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Informace z obecního úřadu

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 10. února se konalo 

první zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2017. 
Zastupitelé se sešli v plném počtu.

●  Zástupci SDH Kněhyně v čele se starostou Miroslavem Vaň-
kem navštívili schůzi z důvodu obnovení jednání o neusku-
tečněném nákupu cisternové stříkačky, který zastupitelstvo 
v prosinci zamítlo. Velitel jednotky a současný zastupitel Petr 
Křenek informoval o sponzorech, kteří by nákup auta po-
mohli fi nancovat. Zastupitelé odsouhlasili, že SDH Kněhyně 
zajistí spolufi nancování vozidla CAS 32 T-815 min. ve výši 
300 000 Kč a obec ze svého rozpočtu uhradí zbývající část-
ku. Předpokládaná konečná cena vozidla je 550 000 Kč.

●  Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný. 
Na straně příjmů a výdajů se kalkuluje s částkou 35 662 tis. Kč. 
V porovnání s rokem 2016 se v letošním roce předpoklá-
dají vyšší příjmy z plánované těžby dřeva (1,21 mil. Kč) 
a také z provozu parkoviště na Pustevnách (2,6 mil. Kč). 
Větší navýšení výdajů je v položce „kanalizace“ a je určeno 
k budování splaškové kanalizace v oblasti Adámky – Galka 
(3 mil. Kč), dále k provozu kanalizace – poplatky sdruže-
ní Kanalizace Bečva s.r.o. (600 tis. Kč) a na úroky z úvěru 
(250 tis. Kč). Zvýšený příspěvek na mateřskou školu zahr-
nuje kromě stavební úpravy výdejního jídelního okénka tak, 
aby vyhovovalo hygienickým předpisům, také pořízení her-
ního prvku do zahrady MŠ Kněhyně. V základní škole se po-
čítá s postupnou renovací podlah ve třídách a také s částkou 
300 tis. Kč na projekt výstavby pavilonu. V letošním roce 
má být vyčleněna částka 2 mil. Kč k vypracování projektu 
na multifunkční tělocvičnu ve středu obce. Vedení obce dále 
plánuje uvolnit 400 tis. Kč na úpravy v Domě služeb spojené 
se stěhováním knihovny a vybavením kavárny. Na 150 tis. Kč 
je pak vyčíslen projekt rekonstrukce školy v Bacově. Stejně 
jako v minulých letech hodlá obec fi nančně podpořit činnost 
spolků a to převážně částkou 20 tis. Kč pro jedno sdružení.

●  Vzhledem k četnosti případů volně pobíhajících psů v obci, 
kteří obtěžují např. děti při cestě do školy nebo způsobují 
ztráty na zvěři, přijali zastupitelé vyhlášku OZV 1/2017, 
která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství. V téměř celé obci je zakázán volný pohyb psů. 
Psi mohou pobývat ve veřejném prostoru pouze na vodítku 
a zástupci tzv. nebezpečných plemen, které OZV stanovuje 
(např. Německý ovčák, Bulteriér, Rotvajler), musí mít na-
sazen náhubek. Vyhláška stanovuje prostor pod Plančákem 
za fi rmou Josef Matušík, kde mohou být psi volně puštěni, 
ale pod dohledem majitelů. Celé znění vyhlášky je k dispo-
zici na obecním úřadě nebo webu obce: prostrednibecva.cz. 
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Naše obec se dne 25. března připojí k celosvětové akci Hodina Země. 
Jde o symbolické vyjádření podpory informovanosti o účincích lidské 
činnosti na kondici planety, kterou máme tu čest obývat a zejména je-
jího klimatu.

Poslední březnovou sobotu v čase 20:30-21:30 zhasneme veřejné 
osvětlení jako mnoho dalších obcí, měst, památek atd. Do tmy se na ho-
dinu zahalí i náš kostel svaté Zdislavy. Přidat se k akci zhasnutím u sebe 
doma můžete i vy.

Toto gesto je smysluplné i vzhledem k faktu, že podle nedávno zveřej-
něného žebříčku 135 nejtoxičtějších států, patří Česko do poslední třicít-
ky (hůře než my je na tom v Evropě jen Bulharsko, Bosna-Hercegovina 
nebo Lucembursko). Organizace Eco Experts porovnávala data pěti 
ukazatelů: spotřeba energie na jednoho obyvatele, emise CO² ze spa-
lování paliv, úroveň znečištění ovzduší, počet úmrtí způsobených zne-
čištěním ovzduší a míra obnovitelné výroby energie. My spolu se Slo-
váky a Rusy nic moc…

Když na hodinku hromadně zhasneme, drobek ušetříme (jak na ná-
kladech přímých, tak i nepřímých z následků škodlivých dopadů spotře-
by). Z tohoto pohledu mohou událost pojmout ti z nás, kteří rádi počítají 
cokoliv od peněz a lajků až po uhlíkovou stopu. Jistý druh zážitku, který 
Hodina Země nabízí zase třeba romantikům, má tajemné kouzlo. Když 
zhasneme světla, displeje, monitory a obrazovky, možná ve tmě slu-
chem snadněji zachytíme zvuk planety Země. Vědci tento zpěv planety 
prý nazývají „ranní chór“ a mají na jeho poslech přístroje. Ale slyšel 
jej, jak zní, někdo z Vás?

Zdroj: veronica.cz/hodinazeme, theecoexperts.co.uk/most-toxic-countries
-eso-

Hodina Země na Prostřední Bečvě

SVOZ ODPADŮ V BŘEZNU
 NETŘÍDĚNÝ ODPAD (popelnice) - pondělí 13. a 27. března
 PLASTY (žlutá barva pytle) - pondělí 6. března
 TETRAPACK (bílá barva pytle) - pondělí 20. března
 PAPÍR (modrá barva pytle) - pondělí 20. března
 SKLO (zelená barva pytle) - pondělí 20. března
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„Ty vole, to jedou Kněhyně!“

Dohodnout termín rozhovoru s velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Petrem Křenkem nebylo jednoduché. Kromě povinností běžného rodinného a pra-
covního života zařizoval v těchto dnech i nákup požárního vozidla pro svou jednot-
ku v Kněhyních. Když jsme se nakonec sešli, Petr dorazil v montérkách a i během 
rozhovoru si musel odskočit něco zařídit. Jeho kamarád mu říká vandrák, protože 
„furt někde lítá – vandruje“. Nikdy se ale nadlouho nevzdálí od hasičů, má totiž 
svou dobrovolnou činnost rád a plamenně o ní dokáže vyprávět. Navíc s úsměvem 
a pohodou, která je mu, řekla bych, vlastní.

