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z Obecního úřadu

Koupací sezona na biotopu

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Ve čtvrtek 8. září
se po prázdninové přestávce

sešli zastupitelé.
Na programu měli tři body – čerpání 

rozpočtu a rozpočtové změny, 
investiční akce a různé.
Vybrali jsme z jednání:

▪ Zastupitelé přijali rozpočtová opat-
ření ve výši 1,948 milionů Kč. Z toho 
1 000 000 Kč je na opravy a práce na 
pozemních komunikacích.
▪ Starosta obce informoval o možnos-
ti získání dotace na rekonstrukci půdy 
základní školy. V prostorách chce ško-
la vybudovat počítačovou i jazykovou 
učebnu, popř. družinu. Zastupitelé 
schválili v rámci rozpočtového opatře-
ní 200 000 Kč na zpracování projektu 
a žádosti o dotaci.
▪ Kvůli blízké zástavbě obec zvažuje 
možnost vést chodník po staré cestě na 
Hutisko od mostu až ke studiu Pohoda 
podél řeky Bečvy. V současnosti o této 
možnosti jedná s Povodím Moravy.
▪ Obec připravuje výběrové řízení na 
realizaci projektu úpravny vody v Cíp-
kové, která proběhne v roce 2017.
▪ Zastupitelé vzali na vědomí připo-
mínku k možnosti umístění kontej-
nerů na tříděný odpad ve středu obce, 
problém s parkováním automobilů na 
soukromých pozemcích v lese, pozdní 
roznášku Zpravodaje do některých do-
mácností a zveřejnění půlročního plánu 
svozu tříděného odpadu ve Zpravodaji.
 -sr-

V loňském roce bylo v naší obci na místě bývalé požární nádrže otevřeno unikátní přírodní 
koupaliště. Voda v tzv. biotopu není ošetřována chemicky a biologické čištění probíhá přiro-
zenými procesy v kořenovém systému vodních rostlin. Díky tomu je koupaliště vhodné také 
pro alergiky. Jak vypadala druhá sezona na biotopu? Na první pohled je zřejmé, že se rostlinám 
daří, protože už na začátku sezony byl porost fi ltračních lagun pěkně zahuštěný a zdobil jej 
nejeden květ. Návštěvníci si otevírací dobu i teplotu vody mohli ověřit telefonicky přímo u po-
kladních. Příjemné celodenní vstupné 40 Kč (snížené 20 Kč) zůstalo zachováno.

Po loňském nadprůměrně teplém a suchém létě by se mohlo zdát, že se to letošní moc nevy-
dařilo. Ovšem jak známo, zdání klame. Podle informací Českého hydrometeorologického ústa-
vu bylo letošní léto s průměrnou teplotou od června do srpna 17,6°C třinácté nejteplejší od roku 
1961. Nejteplejším měsícem letošního léta byl teplotně silně nadnormální červenec. Ovšem 
počet tropických dní a nocí, kdy teplota přesáhne 30°C, resp. neklesne pod 20°C byl o poznání 
nižší než v loňském roce. Srážkově bylo léto 2016 jako celek normální, průměrný úhrn srážek 
na území ČR činil 238 mm, což je 99 % normálu let 1961-1990. Časové rozložení srážek bylo 
ovšem nerovnoměrné. V červenci, který byl velmi teplý, spadlo nadprůměrně hodně srážek. 
Srpen byl zase chladnější, avšak srážkově podnormální.

V druhé polovině srpna se v celostátních médiích objevily mylné zprávy o tom, že voda 
v biotopu je nebezpečná ke koupání. Původ této nepravdivé informace byl v neaktualizované 
databázi koupacích vod, odkud zpravodajské relace přebírají údaje. Pouze v jediném z pravi-
delných rozborů vzorků koupací vody a to dne 21. 7. byla zjištěna zvýšená hodnota jednoho 
z několika mikrobiologických parametrů, která překročila o polovinu limity stanovené přísluš-
nou vyhláškou pro daný druh nádrže. (Hodnotí se poněkud přísněji, než jiné vodní plochy ke 
koupání). Nejednalo se však o stav ohrožující zdraví, když uvážíme, že naměřená hodnota 
byla více než 2,5x nižší než kritérium totožného ukazatele pro výbornou jakost vody v ostat-
ních typech přírodních koupališť (a téměř 4,5x nižší než jakost označovaná vyhláškou tamtéž 
coby přijatelná). Na mapách koupacích vod ke konci července měl tedy krýt Prostřední Bečvu 
zřejmě spíše oranžový „smajlík“ (zhoršená jakost vody). Místo něj tam ale několik týdnů bez-
důvodně strašil černý, přestože následující rozbor i všechny další již prokázaly, že voda v kou-
pališti splňuje zákonné požadavky na čistotu. Celé toto nedopatření bylo způsobeno zpožděním 
aktualizace v databázi Krajské hygienické stanice s následnou prodlevou při zpracování v Ko-
ordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační systémy, kde zajišťují zveřejňování 
těchto údajů. I přes urgence obce došlo k nápravě až po měsíci. Na konci sezony byla proto na 
biotopu instalována informační tabule, ze které se návštěvníci dozví aktuální teplotu vzduchu, 
vody i kvalitu vody.

V těchto dnech probíhá úprava zeleně na svahu u koupaliště, kde je plánována výsadba pů-
dopokryvných rostlin a keřů tak, aby pro příští sezonu bylo vše připraveno.

 Alena Srovnalová
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Parkoviště na Pustevnách
V srpnu vypršela dosavadnímu pronajímateli parkoviště na 
Pustevnách smlouva a od září si obec provozuje toto parko-
viště sama. Provoz i ceník parkovného zůstal stejný. 80 Kč na 
celý den, 50 Kč po 15. hodině. V následujících letech plánuje 
vedení obce rekonstrukci. -sr-

Kompostéry
Obec bude opět žádat dotace na kompostéry. 

Všechny domácnosti Prostřední Bečvy 
si na Obecním úřadě mohou zažádat o kompostér. 
Výzva je platná také pro ty, kteří již v první vlně 

v roce 2013 kompostér od obce dostali. 

Zájemci hlaste se do 15. 10. 2016 
místostarostovi Milanovi Fárkovi: 
místostarosta@prostrednibecva.cz, 

tel. 571 612 584 nebo osobně.

