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Jak Jsme na Prostřední Bečvě  
volili do zastuPitelstva?
V pátek 23. září a sobotu 24. září se 
uskutečnily volby do obecních zastu-
pitelstev. Na republikové úrovni o ně 
mělo zájem 46,07% oprávněných voličů. 
V Prostřední Bečvě přišlo volit 782 voli-
čů, což je 54,02% volební účast. Volby 
vyhrálo sdružení starosty Radima Gá-
lika – Šance pro lepší Prostřední Bečvu 
se ziskem 59,59 %, druhé skončilo Sdru-
žení nezávislých kanidátů Radka Žitní-
ka s 20,07 %, třetí KDU-ČSL s 10,17 % 
a čtvrtá VIZE 26 Alice Uhlářové s 9,79 %.

Ve srovnání s rokem 2018, kdy se volilo 
do obecního zastupitelstva naposledy 
a volební účast byla 52,9 %, přišlo letos 

k urnám více voličů. Je to opačný trend 
než na celostátní úrovni, kde volební 
účast klesla. Volební účast v celém okrese 
Vsetín byla 48,46 %, což je o 5,5 % méně 
než na Prostřední Bečvě.

vÝsledkY HlasovÁní 
na Prostřední Bečvě

⚪ Šance pro lepší PB

⚪ Sdružení nezávislých kandidátů

⚪ KDU-ČSL

⚪ VIZE 26
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 zÁBava

Jméno a PříJmení Strana Počet Hlasů

Ing. Radim Gálik Šance pro lepší Prostřední Bečvu 606

Ing. Jan Mikulenka Šance pro lepší Prostřední Bečvu 524

Mgr. Alena Srovnalová Šance pro lepší Prostřední Bečvu 515

Jana Vránová Šance pro lepší Prostřední Bečvu 448

Zbyněk Fiurášek Šance pro lepší Prostřední Bečvu 393

Martin Stodůlka Šance pro lepší Prostřední Bečvu 424

Bc. Eva Pařenicová Šance pro lepší Prostřední Bečvu 349

Ing. Radek Žitník Sdružení nezávislých kandidátů 293

Vlastimil Barabáš Sdružení nezávislých kandidátů 216

Bc. Alice Uhlářová Vize 26 259

František Křenek KDU-ČSL 129

nÁzev Počet Hlasů Procenta Počet zastuPitelů

2018 2022 2018 2022 2018 2022

Šance pro lepší PB 3 975 4 745 51,68 % 59,96 % 6 7

Sdružení nezávislých kandidátů 1 393 1 588 18,11 % 20,07 % 2 2

KDU-ČSL 1 351 805 17,56 % 10,17 % 2 1

VIZE 26 973 775 12,65 % 9,79 % 1 1

Následující tabulka srovnává počet platných odevzdaných hlasů, procentní zisk a počet mandátů s končícím volebním obdobím.

V zastupitelstvu budou tři noví zastupite-
lé. Za Šanci pro lepší Prostřední Bečvu to 
je Zbyněk Fiurášek a Bc. Eva Pařenicová. 
Za KDU-ČSL František Křenek. Nejob-
líbenějším prostřednobečvanským poli-
tikem je starosta Ing. Radim Gálik, který 
získal nejvíce preferenčních hlasů.

-sr-

zvolení zastuPitelé

sudoku
Trénujte mozek se sudoku! Podle odborníků 
může být mozek šedesátníka, který luští su-
doku, až o deset let mladší než toho, který ne-
luští. Sudoku Vám dokonce pomůže při hub-
nutí – mozek při své aktivitě spaluje kalorie!

Návod: do prázdných políček doplňte čísla 
od 1 do 9 tak, aby se každé číslo nacházelo 
právě jedenkrát v každém řádku a sloupci.
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veřeJné fórum
Na začátku září proběhlo v Sokolovně už druhé veřejné fórum, na kterém se sešlo třicet občanů. Zatímco loňské fórum se 
uskutečnilo jako jeden z podkladů pro tvorbu strategického plánu, letos jsme se rozhodli zaměřit na plánovanou výstavbu 
víceúčelové sportovní haly, náměty na drobné opravy a revizi aktivit ze strategického plánu.

Starosta nejprve v prezentaci uvedl změ-
ny, které se od loňského roku v obci udá-
ly a představil plány do budoucna. Pak 
se občané rozdělili do skupin a postupně 
diskutovali a předkládali své připomínky 
u třech tematicky vyčleněných stolů. Jak-
mile byly podněty shromážděny, hlasovali 
všichni o daných návrzích. Každý účast-
ník měl tři kladné a jeden záporný hlas.

U sportovní haly se většina přítomných 
shodla na dostatečně velkém hřišti a více-
účelovosti, popř. možnosti pořádání spo-
lečenských akcí – z toho důvodu je potře-
ba myslet na dobrou akustiku. Přítomní by 
taky uvítali tribunu pro diváky a lezeckou 
stěnu. Asi polovina všech hlasujících by 
zde ráda viděla posilovnu, popř. wellness 
se saunou. Někteří přítomní připomněli 
důležitost využití pro školu a školku.

U stolu s drobnými náměty a opravami 
jednoznačně zvítězila nutnost revize mostů 
a zábradlí, naopak nejméně hlasů, resp. nej-
více záporných měl ranní svoz dětí do školy.

U posledního stolu hlasovali občané o prio-
ritách, které jsme přijali v rámci Plánu roz-
voje Prostřední Bečvy v minulém roce. Kaž-
dý měl k dispozici sedm kladných hlasů.

Výsledek hlasování můžete srovnat s plat-
ným Prostřednobečvanským plánem roz-
voje, který najdete na webu Prostřední 
Bečvy: https://www.prostrednibecva.cz/
prostrednobecvansky-plan-rozvoje-2030.

Veřejné fórum je pro nás cennou zpět-
nou vazbou a způsob získávání informací 
a preferencí od občanů. Budeme v těchto 
aktivitách pokračovat a v příštím roce 
opět uspořádáme další.