Jak dlouho fungují v Kněhyních hasiči 
a je obvyklé, že v obci naší velikosti jsou 
dva dobrovolné sbory?

Historie Sboru dobrovolných hasičů Kně-
hyně spadá do roku 1957, kdy zde byl usta-
novený samostatný sbor. Dnes ani tehdy ne-
bylo nic neobvyklého, že v obci fungovalo 
více sborů. V Karlovicích jsou tuším čtyři. 
SDH funguje jako sportovní a kulturní spo-
lek v obci. Naše výjezdová jednotka obce 
Prostřední Bečva vznikla až o 50 let později 
v roce 2007. Hlavním aktérem této události 
byl zakládající člen, bývalý velitel jednotky 
a hasič z povolání Martin Kretek. Ve zbrojni-
ci stálo staré Aro s přívěsným vozíkem, staré 
přilby a modré montérky. Prostřední Bečva 
tehdy neměla žádné auto s cisternou a proto 
obec zakoupila za 60 000 Kč cisternu CAS 
24 Škoda 706. V současnosti máme 15 členů, 
kteří celoročně absolvují odbornou přípravu.
Na stránkách uvádíte, že jste v loňském 
roce měli 16 výjezdů. Pamatuješ si ale na 
ten první v historii vaší jednotky nebo jiné 
zajímavé?

Našim prvním ostrým výjezdem byl požár 
trafostanice v obci Prostřední Bečva Bacov 
a to dne 5. 2. 2008, po té následovaly drobné 
výjezdy až do 6. 9. 2008, kdy se na zbrojnici 
rozezněla siréna a přišly nám sms o požáru 
autobusu Karosa v Kněhyních u kempu. Pa-
matuju si to jako dnes, když jsem byl vyle-
zený na trnce a třepal jsem trnky. V tom sly-
ším sirénu, a když jsem se rozhlídnul, viděl 

jsem černý válec kouře, který stoupal někde 
od kempu. Ihned jsem přijel ke zbrojnici, 
kde už přibíhali ostatní kamarádi. Okamžitě 
jsme se oblékli a vyjeli na místo. Po příjezdu 
už byl celý autobus v plamenech, naše jed-
notka požár uhasila za pomoci dvou proudů 
C vedených z naší cisterny. Do dneška vzpo-
mínáme, jak tam Staňa Mikeš běhal v kraťa-
sách a kroksech a pomáhal nám hasit. Potom 
jsme se dozvěděli, že lidi, co stáli kolem tak 
slyšeli houkat majáky a křičeli: „Hasiči už 
jedou!“ A po chvilce ticha Lukáš Malina vy-
křiknul: „Ty vole, to jedou Kněhyně!“ Tímto 
jsme se ujistili, že naše jednotka má svoje 
opodstatnění a naše snaha nebyla marná.
Asi jeden z největších požárů, u kterých 
jste zasahovali, bude ten na Pustevnách, 
ne?

Ano, na začátku března 2014 nás v brzkých 
ranních hodinách obudila opět sms o požáru 
samoty směr Pustevny. Naše jednotka ihned 
vyjela na místo, ale nikoho z nás nenapadlo, 
že jedeme k největšímu požáru a že hoří Libu-
šín. Proto byl vyslán Ford Maverick nahoru,
ať zjistí, co a kde hoří a za ním vyjížděla cis-
terna. Už od lomu šla vidět záře, a že se požár 
nachází na Pustevnách. Naše jednotka byla 
na místě jako první a strávila zde tři dny. Jeli-
kož požár trval několik hodin, velitel zásahu 
mi volal, že mám zajistit stravu pro 70 lidí, 
protože byla noc a žádnou teplou stravu nešlo 
zajistit. Tak jsem vykoupil všechny bagety
na benzinkách v celém okolí a zjistil jsem, 

že dělat velitele není jenom o hašení a velení 
lidem, ale že se o ně musím umět taky po-
starat.
Hasiči pomáhají také při povodních. Máte 
s tímto typem zásahu nějaké zkušenosti?

Ano, naše jednotka má ve výbavě 1000 
pytlů, ze kterých v případě nouze může-
me postavit hráz. Naposledy jsme tak čini-
li v loňském roce, kdy hrozilo vylití Bečvy 
u Sokolovny. Vzpomínám také, jak jsme 
pomáhali na Novojičínsku, které zasáhly 
na konci června 2009 bleskové povodně. Ně-
kteří z nás o tom ani nevěděli, ale posléze 
všem přišla sms, že na žádost starosty obce 
Juříka vyjíždí naše jednotka na pomoc obci 
Šenov u Nového Jičína. Strávili jsme zde 
9 dnů a pomohli jsme desítkám domácnos-
tí. Za to se nám dostalo veliké pochvaly 
ze všech stran. Jak od postižených obyvatel, 
tak od hejtmana Zlínského kraje. Zajímaly 
se o nás televize a rádia, které si nás zvaly 
k rozhovorům. Když jsme se vraceli domů, 
slyšeli jsme v rádiu, že povodně se nevyhnu-
ly ani Rožnovsku. Projížděli jsme Zašovou 
a viděli jsme, že jsou zde povodně v plném 
proudu. Okamžitě jsme operačnímu stře-
disku nabídli svoji pomoc, kterou využili. 
Celou noc jsme strávili při pomoci lidem 
v obci Zašová a Zubří bez spánku a teplého 
jídla, ale plní odhodlání a pomoci. Jeden při 
takových povodních nezmůže nic, ale naše 
parta byla schopná všeho a to jsme i doká-
zali. Ale jsou i jiné přírodní pohromy než 
povodně. Možná si někteří ještě vzpomenou 
na sněhovou kalamitu, která v roce 2009 při-
šla už v říjnu. Tehdy nás nad ránem obudil 
starosta, ať mažem do zbrojnice, že je sně-
hová kalamita a v celé obci jsou popadané 
stromy přes cesty. Většina z nás si vzala svoji 
motorovou pilu, protože při pohledu z okna 
jsme pochopili, že jedna nám stačit nebude. 
Nastartovali jsme nesmrtelné ARO a vyjeli 
do terénu. Zasahovali jsme dva dny v kuse, 
než jsme zprůjezdnili všechny komunikace 
a pořezali všechny stromy, které byly spadlé 
i na několika domech. Nikdo z nás tu noc ne-
šel ani dom, chvíli jsme podřímali na zbrojni-
ci, najedli jsme se a jeli jsme zpět do terénu.
Mezi 16 loňskými zásahy se kromě tech-
nické pomoci obci – čištění jímání vody 
nebo nádrže biotopu – osmkrát objevuje 
odchyt vos nebo sršňů.