Krajské volby 7. – 8. října
V pátek 7. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 8. října od 8.00 do 

14.00 se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Volební 
místnost je tradičně na Obecním úřadě. V těchto dnech již všichni voli-
či našli ve svých schránkách hlasovací lístky. V letošních volbách kan-
diduje ve Zlínském kraji 20 stran. Voliči si mohou vybrat pouze jednu 
a na hlasovacím lístku mohou (ale nemusí) dát max. 4 preferenční hla-
sy jednotlivým kandidátům. Účast v krajských volbách bývá tradičně 
nízká, ačkoliv rozhodnutí krajského zastupitelstva podstatně ovlivňuje 
náš život. Kraj rozhoduje o fungování zdravotnictví, především stěžej-
ních nemocnic, rozhoduje o opravách a rekonstrukcích silnic II. a niž-
ších tříd, o slučování středních škol nebo údržbě a rozvoji kulturních 
památek. Krajský úřad také soutěží jednotlivé dopravce a zde může 
ovlivnit např. kvalitu vlaků nebo bezbariérovost autobusů a návaznost 
spojů. Jelikož hospodaří s velkým objemem fi nančních prostředků, tak 
otevřenost a transparentnost krajského úřadu je také velké téma. Komu 
tedy není lhostejné co se děje v jeho nemocnici, zda má dostupnou 
záchranku, pečovatelskou a sociální službu, po jaké silnici jezdí, jak 
se dostane do zaměstnání anebo jak vypadají kulturní památky v okolí, 
si je jistě vědom vlivu rozhodování krajského zastupitelstva a jeho 
představitelů. -sr-

Platba stočného
Na podzim bude vrcholit připojování domů na obecní kanali-

zaci. Kolik zaplatíme za vodné a stočné? V současnosti je vodné 
21,85 Kč / 1m³ a stočné 24,61 / 1m³. Aktuálně stanovená výše vodného 
a stočného se řadí k podprůměrným dokonce i ve Zlínském kraji, kte-
rý měl v roce 2015 s průměrnou cenou 39,22 Kč / 1m³ nejnižší vodné 
v České republice. Průměrné stočné v kraji bylo 33,47 Kč / 1m³. Odbě-
ratelé napojeni na obecní vodovod tedy celkem zaplatí podle aktuálního 
ceníku za vodu 46,46 Kč / 1m³. Další náklady jim nevznikají. Domác-
nosti, které mají vlastní zdroj vody a jsou připojené ke kanalizaci si po-
řídí na vlastní náklady vodoměr (jeho cena s instalací se pohybuje oko-
lo 800 Kč a je funkční minimálně 6 let). V ojedinělých případech, kdy 
si nepořídí vodoměr, mohou stočné platit paušálem. Pro výpočet jeho 
výše stanovuje vyhláška 120/2011Sb. spotřebu vody na 35 m³/os./rok. 
Např. čtyřčlenná domácnost s vlastní studnou bude mít paušálem stano-
venou spotřebu 140m³ a ročně zaplatí na stočném 3 445 Kč. Průměrná 
spotřeba vody v našem regionu byla v loňském roce 27,59 m³/os/rok. 
Z toho lze usuzovat, že čtyřčlenná domácnost s vlastní studnou a nain-
stalovaným vodoměrem (roční přepočtené náklady 133 Kč) tak přibliž-
ně zaplatí 2 849 Kč na stočném. V porovnání s platbou paušálem ušetří 
ročně přibližně 600 Kč. -sr-

Srovnání platby stočného 
pro domácnosti s vlastní studnou – paušálem

nebo dle skutečné spotřeby
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Hřbitov
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, aby oznamova-

li jakékoliv, i dodatečné (urna), ukládání ostatků na místním 
hřbitově. Tato povinnost jim vyplývá ze zákona o pohřebnictví 
č. 256/2001 Sb., v platném znění § 21 a dle smlouvy o náj-
mu. Oznámení mohou podat správci hřbitova panu Rudolfu 
Drozdovi (tel. 732 832 423) nebo na Obecním úřadě Prostřední 
Bečva.

Oznámení musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum a místo 
narození, datum a místo úmrtí, rodné číslo, den pohřbu (žehu), 
popřípadě datum uložení urny.

Děkujeme za pochopení. -kantor-

PLASTY (žlutá barva pytle)
středa 5. října, 2. listopadu a 7. prosince

TETRAPACK = nápojové kartony (bílá barva pytle) 
středa 5. října, 2. listopadu a 7. prosince

PAPÍR (modrá barva pytle)
středa 12. října, 9. listopadu a 14. prosince

SKLO (zelená barva pytle)
 středa 12. října, 9. listopadu a 14. prosince

Svoz tříděného odpadu 
do konce roku 2016

Nová revize kotlů na tuhá paliva 
povinná do konce roku

Provozovatel spalova-
cího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o tepel-
ném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla 
pro ústřední vytápění, je 
povinen zajistit jednou 
za dva roky provedení 
kontroly technického 
stavu a provozu zdro-
je odborně způsobilou 
osobou, přičemž první 
kontrola musí být pro-
vedena nejpozději do 
31. prosince 2016 (pod-
le § 17 odst. 1 písm. h) 
a § 41 odst. 15 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozděj-
ších předpisů.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 budou muset 
i domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytá-
pějí svůj rodinný dům. Od roku 2017 totiž po nich mohou úředníci 
pověřených obcí vyžadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud 
jej majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovací-
ho stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba 
proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené opráv-
nění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto 
odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské ko-
mory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asoci-
ace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hos-
podářské komory ČR.

Problémy mohou u nekvalitních kotlů nastat i s pojištěním. V přípa-
dě požáru nemusejí pojišťovny vyplatit pojistku, pokud se prokáže, že 
domácnost používá nevyhovující kotel. „Pokuta 50 tisíc korun může 
navíc přijít i za to, pokud budeme v kotli spalovat zakázaná paliva, 
především odpady, uhelné kaly a podobně,“ upozorňuje Vladimír Stu-
pavský, ředitel Klastru Česká peleta.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění 
kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně 
způsobilých osob na adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz
 Zdroj: Hospodářská komora ČR a energie21.cz

 -sr-

POZVÁNKA DO DIVADLA

V sobotu 19. 11. 2016 v 19 hodin 
v Kulturním domě Horní Bečva se koná 

představení pražských herců 

Příběh COCO Chanel
Předprodej bude zahájen v pondělí 17.10.2016 

v knihovně Horní Bečvy. Cena vstupného je 360 Kč. 
Rezervace možná i telefonicky na 571 645 249. 

Rezervace platí 2 dny.

Zve TJ Sokol Kněhyně 
za podpory Obce Horní Bečva
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Povídání v čase moštování s Romanem Bilem

Spousta dětí, pohody a lidí v dobrém roz-
položení. Tak vypadalo jedno pozdně letní 
odpoledne v centru obce. I když bylo září, 
sluníčko se pěkně opíralo a vytvářelo přívěti-
vou kulisou pro dětský den, který uspořádali 
místní zahrádkáři. Jejich předseda Roman 
Bil se mnou seděl u sladkého moštu, který 
právě vylisoval a povídal…

Kdy byla založena místní organizace Čes-
kého svazu zahrádkářů na Prostřední Beč-
vě a jaká je její historie?

Český zahrádkářský svaz na Prostřední Beč-
vě byl založen 20. dubna 1969 s počtem členů 
24. Vlastně dnes máme podobně početnou zá-
kladnu – je nás evidovaných 23 plus tři čest-
ní členové. Nejstaršímu zahrádkáři je 92 let 
a ve svých letech je stále aktivní. Ale zpátky 
k historii… V roce 1972 jsme získali budo-
vu čekárny ČSAD, která byla přebudována 
na moštárnu. Současně se zakoupil ruční lis 
a drtič ovoce. V roce 1975, kdy proběhla ko-
laudace, se vymoštovalo 1 400 l moštu. Ruční 
lis fungoval až do roku 1997, pak jsme zakou-
pili hydraulický, který jste dnes mohla vidět 
v akci. Do roku 1997 také fungovala sušárna 
ovoce, ale dnes o tuto službu již není zájem. 
Na konci 70. let jsme zaznamenali nejvyšší 
počet členů naší organizace a to 86. V roce 
1981 jsme zakoupili postřikovač, o který byl 
velký zájem. Dnes to vypadá úsměvně, pro-
tože postřikovač je dostupný komukoliv, ale 
tehdy to byl nákladný a velký stroj na koleč-
kách.
V těchto dnech začíná moštovací sezona. 
Jak u vás funguje moštování?

