsítil Tomáš Solanský. V 11. kole 
jsme porazili Horní Lideč vysoko 5:0. 

Branky dali: 3 × Robin Kalod, 1 × Jakub 
Vašek a Martin Fiurášek. Do konce zbý-
vají ještě tři utkání:

23. října ve 14.30 utkání s Hrachovcem

30. října ve 14.30 utkání s Kelčí

A v sobotu 5. listopadu ve 13.30 utkání 
s Valašským Meziříčím B.

V tabulce jsme na třetím místě se ziskem 
20 bodů. O jeden bod před námi jsou dru-
hé Vigantice, ale my máme ještě k dobru 
jedno utkání s Valašským Meziříčím.

Lubomír Kysučan,
sekretář FK Prostřední Bečva

Fotbalový Podzim mládeŽe 2022

Mladší přípravka hraje každý ví-
kend turnajovým způsobem. Zatím 
odehráli 21 zápasů, z toho si při-
psali 11 výher, 1 remízu a 9 proher. 
V každém zápase posbírali spoustu 
zkušeností. Pokroky vidíme a chvá-
líme kluky i holky za takové nadšení 
ze hry.

Školička stále trénuje a zkouší své fot-
balové umění v různých přátelských 
utkáních. Odehráli také dva mini tur-
naje, kde se nehraje na výsledky, ale pro 
radost ze hry.

Starší přípravka na podzim zatím nepro-
hrála. Kluci hrají krásný fotbal a je radost 
se na ně dívat. Porazili již 8 týmů, nastří-
leli 110 gólů a 24 branek dostali. Opět 
také probíhají pro zájemce speciální 
páteční tréninky s fotbalovou akademií 
technických dovedností Ládi Trávníka.

Pro naše děti jsme uspořádali víkendo-
vé soustředění se spaním na sokolovně. 
Celkem proběhly 3 tréninkové jednotky 
včetně doprovodného programu a opé-
kání špekáčků. Večer jsme pak na plát-
ně všichni společně sledovali zápas naší 
fotbalové reprezentace s Portugalskem. 
V neděli jsme soustředění zakončili spo-
lečně s rodiči u kotlíkového guláše. Dě-
kujeme všem, co se nějakým způsobem 
na tomto víkendu podíleli. Moc si Vaší 
pomoci vážíme.

Za FK Prostřední Bečva mládež
Ondřej Kuba
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BLÍŽÍ SE ZIMNÍ ČAS A MY VÁM NABÍZÍME 
MOŽNOST SAUNOVÁNÍ V HORNÍ BEČVĚ

REZERVACE HODINU PŘEDEM
(8-21H)

603 711 969

Nabízím drobné zahradnické práce, 
údržby zahrad, ořezy ovocných stromů, 
návrhy a realizace okrasných i užitko-
vých záhonů, konzultace. Tel.: 720 238 
508, email: jan.jezek123@gmail.com

Koupím RD nebo chatu na Prostřed-
ní, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostav-
bu, v jakémkoli stavu. Případně po-
zemek na slunném místě. Děkuji za 
jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728 481 565.

Manželský pár koupí stavební pozemek 
nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba 
v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528.

Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí, 
štěpkování, sečení, frézování pařezů,  
www.kos.ink, 604 792 455.


řádková 
inzerce

 zábava

sudoku
Trénujte mozek se sudoku! Podle odbor-
níků může být mozek šedesátníka, který 
luští sudoku, až o deset let mladší než 
toho, který neluští. Sudoku Vám dokon-
ce pomůže při hubnutí – mozek při své 
aktivitě spaluje kalorie!

Návod: do prázdných políček doplň-
te čísla od 1 do 9 tak, aby se každé 
číslo nacházelo právě jedenkrát v ka-
ždém řádku a sloupci.
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