V naší výbavě nechybí ani oblek proti bo-
davému hmyzu, který máme jediní ze všech 
okolních jednotek. V minulosti jsme měli 
pouze dvě včelařské kukly, ale jelikož počty 
výjezdu narůstají a sem tam chytneme něja-
ké žihadlo, rozhodli jsme se zakoupit celotě-
lový oblek. Je to užitečná věc. Tento hmyz 
si dělává hnízda pod střechou, takže často 
při zásahu musíme rozebrat kousek střechy 
nebo stropu, abychom se k nim dostali.
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Petr Křenek je zaměstnan-
cem Policie ČR u speciál-
ní jednotky Moravskoslez-
ského kraje. Od roku 2009 
je velitelem jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce 
Prostřední Bečva. V sou-
časnosti je zastupitelem 
obce. Kromě hasičů patří 
mezi jeho koníčky potápě-
ní, posilování nebo bojové 
umění, kterému se věnuje 
už 15 let. Je ženatý a má 
sedmiměsíčního syna.

Úryvky z obecní kroniky – rok 1961
VÝKUP MLÉKA

Výkup mléka od soukromých zemědělců ze vzdálenějších míst obce 
děl se ve formě másla. MNV vystupoval proti tzv. „papírovému“ plnění, 
kdy zemědělec v prodejně máslo neodevzdal, ale jen proplatil, za což 
dostal od prodejny potvrzení za odevzdané máslo. Pro zásobování oby-
vatelstva se tím ovšem nezískalo nic.

JZD

Z událostí v JZD nutno zaznamenat dokončení stavby kravína 
97 a svod krav do něho. Při roztroušeném ustájení docilovalo se doji-
vosti 2,8 l mléka na den od 1 dojnice, nyní už se dociluje 4,5 l mléka 
na den od 1 dojnice.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA

U Milady Martinákové na návštěvu přijel z Maroka její bratr Pluc-
nar Josef. Z nedostatku práce dal se naverbovat ve svých 20 letech 
do francouzské cizinecké legie, kde strávil let krutého strastiplného ži-
vota. Nyní je zástupcem ředitele cukrovaru v Casablance, odkud přijel 
vlastním automobilem i s manželkou Francouzskou. Inu Čechové se 
ve světě neztratí.

KOMISE VÝSTAVBY

Rozděluje úzkoprofi lový materiál na opravu domků. Tak ve III. a IV. 
čtvrtletí 1961 bylo rozděleno 93 q cementu, 18 600 kus cihly, 7,5 m³ ře-
ziva. Vydává dále územní rozhodnutí na stavbu rodinných domků, řídí 
výstavbu a opravu komunikací (cest), řídí akci Z kde se obci platí jen 
materiál a jen 8% celkové částky akce Z je dáváno na mzdový fond, a to 
jen na odborné řemeslnické práce, nikoliv na práce pomocné, které 
vykonávají občané brigádnicky. Proto je tu úkol stavební komise vel-
mi odpovědný. V zimě se stará komise o posypávání cest a bezpečnost 
komunikací.

SČÍTÁNÍ LIDU A BYTŮ

Bylo provedeno počátkem března 1961. Obec byla rozdělena 
na 6 sčítacích obvodů. Výsledky sčítání: Počet obvykle bydlících osob 
v bytech: 1 866. Obec Prostřední Bečva má 207 rodinných domků, 
139 zemědělských usedlostí, 11 ubytovacích nebo lůžkových léčebných 
zařízení, 5 neobytných budov, rodinných domků, zemědělských used-
lostí s počtem trvale obydlených bytů.

NOVÁ STÁTNÍ ORGANISACE

Rozdělení a zánik Prostřední Bečvy. Při nové státní organisaci bylo 
započato se slučováním obcí. Na schůzi ONV v Jablůnkově byl před-
nesen též návrh na zánik Prostřední Bečvy. Naše obec by byla rozdě-
lena na 3 části. Polovina obce by připadla k Horní Bečvě, 1/3 obce by 
připadla k sloučené obci Hutisko – Solanec a zbytek k Dolní Bečvě. 
Tento návrh byl přijat rozhočeně jak zástupci obce, tak i našimi občany. 
Naše obec má 440 domů a 2 000 obyvatel na rozloze 24 km². Obyvatelé 
tvoří asi 700 dělník a 60 družstevníků. Hranice obce od Dolní Bečvy 
po Pústevny jsou vzdáleny 16 km. Zdejší JZD má oproti sousedním 
obcím největší výměru obhospodařované půdy. Jak obtížné by bylo do-
cházet našim občanům na MNV v Horní, Dolní Be čvě nebo v Hutisku. 
Na MNV byl přijat jako zaměstnanec Milan Vašek 245. Z naší obce 
se odstěhovalo do Rožnova Emil Bernátek 194. Ztrácíme v něm neo-
byčejného hudebníka a šachistu. Hotel Bečva č. 32 byl odňat majiteli 
J. Blažkovi ve prospěch Jednoty dle vládního nařízení 15 zák. č. 88. 
Stavba druhého kravína JZD v Kněhyních. Rada MNV vyhlašuje za-
stavovací obvod pro zemědělskou stavbu JZD parcely: 1914/3, 1911, 
1918, 1913, 1914, 1909 v části katastru Platy.

Z obecní kroniky vybrala Radomila Kantorová
Celou kroniku najdete na webu:

http://www.prostrednibecva.cz/o-obci/kronika/

V prosinci vám zastupitelé v těsném hlasování zamítli nákup re-
pasovaného vozidla. Na posledním zasedání, ale prošel návrh, 
ve kterém se zavazujete sehnat 300 tis. na nákup tohoto vozidla. 
Můžeš k tomu něco říct?