Namoštovat jablka si k nám přijíždí lidé 
i z Rožnova. Z blízkých moštáren funguje 
už jen ta na Horní Bečvě a my. Moštujeme 
v úterý a sobotu od 9.00 hodin. V sezonách, 
kdy je hodně ovoce, tak přidáváme i čtvrtek. 
V exponovaných datech je vždy lepší se na 
moštování domluvit telefonicky dopředu, aby 
zájemci nemuseli tak dlouho čekat. Kontaktní 
telefon je 608 717 081.

Jakou cenu zaplatí zájemci za vymoštování 
jednoho litru?

V současné době to jsou tři koruny pro ve-
řejnost a dvě koruny pro naše členy.
Kolik litrů jste vymoštovali v loňské sezo-
ně? Bylo hodně jablek? A jak to vypadá 
s ovocem letos?

V loňském roce jsme vymoštovali 9 500 li-
trů. Letošní úroda ovocných stromů je o něco 
slabší než loňská. Částečně za to můžou pozd-
ní mrazíky, které sežehly květy a díky tomu je 
letos také málo medu. Z mé zkušenosti mohu 
potvrdit, že stromy mají obrok horší úrodu 
a to je právě letos. Jinak na zahrádce se nám 
urodilo hodně dýní, cukety, okurků a také ze-
máků je letos dostatek.
Dáte nám nějaký tip na konzervování moš-
tu?

U nás doma mošt zavařujeme způsobem, 
kdy jej zahříváme na 80°C a při tom ode-
bíráme pěnu. Pak jej přelijeme do sklenic 
vypláchnutých vřelou vodou a uskladníme. 
Takto konzervovaný mošt nám vydrží až dva 
roky. Kolegyně ze spolku z něj zase dělá si-
rup. Svaří čtyři litry moštu a čtyři kila cukru 
až do zhoustnutí. Samozřejmě odebírá šum. 
Nakonec sirup přelije do čistých sklenic.
Máte nějakou oblíbenou plodinu?

Já nedám dopustit na často opomíjený čer-
ný jeřáb nebo chcete-li aronii. Ne nadarmo se 
mu říká citron severu. Černé bobule obsahu-
jící mnoho vitaminu C zpracovávám na sirup 
nebo likér. Šťávu z bobulí aronie si můžete 
nechat vylisovat také u nás v moštárně. (Re-
cept na aroniový likér od Romana Bila najde-
te v rámečku.)
Jaké dělají zahrádkáři akce pro veřejnost?

Když pominu podzimní moštování, tak 
připravujeme občerstvení na jarní pouti a roz-
svěcování vánočního stromu. Tady jsou oblí-
bené naše výrobky z částečné zabijačky. Díky 
kolegyni Bronislavě Štůskové jsme začali 
spolupracovat se Základní školou Prostřední 
Bečva. Ještě teď na podzim připravuje v za-

hradě školy bylinkovou spirálu. Novinkou je 
dnešní den pro děti a podle dosavadního prů-
běhu musím říct, že se vydařil.
Odkud získáváte prostředky pro Vaši čin-
nost?

Na běžný provoz z moštování nebo pořá-
dání akcí jako je pouť a rozsvěcování vánoč-
ního stromku. Když jsme prováděli nedávné 
stavební úpravy v moštárně, tak nám fi nančně 
přispěli fi rmy ROBE, ROLF a Josef Matušík. 
Dlouhodobě nás podporuje obec, která nám 
fi nančně pomohla i při zmíněné rekonstrukci. 
Všem za jejich podporu patří poděkování.
Děkuji Vám za rozhovor. Alena Srovnalová

Roman Bil (1974) 
pracuje jako technik ve fi rmě ROBE. 
Je ženatý a má dvě děti (12 a 15 let). 

Kromě zahradničení se ve volném čase 
věnuje relaxačně sportu. V létě jezdí 

s rodinou na cyklovýlety, v zimě na lyže.

ARONIOVÝ LIKÉR
2l aronií (rybízu, malin, bezinek)

1l vody
1 kg cukr krystal
1 vanilkový cukr

1 rovná polévková lžíce rozpustné kávy 
(Jacobs, Nescafe...)

0,7 l rumu BOŽKOV 
(absoluně nedoporučuji použít jakéko-
liv náhražky ani vodku ani kalvados)
Ovoce s vodou rozvaříme, zchladíme, 

přepasírujeme/vylisujeme (nejlépe přes 
dětskou BAVLNĚNOU!!! :-))) plínu. 

Opět zahřejeme do bodu varu a přidáme 
ostatní ingredience. Rum dodáme 

až do vychladlého (neztratíme alkohol). 
Stáčíme, zchladíme, pijeme. Pokud 
vydržíte můžete se těšit na příjemné 

zimní večery s tímto výborným likérem...

DÝŇOVÝ DŽUS
3 kg dýně
2,5 l vody

1,2 kg cukru
1 lžíce kyseliny citronové

2 ks citronu (chemicky neošetřené)
10 l vody na rozředění 

Na kostičky nakrájenou dýni zasypeme 
cukrem a kyselinou, zalijeme vodou 

a necháme 24 hodin stát. Pak přidáme 
omyté a na plátky nakrájené citrony 
bez peciček a uvaříme vše doměkka. 
Necháme zchladnout a rozmixujeme. 
V tomto stavu můžeme zasterilovat 

ve sklenicích o obsahu 0,7 l a pak ředit 
vodou podle potřeby. Nebo naředíme 

hned a zkonzumujeme co nejdříve.
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V září se do opuštěné prázdninové ško-
ly vrátil opět dětský smích. Školní rok 
2016/2017 jsme slavnostně zahájili v naší 
tělocvičně a za účasti pana starosty Ing. Radi-
ma Gálika i pana místostarosty Milana Fárka, 
jsme přivítali nové prvňáčky, jejich třídní uči-
telku Mgr. Zdeňku Kypetovou, paní vychova-

telky – Vendulu Golasovskou a Mgr. Michae-
lu Kubjátovou. Naši nejmenší byli obdarováni 
kornouty plnými sladkostí.

Hned v začátku prvního podzimního mě-
síce se žáčci pustili do boje nejen učební-
ho, ale i sportovního. Řídíme se heslem 
„Ve zdravém těle, zdravý duch“, a proto jsme 

se zúčastnili v hojném počtu 31 žáků, tradiční-
ho závodu „Běhu za zdravím“ v rožnovském 
parku, kde nám za slunečného počasí vybo-
joval Lukáš Macura ze 3. třídy krásné druhé 
místo a 5. místo obsadili Vendulka Fiurášková 
ze 2. třídy a Daniel Polášek ze 4. třídy. Do-
běhnout se ale snažili úplně všichni a za to jim 
patří pochvala i uznání.