Alena Srovnalová, místostarostka

Pořadí co Počet Hlasů

1-2 Víceúčelovost – kulturní akce (akustika) 14

1-2 Větší hřiště 14

3-4 Lezecká stěna 8

3-4 Tribuna 8

5 Posilovna, nářaďovna, wellness, sauna 7

6 Využití pro školu a školku 5

7 Více architektonických projektů - bezúdržbovost 4

8-9 Projektor + plátno – kino 3

8-9 Ochoz šíře 4 m 3

Dostatek šaten a sprch 0

Fotovoltaika 0

Parkování vyhrazeno pro sportovní halu 0

Střecha se sklonem (sníh) -1

Zakreslení běžeckých tratí (ZŠ, SDH) -2

Velké vstupní dveře přímo do haly (auto) -3

Bowlingová dráha + boxy -10

Výsledky hlasoVání – VíceúčeloVá hala

Pořadí co Počet Hlasů

1 Revize mostů a zábradlí 9

2-4 Dětské hřiště u sokolovny 6

2-4 Rozšíření veřejného osvětlení v Kněhyních na Kopečky 6

2-4 Tréninkové hřiště pro JK Valašsko 6

5-6 Rekonstrukce staré kanalizace v centru u řadovek 4

5-6 Zastínění víceúčelového hřiště u MŠ 4

Páchnoucí WC na Sokolovně 3

Lyžařský vlek 3

Více kontejnerů na bioodpad 3

Nadstřešení výletiště Kněhyně 3

Čtyřkolka na údržbu běžeckých tratí 3

Vodorovné značení před ZŠ (dopravní) 3

Revize stromů podél komunikací a toků 3

Herna pro maminky s dětmi 3

Fotbalová tribuna 2

Parkovné na parkoviště u OÚ 1

droBné náměty 

Pořadí co Počet Hlasů

1 Rozšíření sportovního zázemí SDH 16

2 Cyklo/chodník do Kněhyň 15

3 Motivace lékařů k působení v obci 14

4 Víceúčelová sportovní hala 13

5 Zimní běžkařské trasy 12

PrIorIty - strateGIcký Plán
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6-7 Výstavba bytů 10

6-7 Chodník Bacov 10

8-9 Oprava místních komunikací 7

8-9 Výstavba sítě vysokorychlostního internetu 7

Fotovoltaické panely na veřejné budovy 6

Nové jímání vody 6

Příprava stavebních parcel pro výstavbu RD 6

Rozšíření kanalizace 5

Dopravní auto pro SDH 5

Rozdělení ZŠ a MŠ 5

Jednání s operátory o kvalitnějším pokrytí obce 4

Modernizace techniky SDH 4

Pořádání více společenských akcí 4

Oprava pomníků a kapliček 4

Rozvoj kempu 3

WC v centru obce 3

Rozšíření VO 3

Rekonstrukce vodovodu 3

Prověřit nejvhodnější variantu regulace dopravy na 
Pustevny

3

Oprava autobusových zastávek 2

Parkoviště u MŠ Kněhyně 2

Investice do MŠ a ZŠ 2

Zázemí pro provoz a údržbu 2

Investice do zkvalitnění nakládání s odpady 2

Rozšíření vodovodu 2

Parkoviště pod zbrojnicí střed 2

Nová budova OÚ s knihovnou na návsi 1

Kamerový systém v obci 1

Modernizace ČOV (s Horní Bečvou) 1

Úprava územního plánu (bydlení) 1

WC v patře sokolovny 1

Podpora komunitních a sousedských akcí 1

Pustevny – úprava veřejných prostranství 1

Zahrada ZŠ 1

Radar na měření rychlosti Kněhyně 1

Radar na měření rychlosti na I/35 1

Domovní ČOV 0

Rekonstrukce kanalizace 0

Kontejnerová hnízda 0


sPolečenskÁ 
kronika

Vzpomínáme
Umlkla ústa matčina,
přestaly rty se smát,
budeme drahá maminko
na Tebe vzpomínat.

Dne 3. 10. 2022 vzpomeneme páté 
smutné výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka a babič-
ka, paní Marie Chrbjátová. S láskou 
vzpomínají dcera Soňa a syn Jaroslav 
s rodinou.

opustili nás

JANÍČEK ZDENĚK

LADiSLAv PEtřEK

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, štěp-
kování, sečení, frézování pařezů, www.
kos.ink, 604 792 455.


řÁdkovÁ 
inzerce

Prodej palivového 
dřeva štípaného.

Tel.: 739 227 878, 
703 128 714.

řádková inzerce  
v rozsahu 200 znaků  

je zdarma.
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🏙 oznÁmení oBecníHo Úřadu  

kde PrÁvě stavíme
cHodník u i/35

Výstavba chodníku u I/35 jde do závěreč-
né fáze. V září se pracovníci z firmy Cobb-
ler přesunuli na místo autobusových zá-
livů. Tyto se na požadavek koordinátora 
veřejné dopravy KOVED prodloužily, 
aby se zde mohly potkávat a čekat na sebe 
dva autobusové spoje. Demontované 
přístřešky budou nahrazeny novými za-
stávkami podle návrhu projekčního ate-
liéru Henkai, které jsme vám představo-
vali v minulých číslech zpravodaje. Práce 
jdou podle schváleného harmonogramu 
a k předání hotové stavby dojde nejpoz-
ději na konci listopadu.

oPravY cest

V letošním roce se nám zejména díky 
grantové podpoře Ministerstva pro 
místní rozvoj „Opravy cest po kůrovci“ 
podařilo celoplošně opravit na 2,5 km 
místních a účelových komunikací. Jedná 
se o úseky Ježovec, v Hutích a do kempu 
(Kněhyně), Jalovčí a směrem na Adámky, 
na Nové nebo na Búřov (Bacov). Také 
jsme vyměnili povrch na části cesty k jíz-
dárně, resp. sběrnému dvoru a směrem 
na Cihlář v Bacově. Už na jaře jsme vás 
informovali o lokálních opravách všech 
komunikací.

Prodloužení vodovodu, 
kanalizace a PlYnovodu

V lokalitě u jízdárny jsme prodloužili 
vodovodní i kanalizační řad a plynovod 
pro potřeby místních občanů i obce. Tyto 
sítě jsme dovedli k obecnímu pozemku 
505/2, k.ú. Prostřední Bečva, kde v bu-
doucnu plánujeme výstavbu bytových 
domů a víceúčelové haly.

konteJnerovÁ Hnízda

Jak jsme vás již na stránkách zpravodaje 
informovali, postupně kultivujeme kon-
tejnerová hnízda. Jako první bylo v září 
kompletně dokončeno místo v Kněhy-
ních za odbočkou do Kotouče. Nyní pra-
cujeme na hnízdě směrem na Kopečky.

svoz odpadů 
v říjnu 2022

Popelnice
netříděný odpad: 

3. – 4. 10., 
17. 10. – 18. 10. 

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

10. 10.

Plasty, 
nápojové kartony (žlutý): 

12. 10., 24. 10.

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

co Je novéHo  
v PlÁnované oPravě  
silnice ii/481?

v září proběhla ve Zlíně koordinační 
schůzka ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje (řSZK) se zástupci obcí, 
dopravci a státní správy. Společně 
probírali dlouho plánovanou rekon-
strukci silnice ii/481 od Prostřední 
Bečvy po velké Karlovice.