Původně jsme chtěli opravit našeho trambusa a dát mu nový lak. 
Když jsme začali v srpnu s opravami, mrknul jsem se na internet 
a zjistil jsem, že spousta obcí nakupuje nové cisterny z dotací ge-
nerálního ředitelství a staré prodává. Proto jsem oslovil zastupitel-
stvo obce, zda by bylo možné zakoupit pro Kněhyně starší cisternu. 
Zastupitelstvo s nákupem souhlasilo a řeklo, ať si vybereme vozidlo 
a přijdeme s konkrétní nabídkou. Rozhodli jsme se pro T 815, která 
má cisternu o velikosti osmi kubíků. Jen pro srovnání, v současnos-
ti máme v trambusu 3,5 kubíku, se kterými můžeme hasit max. pět 
minut. S T 815 bychom vydrželi asi patnáct minut. A to je poznat. 
Nejhorší je pro hasiče, když se musí dívat na požár a nemá vodu, což 
se nám už bohužel taky stalo. Takže jsme jezdili po celé republice 
a viděli jsme asi desítku 815. Vybrali jsme si samozřejmě tu nejvíc 
zrepasovanou a to z Ořechova u Brna. Všichni hasiči se nemohli do-
čkat, až přijede do Kněhyň a pokaždé co jsme se od té doby potkali, 
nemluvilo se o ničem jiném. Začali jsme opravovat garáž hasičárny 
– omítky, nové elektrické rozvody a světla. To ale nikdo z nás ještě 
netušil, jak to všechno dopadne. Když jsem přišel na zastupitelstvo 
a předložil jsem vozidlo, které jsme si vybrali, došlo k hlasování. Hla-
sovalo se veřejně a hlasování jsme prohráli 5 (pro) : 6 (proti, zdrželi 
se). Pro mě osobně to byla neskutečná rána a to z důvodu, že dva 
hasiči, kteří sedí v zastupitelstvu, se zdrželi a návrh nezískal nadpo-
loviční většinu. Do dnešního dne jsem nepochopil, jak hasič může 
zradit hasiče. Několik nocí jsem nespal a uvažoval jsem, jestli jsme 
za těch deset let neudělali dost práce, že si nezasloužíme lepší cister-
nu. Ale udělali, vyjeli jsme k 153 událostem a k 32 požárům a za to 
všem hasičům výjezdové jednotky Kněhyně moc děkuju. Proto jede-
me dál. Rozhodli jsme se sehnat sponzory. Z potřebné částky 550 tis. 
máme přislíbeno 300 tis. Zbytek bude fi nancovat obec.
Můžeš ještě na závěr shrnout, jaké akce děláte pro veřejnost?

Každoročně zajišťujeme záchytné parkoviště a řídíme dopravu
při pořádání Ledových soch a Cyrilometodějské pouti na Pustevnách. 
Letošní sochy se docela protáhly a odhaduji, že víkendová návštěv-
nost byla 12-15 tisíc denně. V Kněhyních pak pořádáme několik 
zábav – v lednu to je ples, v květnu kácení máje a smažení vaje-
činy, v říjnu pak Vinobraní. Proto jsme rádi, že zastupitelé souhla-
sili s vypracováním studie na zastřešení hlediště v areálu výletiště 
v Kněhyních, jelikož tento je využíván i jinými spolky a kdokoliv 
si ho může pronajmout, ale bez střechy se nikdo nemůže spoléhat 
na počasí. Nezapomínáme ani na děti, spolupracujeme s mateřskou 
i základní školou – děti nám zdobí májku, my jim připravujeme pro-
gram ke Dni dětí nebo Mikulášskou nadílku. Velkou účast mělo Puto-
vání s broučky v Kněhyních. Pomáháme také s organizací cyklistic-
kého závodu Beskyd Tour.

 Děkuji za rozhovor. Alena Srovnalová
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Co se děje ve škole

Měsíc únor jsme zahájili školní recitační soutěží, které se zúčastni-
lo 22 žáků. Rodiče dětem pomohli s výběrem básní a pak už to bylo 
na dětech. Porota složená z paní učitelek zhodnotila výkony dětí a vý-
sledky recitační soutěže jsou následující:
0. kategorie (1. třída): 1. místo – Šimon Hurta, 
2. místo – Kristýnka Brňovjáková, 3. místo – Ondřej Kocián.
I. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo – Vendula Fiurášková,
2. místo – Pepíček Brňovják, 3. místo – Lukáš Macura.
II. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo – Eva Vašutová, 
2. místo – Sára Holčáková, 3. místo – Maruška Horutová.

Všichni vítězové byli odměněni drobnými cenami (dětské knížky, 
deníčky, pastelky, diplomy). Děti, co se umístily na 1. a 2. místě postu-
pují do okrskového kola, které se uskuteční v pátek 24. 2. na ZŠ Videč-
ská v Rožnově p. R. Všem vítězům srdečně gratulujeme a budeme jim 
držet palce v dalším kole.

Ve čtvrtek 2. února navštívili žáci 4. třídy obecní knihovnu. Paní kni-
hovnice si pro ně připravila besedu Bezpečně na internetu. Žáci plnili 
zajímavé úkoly. Dověděli se, jak reagovat v různých situacích týkají-
cích se sdělování osobních údajů či kyberšikany.

Po návratu z pololetních prázdnin se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili be-
sedy Tajemství lásky. Připravila je pro ně Poradna pro ženy a dívky 
z Rožnova p. R, která se na tyto programy pro děti specializuje. Děti 
si povídaly o kamarádství, lásce a rodině. Předávané informace byly 
úměrné věku dětí. Velmi jemně a citlivě se seznámily s rozdíly mezi 
pohlavími, vývojem miminka v bříšku matky a byly upozorněny na ne-
bezpečí sexuálního zneužívání dětí. Besedami s odborníky se snažíme 
děti ochránit před nástrahami života.

V měsíci únoru byl zahájen povinný plavecký výcvik 3. a 4. třídy. 
Ve všech ročnících proběhla beseda O zdravé výživě a oblíbená akce 
Valentine’s Day. Po návratu z jarních prázdnin dokončily děti své vý-
kresy pro výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí.

Ani v družině se děti nenudily a využily další sněhovou nadílku 
na stavění sněhuláků pro nadaci Sněhuláci pro Afriku, pekly perník, 
hrály turnaj v piškvorkách (1. místo – Ivana Cabáková, 2. místo – Sára 
Holčáková, 3. místo – Marek Štůsek) a užily si maškarní karneval.

Co nás čeká v březnu? Žáky 4. ročníku beseda Bezpečně na kole, 
dětmi dlouho očekávaná Talentmánie, Noc s Andersenem, a také zdo-
bení velikonočních vajíček 

 
Pavla Plešková

Vítězové II. Kategorie recitační soutěže

Ohlédnutí za maškarním plesem

Dne 18. února 2017 proběhl tak jako každý rok již 20. ročník Maš-
karního plesu ČČK Prostřední Bečva. I letos byla návštěvnost vysoká 
a k vidění bylo mnoho krásných a originálních kostýmů. Ze všech ma-
sek jsme vyhlásili tyto 3 nejlepší a ocenili věcnými dary: Na 1. mís-
tě se umístili Horkovzdušné balóny, 2. místo si odnesli Lego postavy 
a na 3. místě skončila postava Papeže Františka. Všem oceněným gra-
tulujeme. Za celou místní skupinu ČČK PB bych chtěla poděkovat 
všem sponzorům a návštěvníkům, kteří svou účastí, peněžními a věc-

nými dary přispěli ke zdárnému průběhu plesu. Zvláštní poděková-
ní patří také fotografu Martinu Jurajdovi, který nás obohatil mnohý-
mi povedenými fotografi emi. Jak jsme již předem vyhlásili, tak celý 
výtěžek z Maškarního plesu bude předán místnímu kostelu na sbírku 
varhan. Tato částka činí 9 200 Kč. Více fotografi í najdete na stránkách 
www.cckpb.estranky.cz.