Využili jsme příznivého počasí a vypravili 
se na Cvičení v přírodě do Sport Art Centra, 
kde si všichni užili čerstvého vzduchu, slu-
nečního svitu i protažení těla při sportová-
ní. Do školní družiny se přihlásilo 48 žáků, 
máme dvě oddělení. V mladším oddělení 
se mohou děti těšit na „Rok s krtkem“ a žáci 
ze staršího oddělení budou postupně plnit 
úkoly „Olympijského roku“.

Od 12. září zahájily svoji činnost i kroužky 
SVČ Rožnov. Žáci naší školy mají možnost 
navštěvovat Šikulu, Zdravotníka, záchraná-
ře, Sportovní hry a Přírodovědný kroužek. 
Nabídka kroužků je široká a věříme, že žá-
kům ukážeme cestu, jak mohou aktivně trávit 
svůj volný čas. Máme za sebou i první třídní 
schůzky a prvňáčci focení do MF Dnes. Mů-
žete je vidět ve výtisku, který vyjde 14. října.

V říjnu nás čeká oblíbená Drakiáda a ná-
vštěva Valašského muzea v přírodě s progra-
mem „Co vařily naše babičky“. Přijali jsme 
i pozvání na muzikál, který nacvičili žáci 
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva.

 Pavlína Přikrylová

V pátek 11. září připravili zahrádkáři u moštárny odpoledne pro děti. 
O ukázku moštování ovoce byl velký zájem, takže diváci se téměř všichni nevlezli. 

Návštěvníci mohli čerstvě vylisovaný jablečný mošt rovnou ochutnat a připraveny byly také palačinky 
nebo špekáčky k táboráku. Pohodovou atmosféru si užívali děti i dospělí.

Dětské odpoledne u zahrádkářů

Co se děje ve škole
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Milan Kundera je zřejmě ve světě nejznámější současný český prozaik, 
dramatik, básník, překladatel a esejista. S jeho myšlenkami, názory a úva-
hami se můžeme seznámit v jeho knize Žert, kterou napsal již v roce 1965. 
Hlavní postava knihy je mladý horlivý komunista Ludvík, který pošle spo-
lužačce žertovnou pohlednici. Ta je však zachycena pozorným funkcioná-
řem a je spuštěna lavina, která začne ničit své okolí.

Příběh plný zvratů, emocí, přátelství a mateřské lásky. Příběh porodní 
asistentky Noelle, která lidem dávala život a přesto se rozhodla dobrovolně 
opustit tento svět. Příběh dvojího života a tajemství, které mělo být navždy 
skryté. To je kniha Dvojí život od americké spisovatelky Diane Chamber-
lainové.

Pro milovníky romantiky je zde historický román od Julianne Donald-
sonové Panství Endenbrooke. Příběh dvou sester z nichž jedna touží po 
klidu a krásné přírodě anglického venkova a druhá má v plánu okouzlit 
pohledného dědice panství Edenbrooke. Jenže vše se musí nejprve zkom-
plikovat, aby potom došlo k řádnému rozuzlení.

Strhující příběh statečné ženy, která dokázala najít obyčejné štěstí i v tvr-
dé době a ještě tvrdších podmínkách naleznete v knize Heřmánkové údolí 
od spisovatelky Hany Marie Kornerové. Sedmnáctiletou Annu v roce 1946 
repatriují z Ruska do Československa, protože její rodiče jsou mrtví a mat-
čini příbuzní se uvolili o ní postarat. Anna přijíždí do krajiny, kterou zná 
jen z vyprávění a doufá, že zde nalezne nový domov. Po příjezdu se však 
dozvídá, že všechno je jinak.

Krásná poetická kniha Člověk Gabriel od spisovatelky Kateřiny Dubské 
je plná lidství a emocí. Příběh o životě člověka, který vyrostl uprostřed ro-
diny kočovníků a pak se ocitl v nádherné krajině pod buchlovskými kopci. 
Příběh o snech, o černých hřívách a světlých vlasech, o přátelství, o lásce 
i o válce.

Světlo mezi oceány od M. L. Stedmanové je příběhem o lidské touze po 
štěstí, o lásce, která dává sílu překonat i ty největší zkoušky. Válečný hrdi-
na Tom touží po místě, kde by znovu našel vnitřní klid. Stane se strážcem 
majáku u západního pobřeží Austrálie. Po čase najde i milující ženu, která 
je ochotná snášet s ním drsné podmínky, které s sebou život na majáku 
přináší. Ke štěstí jim chybí už jen dítě. Jednoho dne moře vyplaví na břeh 
člun s mrtvým mužem a miminkem na palubě. Tom je nucen volit mezi 
láskou a povinností a rozhodnutí, které učiní bude mít nedozírné následky 
nejen pro ně dva.

Nicholas Sparks patří k nejúspěšnějším americkým spisovatelům sou-
časnosti. Je autorem řady románů, z nichž některé byly i zfi lmovány. V kni-
ze Poslední píseň se zabývá problémy rozvrácené rodiny. Sedmnáctiletá 
Ronnie opouští milovaný New York a odjíždí na prázdniny za svým otcem, 
koncertním pianistou, který před lety od rodiny odešel. Dívka se odmítá 
s otcem smířit, i když se jí stýská po společné vášni pro hudbu. V novém 
prostředí objevuje nové kamarády a život pro ni připraví nečekané překva-
pení.

První díl trilogie kriminálního thrilleru MemoRandom švédského au-
tora Anders de la Motte nás zavede do prostředí organizovaného zločinu, 
informátorů a zkorumpovaných policistů. David pracuje pro stockholm-
skou policii a po těžké autonehodě ztratí paměť. Pomalu hledá pravdu o své 
minulosti a skládá střípky své paměti až k nečekanému odhalení. Najednou 
se sám stává lákavou kořistí pro ty, kteří se chtějí dostat k jeho tajemstvím.

Mysteriózní thriller Playground od Larse Keplera se odehrává v oka-

mžiku mezi životem a smrtí. Když je Jasmín Pascalová během mise NATO 
v severním Kosovu těžce zraněna, na celých čtyřicet vteřin se jí zastaví 
srdce než je přivedena k životu. Po probuzení mluví o své zkušenosti z kli-
nické smrti: ocitla se v tajemném přístavním městě, kde panoval krutý a ne-
spravedlivý systém.

Ve špinavém bytě v Corku je zastřelen a zohaven člověk. Je to pasák, 
který pracoval pro šéfa obchodu s bílým masem a policie po něm dlouho 
pátrala. Město bez něj je nyní bezpečnější. Pak je zavražděn další pasák. 
Je toto konání samozvaných soudců přípustné? Komisařka Maguirová 
v detektivce Červená lucerna od Grahama Mastertrona ví, že musí vraha 
dopadnout.

Americký spisovatel Stephen King je současný nejúspěšnější a s nejpro-
duktivnější specialista na horory. Ve své knize Právo nálezce píše o věhlas-
ném spisovateli Johnu Rothsteinovi, který však léta už nic nepublikoval. 
Jeho věrný čtenář Morris Bellamy zuří a proto ho zabije a z trezoru mu 
sebere rukopisy nevydaných knih. Kořist ukryje, ale kvůli jinému zločinu 
se ocitne ve vězení a po letech najde rukopisy malý chlapec. Morris se však 
svého lupu nechce jen tak vzdát.