Rekonstrukce bude probíhat v úseku Vel-
ké Karlovice – Hutisko-Solanec, Zákop-
čí a pak v našem katastru od křižovatky 
s I/35 za most přes Bečvu. Tak aby odboč-
ka na starou cestu do centra obce zůstala 
průjezdná. Rekonstrukce bude probíhat 
výměnou podkladních i svrchních vrstev 
a je plánovaná kompletní uzavírka opra-
vovaných úseků. Ta bude probíhat po 
částech a po nezbytně nutnou dobu. Celé 
stavební práce jsou plánovány na dvě 
stavební sezóny. ŘSZK nyní předělává 
projekt, tak aby vyhovoval podmínkám 
dotace, o kterou chtějí žádat. Optimistic-
ký odhad začátku prací je září 2023.

Naší obce se rekonstrukce dotkne pouze 
krátkou uzavírkou. Během oprav mostu 
bude objízdná trasa pro osobní automo-
bily a autobusy po staré cestě podél Bečvy 
směrem k ZŠ a Požárnímu domu. O dal-
ších krocích ŘSZK vás budeme včas in-
formovat na stránkách zpravodaje.

-sr-
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milostivé léto ii

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem 
Milostivé léto ii. to umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za vel-
mi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální 
náklady exekutora ve výši 1.500 Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které pře-
sahují uvedených 1.500 Kč (1.815 Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést 
v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022

Milostivé léto II se vztahuje na dvě situa-
ce. Již jste v rámci exekuce splatili jistinu 
i částku odpovídající paušálním nákla-
dům exekutora do 31. srpna 2022, nebo 
tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivé-
ho léta II. Požádejte exekutora o zahájení 
postupu podle právní úpravy tzv. Milos-
tivého léta II doporučeným dopisem do 
30. listopadu 2022. Pokud ještě nemáte 
jistinu dluhu a odměnu exekutora uhra-
zenou, požádejte doporučeným dopisem 
exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání 

platebních údajů a proveďte úhradu těch-
to částek (jistina + 1.815 Kč). Po uhraze-
ní dluhu soudní exekutor exekuci zastaví 
a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto 
dluhu. Vztahuje se na moji exekuci Mi-
lostivé léto? Mám dluh vůči stanoveným 
veřejnoprávním oprávněným subjektům, 
tedy veřejným institucím či státním fir-
mám. Moje exekuční řízení bylo zahájeno 
před 28. říjnem 2021. Dluh je vymáhán 
soukromým exekutorem. Jistina dluhu 
je původní dlužná částka – v exekučním 
příkazu máte např. uvedeno, že exekuce 
se vede pro 3.000 Kč s příslušenstvím – 
pak je jistina 3.000 Kč. Více na: exekuce.
justice.cz/milostive-leto. Pokud si nevíte 
rady, obraťte se na odborníky zabývající 
se dluhovou problematikou. Např. na or-
ganizaci Člověk v tísni.

Zdroj ministerstvo spravedlnosti

kontrolY  
a revize kotlů
Milí spoluobčané,
nastává období kratších, sychravějších 
a chladnějších dnů. To pro nás znamená, 
že se pomalu ale jistě blíží začátek topné-
ho období. Proto bychom Vám chtěli při-
pomenout, abyste nepodcenili v horším 
případě nezapomněli na periodické kont-
roly a revize všech topných těles společně 
se všemi spalinovými cestami.

Prevencí předejdete mnoha nežádoucím 
událostem a ušetříte tak čas i finance 
hlavně sobě, ale také nám hasičům.

SDH Prostřední Bečva střed

👁 oHlédnutí za akcemi

První ročník BečvanskéHo PoťÁPa se vYdařil

v sobotu 3. září proběhlo slavnostní uzavření koupací sezóny na Přírodním koupacím biotopu, a to přejezdem po plovoucí 
lávce na kole, popř. dvojice se mohly pokusit o zdolání na trakaři. Počasí vyšlo perfektní, a tak odpoledni plnému doslova kas-
kadérských jízd přihlíželo až 300 diváků. Moderátorské role se bravurně zhostil Lukáš trávníček z SDH Prostřední Bečva.

Zájem o přejezd na kole nad hladinou byl 
značný, registrovalo se téměř čtyřicet zá-
jemců. Ovšem na protější břeh po úzké 
lávce dojeli pouze tři dospělí a dvě děti. 
Tito pak měli možnost ještě druhé jízdy, 
kde rozhodovala délka trasy a nejpoma-
lejší čas. Mezi dospělými se tohoto úkolu 
nejlépe zhostil Kamil Bartoš z Bojanovic. 
Druhé místo obsadil Jan Macura a třetí 
byl Filip Kretek. V kategorii děti byli nej-
úspěšnější Adam Závorka, druhý Vítek 
Hrstka a třetí Matěj Barabáš. Většina 
účastníků skončila ve vodě hned na začát-
ku nebo v první polovině trasy. Na webu 
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prostrednibecva.cz si můžete prohlédnout 
zábavné momentky v podrobné fotogale-
rii, za kterou děkujeme Radku Plánkovi.

12 dvojic si pak vyzkoušelo jízdu s tra-
kařem. Balancovat na 20centimetrovém 
prkně není nic jednoduchého a celou tra-
su po lávce se podařilo přejet jen dvěma 
dvojicím. První místo nakonec obsadili 
Robert Malina s Martinem Lejskou. Dru-
zí skončili Miroslav Martinák s Petrem 
Žitníkem a třetí se umístili Tomáš Mikel 
a s Janem Fiuráškem.

Vítězové v obou kategoriích si odnesli ori-
ginální putovní poháry od místního ková-
ře Karla Raaba z Bacova. Podle nadšené 
odezvy na zdařilou akci se již mnozí těší 
na příští ročník nově založené tradice. 
Děkujeme plavčíkům a všem dobrovol-
níkům za významnou pomoc při uskuteč-
nění prvního Bečvanského Poťápa.

-sr-

ÚsPěšnÝ PrůBěH sezónY 2022 v Jk valašsko

Závodní sezóna ještě zdaleka neskončila, ale jezdkyně Jezdeckého klubu valašsko ji mohou již nyní označit za jednu 
z nejúspěšnějších v celé jeho historii.

JK Valašsko má tři desítky aktivních čle-
nů, z nichž se polovina aktivně věnuje 
sportovnímu ježdění v disciplínách par-
kur a drezura.