 Za MO ČČK Prostřední Bečva 
předsedkyně Marcela Maléřová

1. místo horkovzdušné balóny 2. místo lego kostky



Zpravodaj obce Prostřední Bečva BŘEZEN 2017 5

Volným pokračováním bestselleru Než 
jsem tě poznala anglické spisovatelky 
Jojo Moyesové je kniha Život po tobě. 
Louisa po intenzivním půlročním vztahu 
s ochrnutým Willem, který se rozhodl 
ukončit život asistovanou sebevraždou, 
zůstává sama, zmítána smutkem a výčit-
ky. Po vážném úrazu se navíc musí vrátit 
domů k rodičům. Jako by byla znovu na 
počátku cesty. Záchranář Sam by mohl 
být tím, kdo Luise pomůže se zase vrátit 
do života, jenomže se nečekaně z Willo-
vy minulosti vynoří jeho nezvladatelná 
šestnáctiletá dcera a všechno je rázem 
jinak. Další knihou této oblíbené spi-

sovatelky je Stříbrná zátoka. Nedotčené pláže a uzavřená komunnita 
obyvatel australského přímořského městečka nabízí svobodu a bezpe-
čí, po které Líza tolik touží, taky hlavně pro svou desetiletou dcerku. 
Jenomže pak přijede Mike z Londýna a veškerý klid a mír městečka je 
pryč. Chce totiž z hotýlku a zálivu, jež skýtá útočiště velrybám, udělat 
prosperující turistické letovisko.

Spisovatelka Jodi Picoult v knize Je to 
i můj život zkoumá reakce na kontroverzní 
téma, mají rodiče právo nutit zdravé dítě 
podstupovat bolestné a někdy i riskantní 
zákroky, aby zachránili druhé? Anna byla 
počata jen proto, aby se mohla stát dárky-
ní pro svou starší těžce nemocnou sestru 
Kate. Je zdravá, ale má za sebou spousty 
chirurgických zákroků, transfuzí a injekcí 
a připadá si jenom jako dárce, nemilovaná, 
pouhý stroj, který udržuje sestru při životě, 
a jednoho dne se rodičům vzepře.

Úspěšná spisovatelka Carrie se vydává do Skotska na Slainský hrad, 
aby tam rozepsala historický román. Za svou hrdinku si vybere svou 
dávnou předkyni Sophii, která v těchto místech žila. Najednou se 
Carrie začne mezi řádky rozvíjet skutečný příběh z historie a hranice 
mezi fi kcí a skutečností se začne rozpíjet. To je román Zimní moře 
od kanadské spisovatelky Susann Kearleyové.

Romantický příběh najdete v knize Bohatá nevěsta od anglické 
spisovatelky Barbary Cartlandové. Po smrti svého prastrýce se lady 
Rosanna stane dědičkou značného majetku. Coby sirotek se však stane 
terčem zájmu mnoha chtivých mužů, proto se dívka rozhodne utéct 
z Londýna na své nové sídlo na venkově. Tam jí však čeká ještě mnoho 
potíží.

Polská spisovatelka Joanna Batorová sleduje v nevšední rodinné 
sáze Pískový vrch trápení, naděje a sny tří generací polských žen, 
úzce spojené s dějinami dvacátého století od války, přes éru budová-
ní komunismu až po současný kapitalismus. Na sídlišti Pískový vrch 
ve slezském Valbřichu se vše točí kolem žen.

Tereza Boučková románem Život je 
nádherný završuje neplánovaný triptych 
jednoho příběhu: v Indiánském běhu vše 
začíná, v Roku kohouta graduje a Život 
je nádherný ho uzavírá. Spisovatelka 
popisuje svůj každodenní život během 
jednoho roku. Píše o svých nejbližších, 
o úřednické mašinérii, komentuje činy 
politiků a tak tvoří jedinečnou kroniku 
naší doby.

Pokud hledáte vtipnou a romantickou 
knihu vyberte si Návrh od americké spi-
sovatelky Elle Kennedyové. Mělo to být 

jen předstírané rande aby Hana upoutala pozornost kluka, který se jí 
líbí. Garrett zase nutně potřeboval doučování, aby mohl hrát vysněný 
hokej. Život je však komplikovaný, zvláště když nás pronásledují ne-
příjemné události z minulosti.

Denisa po matčině smrti zdědí starý dům na kraji klidného městečka 
a rozhodne se zde natrvalo usadit. Má totiž postiženého syna, který 
potřebuje mimořádnou péči. Zdejší klidné prostředí jim oběma pro-
spívá a chlapec se postupně zapojuje mezi vrstevníky. Jednoho dne se 
však stane Denise nehoda, která změní jejich dosavadní život. To je 
Útěk do samoty od Nicholase Sparkse.

Od francouzského spisovatele Bernar-
da Miniera nabízíme dvě knihy skutečně 
strašidelných zločinů, mrazivé atmosféry 
a houževnatého policisty Martina Servaze. 
Kniha Mráz vás zavede do malého měs-
tečka ve francouzských Pyrenejích kde je 
objevena zohavená mrtvola koně. Stopy 
vedou do nedalekého ústavu pro mimo-
řádně nebezpečné a duševně choré vrahy, 
který je však velmi dobře zabezpečen, aby 
se nemohl nikdo dostat ven. Za několik dní 
je nalezeno první mrtvé lidské tělo. V knize Kruh se ocitnete v univer-
zitním městečku, kde je zavražděna jedna z přednášejících a o pár dní 
později je nalezeno tělo chovatele psů, kterého roztrhali na kusy jeho 
vlastní zvířata. Kdo a proč rozpoutal šílenství smrti? Komisař Servaz je 
vtažen do vyšetřování a aby případ vyřešil, musí se ponořit do vlastní 
minulosti.

Kriminalista Lucas Davenport v knize Zranitelná oběť od americ-
kého spisovatele Johna Sandforda řeší případ týkající se členů zvláštní 
subkultury novodobých nomádů. Jsou nenápadní, nikde dlouho nevy-
drží a málokdo je zná. Většina z nich je mírumilovná, jenže pár jedinců 
je extrémně nebezpečných a ohrožují nejen jeho dceru a jeho samotné-
ho, ale i spoustu nic netušících lidí.