Pro děti:
Dobrodružství zažijete v knize Lovci pokladů od Jamese Pattersona. 

Čtyři sourozenci Kidovi bydlí se svými rodiči oceánografy na plachetnici 
a moře je jejich domovem. Prožívají řadu dobrodružství, ale největší je 
čeká, když se ocitnou na moři sami a musí se spolehnout jen sami na sebe.

Kniha Nedej se od spisovatelky Rainbow Rowellové je příběhem nejen 
duchařským, ale i milostným a detektivním. Staletá proroctví předpověděla 
příchod největšího mága, který díky své obrovské moci, zachrání celý kou-
zelnický svět před ničivým zlem. Švédský spisovatel Danny Wattin nám 
svou knihou Kluk na větvi může připomínat knížky spisovatelky Astrid 
Lindgrenové. Je to vtipný a lehce potrhlý příběh o sirotkovi Johanovi, který 
se ze všeho nejvíc na světě touží naučit číst.

Anglická fantasy s hororovými prvky to je Kniha bouří od Ruth Hatfi el-
dové. Jedenáctiletý Danny se jednoho rána po strašné bouřce probudí a zjis-
tí, že jeho rodiče zmizeli, obrovský javor na zahradě rozštípl blesk a jeho 
větev je nyní kouzelná. Čtvrtý díl série Selekce od Kiery Cassové má název 
Dcera. Najdete v ní ještě víc romantiky a napětí, než v předchozích dílech. 
Bubáci z Pampelic od spisovatelky Olgy Hejné je úsměvná pohádka o jed-
né podivné škole, kterou navštěvují neobyčejní žáci. Máte rádi hasiče? Víte 
že prvním hasičem byl vodník? Přečtěte si Hasičské pohádky od oblíbené 
spisovatelky Zuzany Pospíšilové a dozvíte se toho o hasičích ještě mnohem 
víc.  Libuše Fárková

Nové knihy v knihovně

Úryvky z obecní kroniky – rok 1956

OCHRANA MLÁDEŽE 
PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY

Ochrana mládeže před škodlivými vlivy 
byla předmětem živých diskusí na besedách 
členů MNV s voliči i zasedání MNV. Množí 
se stížnosti na opíjení mládeže. Bylo na-
vrhováno, aby mladistvým zaměstnancům 
v průmyslu do stáří 18 let nebyla vyplácena 
mzda do rukou, nýbrž aby byla ukládána na 
vkladní knížku případně do rukou rodičů. 

Bylo požadováno, aby pořadatelé taneč-
ních zábav byli vzati na zodpovědnost, aby 
nebyly tanečním zábavám přítomny děti do 
16 let a rovněž aby byli trestáni vedoucí 
pohostinství a prodejen za prodej lihovin 
mladistvým.

MAĎARSKÉ UDÁLOSTI

Koncem října vypukla v Maďarsku 
a v Polsku kontrarevoluce. Polsko jen o vlá-

sek ušlo krveprolití, kdežto v Maďarsku 
stovky i až tisíce příslušníků strany přišlo 
o život. Kontrarevolucionáři měli v úmyslu 
obnovit kapitalistický řád. Sovětská armá-
da však situaci zachránila a moc přešla 
opět do rukou lidu pod vedením Jánoše 
Kádára. Kontrarevoluce nadělala mnoho 
materiálních škod. Maďarsko potřebuje 
pomoci. Proto i v naší obci byl zřízen vý-
bor pro pomoc Maďarsku., který by sbíral 
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Přestože dobou svého vzniku a existence 
Prostřední Bečva patří mezi nejmladší obce 
na Rožnovsku, jsou poznatky o jejím ustano-
vení a životě jejích obyvatel v 18. století a až 
do poloviny 19. století značně kusé. A nelze 
se tomu divit, protože prameny k poznání 
historického vývoje obce se prakticky skoro 
vůbec žádné nedochovaly.

V prvé řadě představuje pro Prostřední Beč-
vu nenahraditelnou škodu ztráta první a nej-
starší gruntovní čili pozemkové knihy Horní 
Bečvy. Došlo k ní už v 18. století při dlou-
ho trvajícím sporu o hranice na území poz-
ději založených Karlovic mezi rožnovským 
a vsetínským panstvím v letech 1698-1713. 
Hornobečvanská gruntovní kniha jako jeden 
z dokladů byla předložena brněnskému tri-
bunálu, u kterého se měl spor rozřešit. Tam 
se ale nenávratně ztratila. K další ztrátě došlo 
v r. 1898, kdy byla odprodána většina rožnov-
sko-krásenského panství. Písemnosti týkající 
se Rožnovska byly postoupeny na lesní úřad, 
ale podle výpovědi pamětníků došlo tehdy 
v rožnovské papírně k rozsáhlé ničivé skarta-
ci, které padly za oběť tři vozy písemností. Při 
těchto ztrátách se stávají cenným pramenem 
církevní matriky. Je s podivem, že zatím stále 
nebyl ověřen tak snadno dostupný údaj, kdy 
se v hlášeních farníků při matričních zápisech 
jejich křtů, oddavků a pohřbů objevuje faktic-
ky poprvé název nové obce Prostřední Bečva. 
Od tohoto prvního záznamu je přece možné 
odvodit s přesností i rok vzniku či ustanovení 
Prostřední Bečvy jako samostatné obce.

První záznam Prostřední Bečvy v rožnov-
ské rodné matrice je z 15. prosince 1703. 
V oddací matrice je Prostřední Bečva poprvé 
zmiňována 24. ledna 1704. Naopak v úmrtní 
až 10. června 1706, což mohlo být způsobeno 
tím, že v té době nebyl každý pohřeb matričně 

evidován. Na základě toho je zcela zřejmé, 
že vznik Prostřední Bečvy můžeme klást 
do roku 1703.

Abychom nabyli větší jistoty, v matrikách 
analogicky sledujeme záznam Karlovic. Prá-
vě Karlovice, u nichž je známo přesné datum 
jejich založení, mohou prokázat, v jakém ča-
sovém rozpětí od data jejich vzniku se název 
obce poprvé objevil v matrikách. Zakládací 
listinu nové vsi pod jménem Karlovice vydal 
majitel panství Karel Jindřich ze Žerotína dne 
8. listopadu 1714. Farníci z Karlovic poprvé 
oznamují název své obce při zápisu do rodné 
matriky dne 18. dubna 1715, tzn. po pěti mě-
sících od jejího založení.

Prostřední Bečva byla tedy pravděpo-
dobně ustanovena někdy ve druhé polo-
vině roku 1703. Stalo se tak za Maxmiliána 
Antonína, hraběte ze Žerotína, který získal 
v roce 1694 rožnovské panství a vlastnil ho 
a spravoval až do své smrti v r. 1706. Pro-
střední Bečvu jako novou ves vrchnost zřídila 
oddělením západní části území Horní Bečvy. 
Obec tedy rozhodně nevznikla oddělením 
části Dolní Bečvy a části Horní Bečvy, jak se 
dříve uvádělo.