Letošním prvním velkým úspěchem 
byly výsledky z parkurového Oblastního 

mistrovství dětí a juniorů konaném v čer-
venci ve Frenštátě p. R., kde JK získal 
hned dvě zlaté medaile: Oblastními mis-
tryněmi na pony se stala 11letá Veronika 
Vojkůvková s poníkem Axiss a v kategorii 
starších juniorů zvítězila Bára Hrstková 
s koněm Bambino.

Obě tyto jezdkyně se rovněž kvalifikovaly 
a náš klub reprezentovaly na Mistrovství 
republiky, Bára na konci července v Praze 
a Verunka v srpnu ve Zduchovicích.

Velkého úspěchu republikové úrovně 
v drezúře dosáhla hned při svém prvním 
startu v tak významném závodě Christi-
ne Lenomarová s koněm Goldy. Sedmé 
místo při prvním startu na MČR v Brně 
je velkým příslibem do budoucna. Tohoto 
výsledku Chris dosáhla jistě i díky spolu-
práci s drezurní trenérkou Kateřinou Fia-
lovou, která velmi dobře připravuje i další 
naše členky. To dokládají výsledky ze záři-
jového Oblastního mistrovství z Nových 
Zámků, kde jsme měli zastoupení hned 
devíti soutěžních dvojic. Teprve dvanác-
tiletá Christine Lenomarová s koněm 
Goldy startovala již v juniorské kategorii, 
která lépe odpovídala svou obtížností její 
výkonnosti a obsadila zde skvělé 3. místo. 

V kategorii dětí 13-16 let na pony získala 
nepopulární bramborovou medaili Lu-
cie Petřeková s Esmi. A v kategorii dětí 
8-12 let na pony si 6.-8. místo rozdělily 
naše jezdkyně: Liliana Hlavoňová, Vero-
nika Vojkůvková a Alenka Petřeková.

Děkujeme jezdkyním za vzornou repre-
zentaci našeho klubu a přejeme další 
sportovní úspěchy v sedlech svých koní 
a poníků.

Irena Dulavová, předseda JK Valašsko
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PoHÁdkovÝ les 2022

Letos jsme už počtvrté proměnili prostřednobečvanské lesy na začarovanou 
zem plnou kouzel. Již tradičně jsme poslední pátek o prázdninách 26. srpna 
uspořádali akci Pohádkový les v Kněhyních. Kolem nás lítaly hromy, blesky, ale 
nakonec se počasí umoudřilo a děti to neodradilo. Na letošní ročník jich dora-
zilo více než 180.

V lese je čekala spousta pohádkových 
postav a úkolů - kořenářky, Dlouhý, Ši-
roký a Bystrozraký, myslivci, vodníci, 
princezna, čaroděj a čarodějnice a hmyzí 
kamarádi. Po splnění všech úkolů si děti 
vyzvedly odměnu od našich sponzorů.

V areálu výletiště si děti užily bubliny, 
korálkování, malování na tašky, dočasné 
tetování, skákání panáka, hod na draka 
a spoustu další zábavy. Občerstvení letos 
obstarali Rodový statek u Zajíců a kavár-
na Kofirum.

Na akci se podílelo více než 20 dobrovol-
níků, kterým ještě jednou moc děkuje-
me. Díky sponzorským darům jsme letos 
pořídili nový stroj na airbrush tetování, 
které mělo mezi dětmi velký úspěch. 
Určitě se na ně mohou těšit i na dalších 
akcích. Sponzory letošní akce jsou Obec 
Prostřední Bečva, Yomax, s. r. o., Obec 
Horní Bečva, Rolf Antikor, s. r. o., Robe 
lighting, s. r. o., Jan Solánský Dřevokup, 
Areál Zavadilka, Lesy ČR, SDH Kněhyně 
a Kofirum. Všem moc děkujeme.

Letos připravujeme také Mikulášskou 
nadílku pro nejmenší. Sledujte náš Face-
book (www.facebook.com/kordulky) pro 
více informací.

Za tým Kordulek
Lenka Hollainová

(foto: Anna Füleová, Petr Füle)
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o PoHÁr svaté zdislavY

v sobotu 10. 9. 2022 proběhl 
14. ročník fotbalového turnaje  
O pohár svaté Zdislavy, během kte-
rého nás provázelo pěkné počasí. Se-
šlo se 18 týmů, kolem 300 účastníků.

Pohár sv. Zdislavy si pro rok 2022 odvez-
lo poprvé v historii Vidče.

Poděkování patří všem, kdo přispěli ke 
kráse tohoto setkání. „Tetám“ kuchař-
kám, obecnímu úřadu, Zdence a Josefovi 
Matušíkovým, hasičům, zahrádkářům, 
firmě Robe, rozhodčím, hráčům a těm, 
kdo při turnaji pomáhali.

Václav Holčák

 z kniHovnY

říJen s kniHou a kniHovnou

K podzimnímu měsíci už tradičně patří lampiónový průvod pro děti, symbolic-
ké uspávání Karafiátových broučků, taky si nenechte ujít příležitost k setkání 
s Karlem J. Malinou, který přijde do knihovny pobesedovat o své nové publika-
ci, a přijďte si vybrat knihy pro dlouhé večery.

rudolf Havlík: 
Horkou JeHlou

Báječné dobrodružství 
v šíleném světě. Druhý 
dobrodružný román zná-
mého českého režiséra. 
Dobrodružné, svižné, po-
učné a v každé situaci vtipné putování po 
Číně, Indii, Sri Lance i Vietnamu.

matt Haig: 
Půlnoční 
kniHovna

Každá kniha v Půlnoč-
ní knihovně představu-
je život, jaký by hlavní 
hrdinka Nora žila, kdy-
by se v určitou chvíli 

rozhodla jinak. S pomocí knihovnice se 
může začíst do jednotlivých knih a zjistit, 
kam by ji jiná rozhodnutí dovedla.

Dva nové thrillery autorky

sHari laPena: někdo cizí 
v domě a JeJí konec

ivana  
PeroutkovÁ: 
valentÝnka 
a detektivní 
kancelÁř

Pátý díl oblíbené série, 
tentokrát Valentýn-
ka založí detektivní 
kancelář.

V pátek 14. října se můžete přidat 
k usPÁvÁní Broučků.

Děti se mohou těšit na lampiónový 
průvod, divadélko, brouka Prskavce, 
muziku, tanec světýlek i občerstvení. 
Vše pro vás připravila místní knihov-
na ve spolupráci s obcí a SVČ.

Sraz na návsi v 18.30 hodin.

Beseda s karlem J. 
malinou – Horní Bečva 
v zrcadle minulosti

Čtvrtek 20. října od 17.30 h.