PRO DĚTI:
Kouzelné přání první díl série Země příběhů od Chrise Colfera vás 

společně s Alex a Connerem přenese do země pohádkových příběhů. 
Čeká vás neuvěřitelné dobrodružství plné překvapení, kouzel a setkání 
s pohádkovými postavami.

Poetický vánoční příběh plný zázraků najdete v knize Dany Šianské 
Dobrodružství začíná pod hvězdami.

Malý František rád sní a jednou objeví ve svém městě tajemnou za-
pomenutou zahradu. Krásná kniha O zahradě Pavla Čecha s množ-
stvím autorových kreseb.

Zábavná a poučná knížka Můj stát Martina Velíška seznámí čtenáře 
se symboly české státnosti i s jejich historií.

Ladislav Špaček pokračuje ve vyprávění v knize Dědečku už cho-
dím do školy. Knížka pomůže rodičům vštěpovat mravní hodnoty dě-
tem a vytvářet správné návyky chování.

Libuše Fárková

Nové knihy v knihovně
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Počátky salašnického hospodaření v horském pastevectví na Rož-
novsku, které si osvojilo i domácí obyvatelstvo, jsou nemálo zajímavé. 
Pozornost zaměříme až na druhou polovinu 17. století, během které 
se poměry v horském pastevectví na rožnovském panství začaly vý-
znamně měnit. Valašského dobytka (ovcí) přibylo již natolik, že se už 
stáda nemohla neomezeně pohybovat a popásat po horách. Vrchnos-
tenská správa proto začala pasení dobytka soustřeďovat jen na ohra-
ničené pastviny, tzv. javořiny. Javořinami byly horské pastviny znač-
ných rozloh (100-500 jiter, 1 jitro = 0,58ha), které byly řídce porostlé 
stromy (dříve údajně z větší části javory) a keři. Několik javořin si 
vrchnost ponechala pro pastvu vlastního dobytka, ale většinu prodáva-
la do dědičného nájmu poddaným. Zatímco do konce 17. století byly 
podmínky dědičného pronájmu a odváděné poplatky z javořin mírné, 
v 18. století neustále vzrůstající zájem o horské salašnictví vrchnost 
využila ke zvýšení svých příjmů. Zároveň také zpřísnila podmínky 
na jednotlivých javořinách, aby neúměrně vysoký počet ovcí neohro-
žoval lesní kulturu. Na každé javořině byl stanoven maximální počet 
dobytka a vydán přísný zákaz kácení ve vysokokmenném lese. Krávy 
se zde směly pást jen výjimečně. Vrchnost javořiny prodávala do dědič-
ného nájmu nejčastěji fojtům, větším sedlákům a poddaným se záslu-
hami, přičemž kromě zaplacení kupní ceny museli nájemci odvádět 
roční činži a další poplatky. Pokud jde o počet chovaných ovcí, do-
sáhlo salašnické hospodaření na Rožnovsku svého vrcholu v 80. letech 
18. století. V r. 1786 poddaní na rožnovsko-krasenském panství zimo-
vali 13.141 ovcí a koz, z toho nejvíce na Horní Bečvě 1.773 kusů, 
ve Velkých Karlovicích 2.672 kusů a v samém Rožnově 837 kusů.¹

Až do 80. let 18. století bylo salašnické hospodaření řízeno tzv. va-
lašským právem. Řídili se jím všichni chovatelé valašského dobytka, 
nájemci javořin i samotní pastevci z horských salaší. Na jeho dodržo-
vání dohlíželi valašský vojvoda, valašská hromada a valašský soud. 
Vojvodové měli privilegované a v mnohém nezávislé postavení asi 
až do poloviny 18. století, pak se z nich postupně stávali více panští 
úředníci než zástupci valašských hospodářů. Vojvoda dohlížel na ja-
vořinách na dodržování podmínek stanovených vrchností a především 
na řádný chod salašnického hospodářství. Na jednu salaš se společně 
vyhnaly ovce několika hospodářů (tzv. míšaníci). O mléčné produkty 

ze salaše se dělili podle počtu a dojivosti svých ovcí. Zbytek zůstal 
nájemci javořiny (tzv. vrchaři) ke krytí nákladů (nájmu a platu zaměst-
nancům salaše: bačovi, valachům a hoňákovi).

Co do počtu chovaných ovcí dosáhlo horské salašnictví na Rožnov-
sku svého vrcholu v 80. letech 18. století a během 1. pol. 19. století 
dochází k jeho pozvolnému úpadku. Jedním z mnoha důvodů bylo roz-
šiřování chovu hovězího dobytka. Souviselo to se vzrůstajícím počtem 
obyvatel, zatímco zemědělské podmínky zůstávaly víceméně bez 
změn. Kráva dostávala přednost před ovcí, protože dávala ze stejné 
plochy větší užitek. Navíc ve 2. pol. 19. století ve změněných hos-
podářských podmínkách začala hrubá vlna valašských ovcí ztrácet 
na významu. Ovšem nejdůležitějším faktorem zániku javořin bylo zvy-
šování cen dřeva, které se stále více stávalo nepostradatelnou surovi-
nou pro rozvíjející se průmysl. Vrchnosti se proto začalo více rentovat 
lesní hospodaření než příjem z pronájmu javořin a jiných salašnických 
dávek. Měla tak zájem na rozšiřování lesních ploch na úkor pastvin.

Foto: Javořina Jezerné na dobové pohlednici z 30.- 40. let minulého 
století (nákladem Petra Minarčíka – Jezerné, Horní Bečva). V popředí 
hornobečvanská usedlost Petra Minarčíka č.p. 499, vpravo karlovická 
usedlost č.p. 378 (nad ní Kotlová), vlevo vzadu na Hrubé Kyčerce hor-
nobečvanská usedlost č.p. 430, kterou na javořině postavili potomci 
Jiřího Mikulenky a která se svými obyvateli až do r. 1890 přináležela 
k obci Prostřední Bečva pod č.p. 152. Usedlost zanikla v souvislosti 
s vystěhovalectvím do pohraničí a s pokračujícím zalesňováním země-
dělsky nevyužívané půdy. Za Hrubou Kyčerkou s touto pasekářskou 
usedlostí je viditelný vrchol Malé Kyčerky (dnes známé pod názvem 
Solisko) a za ní následují vrcholky bývalých javořin Kubišky, Blinčeny 
a Vysoké.

¹ DOBEŠ, František: Javořiny na panství valašskomeziříčském. 
In: Dolina Urgatina, 3, 1949, s. 12-15.

ŠTIKA, Jaroslav: Horské pastevectví na Rožnovsku. 
In: Valašsko, 1967, s. 34-35.