Dělící linie mezi Prostřední a Horní Beč-
vou byla vedena od levého břehu Bečvy proti 
proudu potoka Kyvňačka a od pravého břehu 
Bečvy částečně podél koryta potoka Kněhyně 
a následně proti proudu Komárového potoka. 
Teprve až po čtyřiceti letech od svého vzniku, 

v r. 1744, se Prostřední Bečva dočkala založe-
ní své gruntovní knihy. Důvodem, proč byla 
založena až s takovým opožděním, mohlo být 
vyčkávání na případný nález a vrácení ztrace-
né původní hornobečvanské gruntovnice.

Ke vzniku obce Prostřední Bečvy
V několika následujících vydáních zpravodaje budeme publikovat texty Karla J. Maliny 

z jeho rukopisu Prostřední Bečva 1703 - 1850: vybrané kapitoly z historie obce. 
V úvodní kapitole autor na základě matričního výzkumu dokládá založení obce v roce 1703.

První záznam Prostřední Bečvy z 15. prosince 
1703 v rožnovské rodné matrice z let 1688-1734.

Titulní list gruntovní knihy Prostřední Bečvy, založe-
né v r. 1744, v přepisu s jazykovými korekcemi uvádí: 
„…za slavného panování vysoce urozených pánů…
Michala a Františka, bratrů, hrabat a pánů ze Že-
rotína, … jest tato purkrechtní neb gruntovní kniha 
dědině Prostřední Bečvě k budoucí spravedlivej 
pořádnosti z obzvláštní vrchnostenskej milosti udě-
lena“. Sourozenci Michal a František, hrabata ze 
Žerotína, byli spolumajiteli rožnovsko-krasenského 
panství v letech 1743-1748.

Karel J. Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu 

„Prostřední Bečva 1703-1850“

příspěvky pro maďarský lid. Vybráno bylo 
300 Kčs. V naší obci je ještě dosti lidí, kteří 
by si přáli návrat kapitalistického řádu. Na 
klid našich občanů však maďarské události 
nezapůsobily. Máme důvody ke spokojenos-
ti s politikou strany a vlády.

SNÍŽENÍ CEN A PRACOVNÍ DOBY

Je to již šesté snížení cen od roku 1953, 
pak zkrácení pracovní doby o 2 hodiny za 
týden. Pracovní doba se krátí v sobotu, 
takže naši občané pracují v tento den od 
6 do 12 hodin v dopolední směně a od 12 do 
18 hodin v odpolední směně.

PRVNÍ POUŽITÍ TRAKTORU

Snaha usnadnit si pomocí strojů práci se 
projevila i u našich zemědělců; kteří ojedi-

něle prozatím zkoušejí pracovat s trakto-
rem. Též cesta do Bacova byla vyorána bul-
dozerem za 3 dny, kteroužto práci by musilo 
konat ručně desítky dělníků desítky dní.

ÚSPĚŠNÁ OPERETA

Mnoho práce dalo řed. Kysučanovi na-
cvičení divadelní hry se zpěvy ze života 
hudebního skladatele Františka Kmocha: 
„Muziky, muziky“. Bylo nutno cvičiti her-
ce, zpěváky a orchestr, a to ochotníky, 
dělníky, rolníky a učitele. Nejtěžší oběti 
přinesli dělníci, neboť směnné zaměstnaní 
vyžadovalo, aby spěchali do zkoušky přímo 
z práce bez večeře, nebo ze zkoušky přímo 
na noční směnu. „Muziky, muziky“ tak li-
dem učarovaly, že kdo tuto hru uzřel, toužil 
ji viděti opět a opět. A tak se tato hra opa-

kovala celkem 8×, a to nejen v naší obci, 
ale i na Horní Bečvě, Dolní Bečvě, Hutisku 
a Viganticích. V dějinách Prostřední Beč-
vy ještě takový podnik zorganisován nebyl. 
Proto si řed. Josef Kysučan právem zaslou-
žil čestné uznání KNV v Gottwaldově. Her-
cům a hudebníkům pak zaplatila OB zájezd 
na Slovensko do Janošíkova kraje. Výbor 
žen daroval výtěžek ze hry na nadílku Děda 
Mráze školám v obci.

Z obecní kroniky 
vybrala Radomila Kantorová

Celou kroniku najdete 
na webu:

http://www.prostrednibecva.cz/o-obci/kronika/
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●  Neděle 2. října v 10.00 – 27. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová 709, 890.

 Za živé a zemřelé farníky.

●  Středa 5. října v 17.30 – středa 27. týdne v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová 711, 701, 802.

  Za Františka Křenka, Jarku Válkovu, Zdenku Štůralovu,
Františka a Marii Měrkovy, rodiče z obou stran a živou rodinu.

●  Neděle 9. října v 10.00 – 28. neděle v mezidobí
Varhaník – Aleš Stavinoha, Monika Švandová 512, 712, 801.

  Za zemřelého Ludvíka Bila, manželku Annu, syna Ludvíka
a Františka, živou rodinu a duše v očistci.

●  Středa 12. října v 17.30 – památka sv. Radima, biskupa
Varhaník – Eva Pařenicová 843, 806.

  Poděkování za 50let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu.

●  Neděle 16. října v 10.00 – 29. neděle v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy 523, 727, 807.

  Za Jaroslava Orla, dcery Ludmilu a Jaroslavu, živou
a zemřelou rodinu.
Za zemřelého Rudolfa Uhláře, rodiče, živou rodinu
a duše v očistci.

●  Středa 19. října v 17.30 – památka sv. Pavel od Kříže
Varhaník – pan Poruba, 840, 812.

  Za zemřelého Jana Blinku, rodiče Michutovy, jejich 2 syny,
zetě a celou živou a zemřelou rodinu.

●  Neděle 23. října v 10.00 – 30. neděle v mezidobí
Misijní neděle, den modliteb za misie, sbírka na Misie,
misijní jarmark misionářů. Přímý přenos televize Noe.
Varhaník – Jan Bernátek, schola sv. Zdislavy 710, 910.

  Za členy Papežského misijního díla dětí a mládeže,
jejich živé a zemřelé rodiny a úmysl svatého otce Františka.

●  Úterý 25. října v 18.00 – úterý 30. týdne v mezidobí
Regionální Mariánské večeřadlo,
začíná od 17.00 modlitbou růžence.
Varhaník – Eva Pařenicová 516.

  Za živou a zemřelou rodinu Prorokovu, Lerchovu
a duše v očistci.

●  Neděle 30. října v 10.00 – 31. neděle v mezidobí
Varhaník – Eva Pařenicová 728, 804.

  Za zemřelé Petra, Bohumila a Pavla Divínovya jejich rodiče.

KOSTEL SV. ZDISLAVY
Úmysly na mše svaté v říjnu 2016

V neděli 25. září jsme oslavili v kostele sv. Zdislavy, spolu s míst-
ními myslivci, jejich patrona sv. Huberta. Mši svatou celebroval otec 
Vojtěch Kološ z olomouckého arcibiskupství, moc krásně mluvil o po-
koře. Nejenom mluvil, bylo cítit, že to o čem mluví i v životě žije. 
Koncelebroval otec Petr Dujka a otec Josef Strbák.