Beseda nad novou publikací s je-
jím autorem Karlem J. Malinou. 
Z obrovského dosud zcela neshro-
mážděného a nezdokumentované-
ho množství vlastních historických 
místopisných pohlednic vydala letos 
obec Horní Bečva výběrový soubor, 
čítající 150 snímků, které jsou opat-
řeny doprovodnými texty. Kniha 
v devíti topograficky vyčleněných 
oddílech prostředkuje obraz Horní 
Bečvy v minulém století od jeho po-
čátku až do šedesátých let, s výjim-
kou centra obce dokumentovaného 
do osmdesátých let. Konečná úpra-
va publikace je dílem grafika Emila 
Křižky z Horní Bečvy.

malÁ ocHutnÁvka z novÝcH kniH  
Pro malé i velké čtenÁře
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zuzana  
PosPíšilovÁ: 
PoHÁdkY  
do HaJan

Milé, krátké pohádky.

Petr Hugo šlik: 
taJemství Jes-
kYně Pokladů

Vojta s Jindrou jsou přá-
telé na život a na smrt. 
Když spolu objeví tajem-
ný vzkaz a najdou ukrytý 
sešit s popisem cesty do jeskyně pokladů…

1. - 8. 10., náves

vÝstava na stromecH

Naučná výstava o podmínkách pěs-
tování kávy.

22. 9. - 31. 10., šindelový domeček

vÝstava Prací žÁků zš 
Prostřední Bečva

14. 10, 18.30 h., náves

usPÁvÁní Broučků

Lampiónový průvod středem obce.

20. 10., 17.30 h, knihovna 

v zrcadle minulosti

Beseda s Karlem Malinou, autorem 
nové publikace o Horní Bečvě ve sta-
rých fotografiích.

21. 10., 15.00 h, sokolovna

vÝroční členskÁ  
scHůze kluBu důcHodců

Občerstvení zajištěno.

Prostřední Bečva

od 4. 10., sokolovna Horní Bečva

taneční Pro manželské 
a sPřÁtelené PÁrY

Taneční kurz TS Linie.

5. 10., 18.00 h, kinosál Horní Bečva

s klikou oklikou 

Kamčatské dobrodružství.

14.10., 18.00 h, Obecní dům Horní 
Bečva

milí BakalÁři

Divadelní představení ochotnického di-
vadelního souboru Divadlo nad Bečvou.

21.10., 18.00 h, kinosál Horní Bečva

Jan žižka 

Historický velkofilm o husitském 
vojevůdci.

akce v okolí


kalendÁř 
akcí

SPLOTCH PozvÁnkY

Výbor klubu důchodců Prostřední Bečva srdečně zve své členy na 
 

Výroční členskou schůzi 
 

V pátek 21. října v 15 hod. na Sokolovně 
Občerstvení zajištěno 

 
 
 

V případě neúčasti volejte na tel 737 951 967 paní Juroškové. 
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HORNÍ BEČVA  

 

V ZRCADLE  
MINULOSTI 
 

Beseda s Karlem J. Malinou 
autorem nové publikace 
 

V letošním roce vydala obec Horní Bečva knihu, 
která v devíti topograficky vyčleněných oddílech 
prostředkuje obraz Horní Bečvy v minulém 
století od jeho počátku až do šedesátých let. 
 
čtvrtek 20. října 2022 / v 17.30 h 
místní knihovna Prostřední Bečva 

PÁTEK 14. ŘÍJNA 2022

(muzika, divadélko, tanec světýlek, občerstvení zajištěno)

Setkání účastníků lampiónového průvodu 

na návsi u altánu na Prostřední Bečvě 

v 18.30 hodin.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
aneb lampiónový průvod
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Sobota 1. 10., 9.00 h. – první sobota 
v měsíci pan Polášek ze Zašové
Varhaník – Jaroslav Fuksa 840, 701, 
801
Za členy růžencového bratrstva a duše 
v očistci.

Sobota 1. 10., 11.00 h. – svatba Mi-
chal Hanzák z Lužné a Michaela Holá 
ze vsetína
P. Dujka.

Neděle 2. 10., 10.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 523, 890
Za Marii a Jaroslava Chrbjátovy, živou 
a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Středa 5. 10., 17.30 h
Varhaník – Jaroslav Fuksa 711, 727, 
802
Za zemřelého Oldřicha Švihla, rodinu 
Švihlovu, zemřelého Miroslava Janíčka 
mladšího a Miroslava Janíčka staršího, 
rodinu Janíčkovu a Závorkovu.

Neděle 9. 10., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 728, 725, 804
Za zemřelého Vladimíra Kubáně, živou 
a zemřelou rodinu Kubáňovu, Pavláto-
vu a Štůralovu.

Středa 12. 10., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 838-9sl. 841, 
712, 806
Za zemřelého Ludvíka Bila, manželku, 
syna Ludvíka a Františka, živou rodinu 
Bilovu a duše v očistci.

Neděle 16. 10., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 709, 811
Za zemřelého Františka Křenka, Ma-
rii Křenkovou, syna Vlastimila Křenka 
a živou rodinu.

Středa 19. 10., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 522, 701, 807
Za Vladimíra Fiuráška a rodiče z obou 
stran.

Neděle 23. 10., 10.30 h. Misijní neděle. 
Misijní jarmark
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 710, 712, 801
Za členy Papežského misijního díla na 
Prostřední Bečvě a jejich živé rodiny.

Od úterý 25. 10. do 8. 11. lze získat 
odpustky přivlastnitelné pouze duším 
v očistci.

Úterý 25. 10., 17.00 h. – P. Polášek ze 
Zašové

Varhaník – Jaroslav Fuksa 810, 727, 812
Za zemřelou Marii Ondryášovu, její ro-
diče Holčákovy, živou a zemřelou rodi-
nu Ondryášovu.

Neděle 30. 10., 10.30 h. Sbírka na 
kostel
Varhaník – Monika Švandová 512, 701, 
802
Za zemřelé rodiče Zdeňka a Marii On-
dryášovy, jejich bratra Josefa Vaculína, 
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

⛪ mše svaté v říJnu v kostele svaté zdislavY
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 Jak se žilo na BečvÁcH…

HosPodY, Hostince, PutYkY a šenkY 1. čÁst

Předchůdci malých starých putyk byly 
středověké mázhausy. Putyky patřily 
k nejoblíbenějším typům pohostinských 
zařízení. Jedinečnost a neopakovatelnost 
prostředí nelze nalézt v řádných nově po-
stavených restauracích. Jejich návštěvní-
ky přitahoval skromně vybavený interiér 
poskytující jistý druh útulnosti. Místnost 
bývala těsná a tmavá, nízká, zašlé mal-
by s řadou dřevěných věšáků na šaty, 
s hrubými stoly, rozviklanými židlemi 
a železnými kamny, která sálala suchým 
žárem.