Karel Jan Malina
redakčně upravený text z nepublikovaného rukopisu 

„Prostřední Bečva 1703-1850“

Salašnické hospodaření na javořinách
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V říjnu se bude udělovat v kostele sv. Zdislavy
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. 

Začala příprava biřmovanců, která probíhá 
každou neděli po mši svaté. 

Pokud by měl ještě někdo zájem 
o přijetí této svátosti, může se připojit. 

Podmínky přijetí biřmování 
– křest, 15 let v době biřmování, 

chodit na přípravu a domluvit si biřmovacího kmotra. 
-hol- 

●  Středa 1. 3. v 17.30 – Popeleční středa
Uděluje se popelec – začíná doba postní.
Bolestný růženec v 9.25.
Varhaník – Monika Švandová  309, 381, 315.

  Za zemřelé rodiče Ondryášovy, Holčákovy a živou rodinu. 
Poděkování za dožití 80 let 
s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

●  Neděle 5. 3. v 10.00 – 1. neděle postní – uděluje se popelec, 
možnost vzít si z kostela – postní pokladničku.
Křížová cesta v 9.20 – ministranti.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha, 
Monika Švandová  069, 307, 922.

 Za živé a zemřelé farníky.

●  Středa 8. 3. v 17.30 – středa po 1. neděli postní.
Křížová cesta 16.55 – ministranti
Varhaník – pan Poruba 306, 727, 305.

  Za zemřelého Josefa Krhutka, manželku, dvě dcery, tři syny, 
dva vnuky, zetě Ludvíka, Martina Kalinu a duše v očistci.

●  Neděle 12. 3. v 10.00 – 2. neděle postní.
Křížová cesta v 9.20 – Papežské misijní dílo
Varhaník – Aleš Stavinoha, schola sv. Zdislavy  311, 701, 317.

  Za Bedřicha a Boženu Fiuráškovy, dceru Janu, 
živou a zemřelou rodinu Fiuráškovu a duše v očistci.

●  Středa 15. 3. v 17.30 – středa po 2. neděli postní.
Křížová cesta 16.55 – ministranti.
Varhaník – pan Poruba  301, 712, 315.

  Za zemřelého Karla Holčáka, syny Karla, Jana, 
vnuka Petra a sestru Marii.

●  Neděle 19. 3. v 10.00 –  3. neděle postní.
Sbírka na potřeby kostela.
Křížová cesta v 9.20 – biřmovanci.
Varhaník – Eva Pařenicová  322, 725, 317.

  Za zemřelé rodiče Miroslava a Annu Juříčkovu 
a Jana Jurajdu.

●  Středa 22. 3. v 17.30– středa po 3. neděli postní.
Křížová cesta v 16.55 – adorační společenství.
Uděluje se pomazání nemocných.
Varhaník – Eva Pařenicová  525, 722, 315.

  Za zemřelého Jaroslava Chuděje, rodiče, 
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

●  Neděle 26. 3. v 10.00 – 4. neděle postní.
Křížová cesta v 9.20 – farníci.
Varhaník – Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy  914, 317.

  Za zemřelého Františka Fiuráška, syna Františka, 
živou a zemřelou rodinu Matušíkovu, Jurajdovu, 
Bělůnkovu a Fiuráškovu.

●  Středa 29. 3. v 17.30– středa po 4.neděli postní.
Křížová cesta 16.55h. – členové živého růžence.
Varhaník – Eva Pařenicová 317, 712, 315.

  Poděkování za dožití 75 let s prosbou o Boží požehnání 
do dalších let.

KOSTEL SV. ZDISLAVY
Úmysly na mše svaté v březnu 2017 Nové píšťalové varhany

Biřmování

Možnost adopce je v kostele
nebo po internetu – www.svatazdislava.cz

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
František Křenek, koordinátor určený za náš kostel byl dne 9. 2. 2017 

na návštěvě fi rmy pana Michala Kenise v Krnově, která vyrábí cínové 
píšťaly pro nové varhany sv. Zdislavy. Jedná se o malou soukromou fi r-
mu s dlouholetou tradicí výroby píšťal, která část plechů odlévá sama.

Další přesně nastříhané plechy se dováží z Německa. Ručně se pro-
vádí skružování píšťal, letování a všechny další operace až po komple-
taci píšťal včetně intonace. Všechny cínové píšťaly v počtu 1 146 ks 
budou vyrobeny do konce července letošního roku. Po provedené ná-
vštěvě u této fi rmy máme dobrý pocit a věříme, že dostojí svým závaz-
kům. Byla rovněž zahájena výroba dřevěných píšťal, kterou provádí 
varhanář pan Jaroslava Stavinoha.

Na účtu varhan je k 17. 2. 2017 částka 1 060 267 Kč. S připočte-
ním zaslaných záloh máme naspořeno celkem 2 000 267 Kč. Číslo účtu 
(FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední 
Bečvě: nové číslo účtu: 2001152750/2010.

Poděkování všem, kteří pomáháte ať už fi nančně nebo modlitbou, 
zvláště obecnímu úřadu v čele s panem starostou Radimem Gálikem. 
Obec Prostřední Bečva zatím přispěla největší částkou. I díky tomuto 
daru máme už naspořeno přes polovinu celkové částky. Jak říká svatý 
Ignác - Pán Ježíš je kavalír a nezůstane nikdy nikomu nic dlužen.

 -hol- 
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POZVÁNKY

■  sobota 4. března /14.00 hod./ 
Hasičárna v Kněhyních
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tombola - občerstvení - soutěže.
Pořádá TJ Sokol Kněhyně.

■  pátek 10. března /17.00/ 
pastorační středisko kostela sv. Zdislavy
GRUZIE A ARMÉNIE
Promítání fotek s výkladem těch, 
kteří tyto země navštívili – pana Františka 
Křenka a Vlastislava Stavinohy. 
Pořádá Kostel sv. Zdislavy.

■  neděle 12. března /15.00 a 19.00/ 
Kulturní dům Horní Bečva
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hra Erica Assouse - Příbuzné si nevybíráme. 
Představení v 19.00 je již vyprodané.
Představení pořádá TJ Sokol Kněhyně 
za podpory Obce Horní Bečva

■  sobota 8. dubna /od 9.00/ náves
KRASLICOVÁ ALEJ
Pletení pomlázek, malování vajíček, 
zdobení perníčků. 
Pořádá Sakumpikum.

KALENDÁŘ AKCÍ

KRASLICOVÁ ALEJ
Prosíme o zapůjčení výrobků na výstavku, 

která bude součástí KRASLICOVÉ ALEJE. 
Výrobky doneste na obecní úřad. Po výstavce budou příspěvky vráceny.