Poděkování všem myslivcům, farníkům i ostatním účastníkům slav-
nostní mše svaté, všichni přispěli, každý podle svých možností ke kráse 
liturgie. -hol-

Misijní neděle 23. října - jarmark
Televize Noe bude v 10.00 hod. 

vysílat přímý přenos z kostela sv. Zdislavy 
Misionáři sv. Zdislavy, tak jako každý rok připraví 

pro farníky misijní jarmark, jehož výtěžek pošlou na pomoc 
chudým dětem. Budou se modlit za jednotlivé kontinenty 

přede mší svatou růženec a ponesou také za jednotlivé 
kontinenty i své dary oltáři.

Pouť k Panně Marii do Koclířova 
v sobotu 5. listopadu 2016

Odjezd v 7.15h. od pošty na Prostřední Bečvě. 
Cena 200 Kč, platí se v autobuse, 

děti a mládež z našeho kostela – zdarma.
10:00h. - Žehnání nemocným Nejsvětější svátostí oltářní.

 10:30h. - Mše svatá na úmysly poutníků.
Žehnání a mše svatá bude celebrována 

P. ZIBIGNEWEM CZENDLIKEM
Seznam k zapsání v kostele, info fr. Václav.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji celé rodině a přátelům 
za rozloučení a květinové dary 

s paní Miladou Jurajdovou. 
Manžel Cyril.  

OSLAVENCI V ŘÍJNU

ORLOVÁ Ludmila  ......................  č.p. 342
BARABÁŠOVÁ Kateřina  ..........  č.p. 328
VAŠKOVÁ Julie  ..........................  č.p. 235
MAJEROVÁ Marie  ....................  č.p. 355

Všem jubilantům přejeme, 
hodně štěstí, zdraví, pohodu 

a optimismus.

HLUŠÍ Patrik   •   JUROK Tomáš 

V neděli 25. října proběhlo na Obecním úřadě vítání občánků 
za přítomnosti starosty Radima Gálika. 

Mezi občany Prostřední Bečvy byli slavnostně přivítáni tito nejmladší: 

DOSTÁLKOVÁ Bára, HATLAPATKA Tomáš, 
KŘIVA Tobiáš, MATUŠÍKOVÁ Natálie, 

MIKUNDOVÁ Gabriela, KRKOŠKOVÁ Liliana, 
KULIŠŤÁK Adam, ŽITNÍK Jakub, 

JUROK Tomáš

JURAJDOVÁ Milada
FRNKOVÁ Ludmila

Opustili nás

VZPOMÍNKA

Kdo ho znál, určitě vzpomene, 
kdo ho měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 29. října vzpomeneme 25. výročí, 
kdy nás navždy opustil 

náš drahý manžel, tatínek a dědeček  

pan František PETŘEK
S láskou vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Nově narození

Zprava: Ondrušková + Kulišťák, Křivovi, Jurokovi, Solanská + Žitník, Krkoškovi

Zprava: Dostálkovi, Halamíčková + Hatlapatka, Mikundovi, Nerádová + Matušík
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■  Pátek 7. října od 17.00, areál Zavadilky
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Program: 
Klauni na volné noze, hry, soutěže.
Vstup s dobrou náladou a vlastním lampionem.
Pořádá SVČ Rožnov pod Radhoštěm 
a Areál Zavadilka.

■  V pátek 14. října od 16.00, 
u kostela sv. Zdislavy
DRAKIÁDA
Podzim a pouštění draků k sobě patří 
stejně jako pomalu se barvící listí stromů.
Pořádá Kostel sv. Zdislavy.

■  Neděle 16. října od 15.00, fotbalový areál
PROSTŘEDNÍ BEČVA : SEMETÍN
Zápas 1. B třídy skupiny A.

■  Neděle 30. října od 14.30, fotbalový areál
PROSTŘEDNÍ BEČVA : HRACHOVEC 
Zápas 1. B třídy skupiny A.

PŘEHLED VŠECH AKCÍ: 
www.prostrednibecva.cz/kalendar-akci/

KALENDÁŘ AKCÍPOZVÁNKY

INZERCE

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz  
dvoukřídlá, výklopná, sekční

Stavíme ploty na klíč
• Pletivové ploty, Svařované sítě
• Kované ploty, brány a branky

• Živé ploty – túje na živý plot, stínící tkanina

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Kamionová doprava 
a prodej sypkých hmot

vše za příznivé ceny
■ dopravíme v jakémkoli množství   

■ kamenivo, štěrky, písky apod.
■ prodej dřevěných pelet nejvyšší kvality

Ing. Zdeněk Kretek, 
tel.: 604 646 310
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Konec měsíce července a měsíc srpen pat-
řil posledním závodům zařazeným do seriálu 
soutěží v rámci ligy mladých hasičů okresu 
Vsetín. Dne 16. července se konalo osmé kolo 
v Růžďce. Dařilo se nám v obou kategoriích 
a mladší i starší žáci skončili na 1. místě. Dne 
6. 8. hostil deváté kolo ligy Semetín. V těž-
kých podmínkách podmáčeného hřiště vybo-
jovali mladší žáci 3. místo. Starší žáci v silně 
oslabené sestavě skončili poprvé letos mimo 
stupně vítězů na 4. místě. Třetí Srpnový ví-
kend měl na programu dvě soutěže. 13. srp-
na se závodilo v Lešné. V kategorii mladších 
žáků jsme měli dvě družstva. Mladší žáci 
A skončili na 3. místě a družstvo B na 4. místě. 
Starší žáci opět v kompletní sestavě navázali 
na letošní výkony a obsadili 1. místo. V nedě-
li se konala tradiční soutěž na Dolní Bečvě. 
Mladší žáci A skončili na 1. místě a družstvo 
B na 5. místě. Starší žáci vybojovali opět 
1. místo. Poslední kolo ligy „O pohár okrsku 
č. 3“ se uskutečnilo na domácí půdě v neděli 
28. 8. Do závodu jsme nasadili dvě družstva 
v každé kategorii. Mladší žáci A skončili na 
1. místě a mladší žáci B na 11. místě. Starší 

žáci A brali 1. místo a družstvo starších žáků 
B skončilo na 9. místě. V soutěži o pohár okrs-
ku č. 3 to bylo již čtvrté vítězství v řadě jak 
pro mladší tak pro starší žáky. V letošním roce 
se v rámci ligy uskutečnilo dvanáct soutěží. 
Do celkového hodnocení se počítá pět nejlep-
ších výsledků. Mladší žáci s bilancí čtyř prv-
ních míst a jednoho druhého skončili o bod na 
2. místě. Mladší žáci tak po vítězství v posled-
ních dvou ročnících museli sportovně uznat 
porážku od letos výborné Oznice. Starší žáci 
bezkonkurenčně s pěti prvními místy skončili 
na 1. místě. Pro starší žáky to bylo již třetí ví-
tězství v lize za sebou.