Dalším typem hospod byly formanské, 
zájezdní a ubytovací hostince. První 
zmínky o formanských hospodách po-
cházejí už ze 13. a 14. století. Největšího 
rozkvětu se dočkaly až v 18. a 19. stole-
tí, což bylo dáno rozvojem silniční sítě 
za vlády Marie Terezie a Josefa II. Vedle 
formanských hostinců stávaly i kovárny, 
zajišťující formanům servis. Formani za-
jišťovali nákladní dopravu a na cestách se 
potřebovali ubytovat a nasytit. Forman-
ské hospody byly výstavnější a prostor-
nější. Disponovaly velkými stájemi, dvory 
i kůlnami, do kterých se při špatném po-
časí vešly vozy. Dvory měly zpravidla dvě 
široké brány, aby se vůz na dvoře na dru-
hý den nemusel i se spřežením obracet 
a vozka mohl ve svém směru pokračovat 
v cestě.

Noclehy valašských dopravců byly velmi 
skromné. V šenkovně, kde jedli a pili, se 
převrátily židle na stoly, na zem se položila  
sláma a bylo ustláno. Také s převlékáním 
se do nočního úboru si formani starost 
nedělali a uložili se ke spánku v oblečení. 
Za přikrývku jim sloužily vlastní koňské 
přikrývky. V pozdějších dobách zájezdní 
hostince, které navazovaly na formanské,  
získaly jinou podobu, jelikož se k cestová-
ní používalo spíše automobilů. A sloužily 
také místním občanů, nejen projíždějícím 
zákazníkům.

Časté bývaly také šenky na fojtství, které 
byly dokladem výjimečnosti jejich posta-
vení a sídla. Přímo na fojtství se zřizovaly 
šenky, které byly privilegiem fojtů, stejně 
jako k fojtství patřila pila a mlýn.

Vedle zmíněných šenků na fojtství exis-
tovaly hospody vrchnostenské, nazýva-
né také panské. Majitel panství postavil 
hospodu, kterou buď sám provozoval, 
nebo ji pronajímal nájemcům, případně 
ji později prodal. Nájemce samozřejmě 
musel alkoholické nápoje odebírat opět 
z panských zdrojů. Stejně jako ve fojt-
ských šencích se zde pálenky nalévalo 
málo a čepovalo se pouze pivo. V počát-
cích pili Valaši kořalku poměrně málo, 
přestože palíren existovalo dost.

Na zájezdní a formanské hospody nava-
zovaly v pozdějších dobách různé výletní 
hostince a pohostinská zařízení pro tu-
risty. Nestály u rušných cest, nesloužily 
pocestným a přepravcům, ale stavěly se 

naopak na hůře přístupných a málo fre-
kventovaných místech, jako byly vrchol-
ky hor a jiná turisticky atraktivní místa. 
K rozvoji výletních hostinců, turistických 
chat a různých útulen došlo na Valašsku 
na konci 19. a v první třetině 20. století, 
a to v souvislosti se zakládáním turistic-
kých spolků. Prvním českým spolkem na 
Valašsku byla Pohorská jednota Radhošť 
(PJR) ve Frenštátě v roce 1884. První tu-
ristickou útulnu s 25 lůžky postavila PJR 
na Pustevnách v roce 1891. Jmenovala 
se Krčma. O tři roky později vybudovala 
jednota zděnou útulnu Šumná a v roce 
1897 začala podle návrhů stavitele Mi-
chala Urbánka a jeho pomocníka Dušana 
Jurkoviče stavět na Pustevnách v lidovém 
slohu další útulny – Maměnku a Libušín 
s jídelnou.

Obě budovy byly dokončeny v létě 1898. 
Nábytek a interiér navrhl Dušan Jurko-
vič. PJR zde pořádala různé společen-
ské akce s hudbou a tancem, slavnosti 

v září jsme dokončili téma věnované podnikání a řemeslům v naší obci. tentokrát začínáme novou oblast, kterou je téma 
hospod, hostinců, později i hotelů na Prostřední Bečvě. v úvodu bych ráda zaměřila na historii vzniku hostinců a hospod 
obecně a zaměřila na situaci v obci na počátku minulého století.

Na pohlednici můžeme vidět Obecní zájezdní hostinec Rudolfa Jandy. Bohužel se mi nepodařilo 
zjistit, kde se nacházel. Pokud by někdo z občanů měl nějaké informace o tomto hostinci, podělte 
se o ně s námi.
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a výlety. Turistický areál doplnila v roce 
1926 poslední útulna – Tanečnica. Měla 
60 dvoulůžkových a 21 jednolůžkových 
pokojů, dvě společné noclehárny, garáže 
a kurt.

Díky tomu, že došlo po roce 1918 k nebý-
valému vzrůstu zájmu turistů i návštěv-
níků z celé republiky, staly se útulny nej-
známějšími zařízeními na Valašsku a tím 
i v Prostřední Bečvě, do jejíhož katastru 
Pustevny patří. V dalších kapitolách se již 
areálem na Pustevnách zabývat nebude-
me, neboť vzhledem k celostátní popula-
ritě tohoto místa bylo zveřejněno nespo-
čet materiálů mapujících tuto lokalitu.

Pokud někdo chtěl provozovat hospodu, 
potřeboval k tomu od 19. století přede-
vším koncesi. Koncesi ke koncesova-
ným živnostem udělovala okresní hejt-
manství, která také přijímala oznámení 
o samotném provozování, schvalovala 
živnostenské provozovny (hospody). C. 
K. okresní hejtmanství vzalo žádost na 
vědomí a postoupilo ji představeným 
dané obce, kteří měli zjistit, zda je žada-
tel spořádaným občanem, zda nemá po-
licejní záznamy, jestli obyvatelstvo obce 
potřebuje další hostinec a jsou-li prostory 
vhodné k provozování pohostinské čin-
nosti. Hejtmanství poté na základě těchto 
vyjádření koncesi vydalo (nebo také ne). 
Oznámení o udělení živnosti poté dostala 
vedle samotného držitele na vědomí také 
obecní rada, četnická stanice, společen-
stvo hostinských, berní správa a zemský 
výběrčí úřad.

Provozovatelé hospod museli při své 
činnosti dodržovat úředně nařízené 

provozní podmínky, a to např. v této 
podobě:

1. Ve výčepní místnosti musí být na vidi-
telném místě zarámovaný a pod sklem 
úředně ověřený opis koncesního de-
kretu. Totéž platí o listině, kterou byl 
schválen případný nájemce.