Předem děkujeme - SAKUMPIKUM.

SLET ČARODĚJNIC
V sobotu 29. dubna 2017 od 17.00 hod 

na hřišti FK Prostřední Bečva.
Zve SAKUMPIKUM

Srdečně Vás zveme 
na divadelní představení

KARLOVSKÉHO 
OCHOTNICKÉHO SOUBORU KOS

„TETA Z BRUSELU“
Komedie o 4 dějstvích 

volně zpracovaná podle J. N. Nestroye
Režie: Iva Foralová

Stará, upravená veselohra 
o nepravé tetě, která všechny potíže 

a problémy svým vtipem 
v dobrý konec obrátí.

SOBOTA 8. DUBNA 2017 
V 18. HODIN.

Předprodej vstupenek v knihovně Horní Bečva
od 20. března 2017, vstupné 70,- Kč.

 Rezervace na tel. čísle 571 645 249 
nebo e-mailu: knihovna.becva@seznam.cz.
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POZVÁNKY

Dne 16. března 2017 oslaví životní jubileum 70 let  
pan Eduard MIKUDA  

a 17. března oslaví životní jubileum 80 let
pan Vladimír CHRBJÁT

Mnoho zdraví a pohody do dalších let 
přeje jubilantům SDH Kněhyně.

Blahopřání

Gruzie a Arménie
V pátek 10. 3. se bude konat 

od 17.00h. 
v pastoračním středisku u kostela sv. Zdislavy

– promítání fotek – 
Z GRUZIE A ARMÉNIE

s výkladem těch, kteří tyto země navštívili 
pana Františka Křenka 
a Vlastislava Stavinohy. 

Srdečně jsou zváni všichni 
k příjemnému posezení u šálku kávy 

nebo čaje.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Oslavenci v březnu 
JANÍČKOVÁ Marie  ............................................č.p. 426
RŮČKA Karel  ......................................................č.p. 544
CHRBJÁTOVÁ Marie  ........................................č.p. 171
ZÁVORKOVÁ Marie  ..........................................č.p. 483
MIKUDA Eduard  ................................................č.p. 289
CHRBJÁT Vladimír  ............................................č.p. 606
KRETEK Josef  ....................................................č.p. 510
FIURÁŠKOVÁ Josefa  ........................................č.p. 579
KOLÁČKOVÁ Růžena  ........................................č.p.   50
DANĚK Otto  ........................................................č.p.   30
URBÁNKOVÁ Marie  ..........................................č.p. 682
ČERVENÁ Zdenka  .............................................č.p. 367
MAŇÁSKOVÁ Marie  ..........................................č.p.   55
HÝŽOVÁ Marie  ..................................................č.p.   16
KŘENKOVÁ Marie  .............................................č.p. 492
RITZ Petr  ............................................................č.p. 292
MIKUDOVÁ Anastázie  .......................................č.p. 414

Všem jubilantům přejeme, 
hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus.

BLINKOVÁ Ludmila  †  FÁREK Miloslav  †  TOVARYŠ Josef  
ONDRYÁŠOVÁ Marie  †  PETŘEKOVÁ Ludmila

Opustili nás

INZERCE

LIKVIDACE
PRODEJNY TEXTILU
v kulturním domě na Horní Bečvě

AKCE BUDE TRVAT 
DO VYPRODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnost nákupu kvalitního bytového 
a kusového textilu pro celou rodinu

SLEVY 30 AŽ 50%
OTEVŘENO

  PONDĚLÍ ............................. ZAVŘENO
 ÚTERÝ – PÁTEK ................... 8.00 – 16.00
 SOBOTA ............................... 8.00 – 11.00



BŘEZEN 2017 Zpravodaj obce Prostřední Bečva10

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 DUBEN do 25. 3. 2017. 

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. 

SPORT

FK Prostřední Bečva
Příprava na jarní kolo soutěží je v plném 

proudu. Kromě pravidelných tréninků v hale 
i venku sehráli naši muži dva přípravné zápa-
sy na umělé trávě v Novém Jičíně. V prvním 
podlehli mužstvu Veřovic 0:3 (sestava byla 
hodně oslabená), ve druhém proti mužstvu 
Hlubina Ostrava (vedoucí mužstvo 1. A tří-
dy) předvedli velmi dobrý výkon a nakonec 
prohráli těsně 1:2. Měli i několik střeleckých 
šancí, jediným gólem se prosadil Lukáš Kře-
nek ml. Třetí utkání se uskuteční 5. března 
v Jakubčovicích a poslední, což bude gene-
rálka na jaro, 12. března od 16.00 na umělé 
trávě v Rožnově pod Radhoštěm proti souse-
dům z Horní Bečvy. První mistrovské utkání 
je plánováno dle rozpisu KFS Zlín na neděli 
26. března v 15 hodin doma s Hovězím.

Co se týká hráčského kádru: žádný hráč 
z podzimní části neodchází. Nakonec zůstává 
po jednání s Podlesím i Štěpán Rybenský, na-
opak na brankářský post přichází z Hrachovce 
staronový vám všem známý Jakub Jurka.

Nakonec nezbývá, než popřát všem hráčům 
aby se jim dařilo a vyhýbala se jim jakákoliv 
zranění, kterých bylo na podzim více než dost.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

17. ročník Memoriálu Ondřeje Ondryáše
V neděli 12. února se v Běžeckém areálu na Pustevnách odehrál 17. ročník Memoriálu 

Ondřeje Ondryáše v běhu na lyžích. Akci pořádal TJ Sokol Kněhyně. Přeboru se zúčastnilo 
84 závodníků všech věkových kategorií. Nejmladším benjamínkům bylo sedm let a nejstar-
šímu účastníkovi přes 50 let. Délka tratě byla pro nejmladší 400 metrů a pro ty nejzkušenější 
8 km. Počasí organizátorům přálo a tak mohli přivítat účastníky ze 12 oddílů a měst. Mezi 
nejúspěšnějí patřil Fenix Ski Team Jeseník, jejichž svěřenci obsazovali přední příčky. 

 -sr-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Dne 25. března 2017 se dožije 92 let    
paní Zdenka ČERVENÁ

Přejeme jí zdraví, štěstí a životní optimismus. 
Rodiny Káňova, Jurečkova, Jurajdova, 

Divínova a Tomečkova. 

Vzpomínka

Dne 13. března vzpomeneme 7. smutné výročí, 
kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček

pan Miroslav MIKUDA 

Jak krásné by bylo k narozeninám ti přát, 
už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 
zapálit svíčku a s láskou vzpomínat. 

S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.