Na základě umístění ve Vsetínské lize si 
obě družstva jak mladších tak starších žáků 
vybojovali účast na XIII. ročníku soutěže 
„O pohár ředitele Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje“. Na této soutěži re-
prezentují každý okres Zlínského kraje tři 
nejlepší družstva mladších a starších žáků. 
Pro mladší žáky to byla již pátá účast v řadě 
(celkově šestá). Pro starší žáky to byla čtvr-
tá účast v řadě s dosavadní bilancí umístění 
vždy na stupních vítězů. V loňském roce jsme 

soutěž vyhráli v obou kategoriích a tak jsme 
letos jeli 17. září do Šumic (okres Uherské 
Hradiště) v roli obhájců. Mladší žáci začali 
soutěž třetím místem na štafetě dvojic. Na po-
žárním útoku se nevyvarovali drobných chyb 
v obou pokusech a tak z toho bylo nakonec 
šesté místo v této disciplíně. V celkové hod-
nocení stačily tyto výkony na krásné 2. mís-
to. Starší žáci ukázali, že letos ve Zlínském 
kraji nemají přemožitele a soutěž s přehledem 
ovládli vítězstvím v obou disciplínách. Starší 
žáci tak loňský titul dokázali obhájit a v his-
torii soutěže drží bilanci dvou prvních míst 
(2015,2016), jednoho druhého (2014) a jed-
noho třetího místa (2013). Mladší žáci v his-
torii soutěže zapsali další umístění na stupních 
vítězů a mají bilanci dvou prvenství (2004, 
2015) jednoho druhého místa (2016).

Koncem prázdnin se pravidelně rozjíždí 
i soutěže v běhu na 60 metrů s překážkami. 
21. 8. proběhly Oznické šedesátky. V katego-
rii mladších žáků skončil na 17. místě Danek 
Polášek. Ve starších žácích reprezentova-
li: Dominik Mička 17. místo, Jakub Mička 
19. místo a Vojtěch Lejska 27. místo. V Jano-
vé se 27. 8. zúčastnil pouze Jakub Mička v ka-
tegorii starších žáků s umístěním na 16. místě. 
18. 10. se uskutečnil tradiční závod v běhu 
na 60 metrů s překážkami Olomoucký drak. 
V kategorii mladších dívek skončila Krystí-
na Farková na 33. místě. V mladších chlap-
cích reprezentovali: Danek Polášek 26. mís-
to, Marek Štůsek 38. místo, Štěpán Vardžák 
40. místo a Matyáš Šenk 42. místo. Ve star-
ších chlapcích skončili: Pavel Růčka na krás-
ném 2. místě (čas 12,78 s), Vojtěch Lejska 
18. místo, Jakub Mička 27. místo a Dominik 
Mička 35. místo. 

 Vedoucí kolektivu mladých hasičů
Jan Mikulenka

Starší žáci mistry Vsetínské ligy i poháru ředitele HZS ZLK

SPORT

VÝSLEDKY

27. 8. Prostřední Bečva : Ratiboř 3 : 0

Lukáš Křenek st. 3x

03. 9. Ratiboř : Prostřední Bečva 3 : 4np

Pavel Kysučan, Martin Fiurášek 2x

11. 9. Prostřední Bečva : Francova Lhota 3 : 1
Štěpán Rybenský, Ondřej Kuba, 
Lukáš Křenek

18. 9. Prostřední Bečva : Lhota u Vsetína 2 : 0

Martin Fiurášek, Štěpán Rybenský

25. 9. Prostřední Bečva : Zašová 4 : 1
Ondřej Kuba, Jakub Ondryáš, 
Pavel Kysučan, Lukáš Křenek ml.

ZÁPASY V ŘÍJNU

NE 02. 10. v 15.00 Prlov : Prostřední Bečva

SO 08. 10. v 15.00 Kateřinice : Prostřední Bečva

V utkání 10. kola v Kateřinicích došlo ke změně termínu. 
Místo neděle 9. října se hraje v sobotu 8. října v 15 hodin, 
odjezd autobusu ve 13 hodin.

NE 16. 10. v 15.00 Prostřední Bečva : Semetín

NE 23. 10. v 14.30 Hutisko : Prostřední Bečva

NE 30. 10. v 14.30 Prostřední Bečva  : Hrachovec

Fotbalový klub Prostřední Bečva
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 11192. Uzávěrka listu LISTOPAD do 25. 10. 2016. 

Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: srovnalka@gmail.com, sekretarka@prostrednibecva.cz. Zpravodaj také na www.prostrednibecva.cz. 
Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 242,- Kč s DPH). 

Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu. 

Závodní jezdecká sezona 2016 v JK Valašsko
Děti i junioři z JK Valašsko Prostřední Bečva se pravidelně účastní 

skokových nebo drezurních závodů. Jedním z vrcholů celé sezony jsou 
Oblastní mistrovství Severní Moravy, které pořádá Česká jezdecká fe-
derace. Na konci srpna proběhla tato soutěž určená pro mladé jezdce 
a seniory v prvotřídním jezdeckém areálu Equine Sport Center Olo-
mouc, kde se konají nejvyšší jezdecké soutěže konané v ČR. JK Va-
lašsko zde reprezentovala dvojice Anna Křištofová a klisna Campari. 
V kategorii mladých jezdců parkur L** museli překonat překážky ve 
výšce 120 cm. Anna Křištofová s Campari předvedly dvě suverénní 
čisté jízdy a celý závod s přehledem vyhrály. Tuto dvojici ještě čeká 
závěr jezdecké sezóny Ford Cup.

V září pak proběhlo Oblastní mistrovství pro pony jezdce, děti a ju-
niory v parkuru a drezuře. Jezdkyním ve věku 13-16 let se lépe dařilo 

v drezurních závodech ve Frenštátě pod Radhoštěm. Lada Srovnalová 
s kobylkou Esmi získala 1. místo s výrazným náskokem čtyř procent 
na místo druhé. V této kategorii byla úspěšná i Natálie Gabková s ko-
něm Monet, kteří obsadili místo třetí. V juniorech JK Valašsko dobře 
reprezentovala Petra Kocmánková s Damonou. Ladě Srovnalové se 
také vedlo v parkuru LP v Nových Zámcích, kdy s poníkem Lucky 
vyskákali druhé místo. Závod byl velmi napínavý, protože po odjetých 
dvou kolech držely tři závodnice čistou jízdu. Až rozeskakování na 90 
cm rozhodlo o konečném pořadí. Hezké čtvrté místo obsadila na tomto 
mistrovství i Tereza Tioková s Lomaxem a to jako členka juniorského 
družstva.

Všem jezdkyním blahopřejeme a těšíme se na jejich úspěchy v příští 
jezdecké sezóně. -sr-

Zleva: Lada Srovnalová, Rudolf Dulava a Natálie GabkováAnna Křištofová

Běh kněhyňským údolím přilákal 
na 90 účastníků

V neděli 25. září se uskutečnil přespolní běh pro všechny katego-
rie, který tradičně pořádá TJ Sokol Kněhyně. Na start se postavilo 
přes 90 závodníků v 16 kategoriích. Nejmenší děti běžely 150 me-
trů, nejdelší trať měli muži, kteří absolvovali 10 km. Značené trasy 
vedly terénem od hřiště TJ Sokol a okolím RS Kotouč. Novinkou 
letošního ročníku byla „Kněhyňská míle“, ve které amatérští běžci 
měřili své síly na trati dlouhé 2 km. -sr-

Společný start mužů a žen, kteří běželi 10 km (muži) a 5 km (ženy) Vítězové obdrželi poháry, ostatní umístění drobnou věcnou cenu

Start Kněhyňské míle (závod amatérů)