2. Místnosti určené pro výkon živnosti 
hostinské nesmí se používati k jiným 
účelům, zvláště ne co místnosti k obý-
vání a spaní majitele živnosti, jeho ro-
diny a jeho personálu.

3. Opilým nesmí se podávati lihové 
nápoje.

4. Ceny nápojů a jídel jakož i pokojů buď-
tež vyvěšeny v hostinských místnostech.

5. 0hledně výčepu vína, buďtež přísně 
zachovávány předpisy zákonů z roku 
1929.

6. Předpisy o policejní uzavírací hodině 
buďtež přesně dodržovány.

7. V hostinských místnostech nechť vždy 
panuje největší čistota, stan upotře-
bení nádobí k vaření jídla a pití, jakož 
i k měření tekutin při výkonu živnosti 
budiž dbáno ustanovení ministerské-
ho nařízení ze dne 13. října 1897 ř. ž. 
č. 235.

Pozornost ze strany úřadů byla věnována 
především stavu záchodů, které byly prak-
ticky bez výjimky v dramatických stavech.

Jak vypadala celkově situace v té době 
v naší obci jsem se snažila zjistit z obecní 
kroniky z let 1900 – 1939:

Pronájem a koncese k hostinské činnos-
ti schvaloval Obecní výbor. Za udělení 
koncese nebo nájmu musel každý žadatel 

odvádět určitou částku do obecní poklad-
ny. Několik příkladů vypsaných z kroniky 
od roku 1900:

„dne 18. srpna 1900
Obecní výbor najímá obecní hostinec Janu 
Macháčkovi z Rožnova na dobu 3 let za 
roční nájemné 520 zl r.

dne 26. srpna 1900
Obecní výbor usnesl se v dnešním seze-
ní vysloviti souhlas s udělením hostinské 
a nálevní koncesse Marii Skalíkové,

dne 28. července 1901
Vyjádření o žádosti Josefa Hrubého, 
obchodníka č. d. 104 ve zdejší obci, za 
propojení koncesse ku prodeji pálených, 
lihových nápojů v malém, v otevřených 
nádobách. Po všestranné rozmluvě o tom-
to předmětu usnáší se obecní výbor jedno-
hlasně, vysloviti se proti udělení jmenova-
né koncesse, ježto potřeba propojení této 
koncesse ve zdejší obci toho nevyžaduje; 
neboť zdejší obec, která dle posledního 
sčítání má 1 678 obyvatel, většinou chu-
dých, má 4 veřejné hostince a 4 tak zvané 
„putyky“, takže dle statistiky připadají 
ve zdejší obci na jednu školu dvě kořalny. 
Povolením žádaného nálevu rozmnožena 
byla by jinak už bezúzdná náklonnost 
k dalšímu požívání otravného nápoje 
a v ohledu mravním rozvinuly by se po-
měry tím dále, tím méně utěšenější, ježto 
žadatel již „putyku“ má a tudíž prodeje 
kořalky by se zneužívalo.

dne 10. dubna 1902
Obecní výbor usnesl se 7 hlasy a za sou-
hlasu zástupce velkostatku proti hlasům 
Františka Mikulenky, Josefa Hrubého 
a Františka Jurajdy, aby se koncesse hos-
tinská i s domem č. 230 na dobu 3 let za 
roční nájemné 1 060 K pronajala Josefu 
Borutovi.

4. 1. 1903
Vyjádření o žádosti Františka Paseky, ob-
chodníka č. d. 127 ve zdejší obci, za pro-
pojení koncesse hostinské a výčepnické 
s oprávněním cizince přechovávati, pokr-
my podávati, pivo, víno a ovocné víno čepo-
vati. Smlouva byla podepsána.

21. 8. 1904
Obecní výbor usnesl se jednohlasně, aby 
se koncesse hostinská i s domem č. 230 na 
dobu 3 let, t. j. od 12. listopadu 1904 až 
do 12. listopadu 1907, za roční nájemné 
1100 K pronajala Pavlu Frydrychovi.
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2. 9. 1906
Obecní výbor usnesl se jednohlasně, aby 
koncesse hostinská i s domem č. 230 na 
dobu 3 let t.j. od 1. října 1906 do 1. říj-
na 1909 za roční nájemné 1 000 K slovy 
jeden tisíc K pronajata byla p. Rudolfu 
Jandovi. Nájemné musí každého čtvrtro-
ku napřed zaplaceno býti v ruce starosty. 
Kdyby nájemník některého ¼ nájemného 
do 3 dnů nezaplatil, pozbývá tato smlouva 
platnosti.

19. 2. 1922
Ve schůzi obecního zastupitelstva, konané 
19. února 1922 za přítomnosti 18členů 
usnešeno, aby koncesse hostinská Oldři-
chovi Mikulenkovi byla udělena.

1930 – 39
Hospodář si rád zašel mezi druhy do hos-
pody, kde si sdělovali zkušenosti a zahráli 
v karty. Hojnost srdečnosti se tu rozlévala 
nejen hlasitými hovory, ale i lihovinami, 
které byly nabízeny každému příchozímu. 
Alkohol namnoze zubožoval rodinu. Byly 
i případy, že otec z nedělních bohoslužeb 
přišel až v úterý nebo ve středu s hromy 
a blesky, takže žena a děti rychle hledali 

bezpečí v úkrytech. Pak se zase šetřilo na 
jídle a na šatech.

V hostincích byly pro pány zvláštní světni-
ce, „extrovny“, kde lid neměl přístup.

Kromě hospod bylo možno získat alko-
hol i v obchodech většinou s potravina-
mi, které k tomu měly oprávnění. Tento 
alkohol musel být ovšem v uzavřených 
lahvích.

Takový obchod měli například:

Již od roku 1911- Robert Vencl prodej se 
smíšeným zbožím s prodejem piva a liho-
vinami v uzavřených lahvích.

Ve stejném roce – Jan Stanečka – výroba 
lihových nápojů na studené cestě a jejich 
prodej v nádobách.

Od roku 1918 Vokurka Vinceslav – 
krupařství s prodejem piva a kořalky 
v uzavřených lahvích.

Prodej alkoholu v uzavřených nádo-
bách ve spojitosti se smíšeným zbožím 
mělo v průběhu let poměrně hodně 
obchodníků.

Od roku 1924 - Božena Mikulenková, 
1934 - Růžena Fojtková, 1936 - Franti-
šek Křenek, 1936 – Oldřich Šimurda, 
1937 – Růžena Vičanová, 1946 - Ludmila 
Bartková (Šimurdová), 1946 - František 
Křenek, 1946 – Cyril Děcký.

Tímto bych ráda uzavřela obecné vyprá-
vění o tom, jak vypadaly hospody a prodej 
alkoholu nejen v naší obci. V dalších čás-
tech se pak budeme věnovat konkrétním 
hospodám – Zavadilka, Na Nové, Skalí-
kova louka, Skokan, Hotel. Popíšeme je-
jich historii i současnost. Hned v listopa-
du začínáme známou Zavadilkou.

Pokud byste měli nějaké informace, osob-
ní vzpomínky nebo fotografie k těmto 
tématům, ozvěte se, prosím, na mobil 
732 631 361 (Zina Langrová)

Zpracovala: Zina Langrová
Zdroje:

Okresní archív Vsetín
Kronika obce

Zdeněk Kment, Ladislav Baletka – Roz-
marné hostince valašské

ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově 
pod R. a jinde na Valašsku

novÝ školní rok 2022/2023

Prázdniny skončily a hurá za kamarády do školy!

Ve čtvrtek 1. září paní ředitelka ZŠ v Pro-
střední Bečvě Mgr. Pavlína Přikrylová 
zahájila na školní zahradě nový školní 
rok. Přivítala nejen stávající žáky, ale také 

naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Jako 
každý nový školní rok, tak i letos přišel žá-
kům, pedagogům a ostatním zaměstnan-
cům školy popřát pohodový nový školní 

rok i pan starosta Radim Gálik. Zvláště 
popřál našim prvňáčkům hodně jedniček 
a na úspěšný start do školy jim slavnostně 
předal veliké kornouty plné dárků.

Hned na druhý den jsme využili pěkného 
počasí a společně se vydali na dopolední 
pobyt v přírodě. Navštívili jsme nedaleké 
Pustevny a prohlédli si toto krásné a tu-
risty vyhledávané místo Beskyd. Obdivo-
vali jsme sochy z písku, zasoutěžili jsme 
si a cestou k soše Radegasta jsme stopo-
vali a učili se orientovat v terénu. Díky 
slunečnému počasí jsme mohli obdivovat 
i krásné výhledy do okolí. Příjemně una-
vení a s úsměvem na rtech jsme se vrátili 
do školy na výborný oběd, který nám naše 
paní kuchařky s láskou uvařily. To nám to 
chutnalo po pobytu stráveném na čers-
tvém vzduchu!

 novinkY ze školY a školkY
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To, že rádi sportujeme, dokazuje účast 
41 žáků z 1. – 5. ročníku, kteří se zúčast-
nili 9. září sportovní akce s názvem Běh 
za zdravím v Rožnově pod Radhoštěm. 
Našim rychlonožkám počasí přálo a ve 
velké konkurenci cinkly pro naši školu i 3 
medaile. Pro 1. místo si ve své kategorii 
doběhla Ema Vardžáková z 5. třídy, pro 
3. místo Nikola Juroková ze 3. třídy a Petr 
Kocián z 5. třídy obsadil také pěkné 3. 
místo. Blahopřejeme. Velkou pochvalu 
mají i ostatní běžci, kteří si vedli na běžec-
ké trati skvěle.

V úterý 13. září se žáci 2. – 5. ročníku 
vypravili do Rožnova pod Radhoštěm 
znovu. Tentokrát v areálu fotbalového 

stadionu a v prostoru víceúčelové haly 
navštívili 5. ročník Veletrhu sportovních 
a volnočasových aktivit. Měli tak jedi-
nečnou příležitost vyzkoušet si sportovní 
a volnočasové aktivity na jednom místě 
za účasti reprezentantů a olympioniků 
České republiky. Akce se zdařila, všichni 
přijeli nadšení.

Žáci naší školy jsou nejen dobrými spor-
tovci, ale vynikají i ve výtvarném oboru. 
Sami se o tom můžete přesvědčit na naší 
již druhé výstavě výtvarných prací žáků 
naší školy, kterou jsme v září pro vás při-
pravili opět do šindelového domečku. 
Všechny práce byly vytvořeny v hodinách 
výtvarné a pracovní výchovy. Určitě se 

přijďte podívat na naše malá umělecká 
díla.

Tuto výstavu výtvarných prací našich 
žáků doplní Výstava na stromech. Je to 
celorepublikový výstavový happening 
na podporu důstojné práce. Prohlédnout 
si ji můžete na návsi. Akce upozorňuje 
na souvislosti mezi podmínkami výroby 
a naší spotřebou. V týdnu od soboty 1. do 
soboty 8. října 2022 proběhne 8. ročník 
této akce, letos se zaměřením na podmín-
ky pěstování kávy v Kolumbii. Všechny 
Vás srdečně zveme.

Mgr. Zdeňka Kypetová

 SPort

fotBalové  
novinkY

Muži mají za sebou další čtyři utká-
ní, a to vítězství s Kateřinicemi 4:3, 
s VKK 4:1, vítězství s Rožnovem 4:0 
a konečně remíza s Juřinkou 2:2. 
V tabulce jsme na druhém místě, 
skore23:9 se ziskem 16 bodů. De-
finitivní termín odloženého utkání 
s Valašským Meziříčím B je sobota 
5. listopadu ve 13.30 h.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

tJ sokol kněHYně

Běháš, běhám, běháme…

V létě jsme se zúčastnili několika závodů 
např. Běhej lesy na Bílé, Bílá bajk, Vala-
chy tour. Za zmínku stojí seriál Valachy 
tour, který sestává ze čtyř závodů a to: 
běh na lyžích, cyklistický závod, triatlon 
a přespolní běh. Máme za sebou tři zá-
vody a v celkovém pořadí v dětských zá-
vodech je TJ Sokol Kněhyně na 3. místě. 
V říjnu, přesněji 22. 10. 2022 nás čeká 
poslední závod – přespolní běh. Držte 
nám palce, ať se nám vydaří!

Ale je tady podzim a s ním série přespol-
ních běhů. První z nich byl Běh Kně-
hyňským údolím. V prosluněnou první 
zářijovou sobotu jsme na trať poslali 
117 závodníků ve dvaceti kategoriích. Je 
důležité, že se naši závodníci zúčastnili, 
ale nás samozřejmě zajímají i výsled-
ky – Kačka, Vojta, Very – 2. místo, Bety 
s Terezkou 3. místo. Tobík se umístil těs-
ně pod stupněm vítězů na bramborové 
pozici.
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skvělÝ ÚsPěcH naší starší  
PříPravkY na turnaJi v Jarcové 

10. 9. jsme byli pozváni na kvalitně obsazený turnaj MAtRiX CUP 
2022 v Jarcové.

Kluci od začátku turnaje předváděli 
skvělý fotbal. Hráli v takovém na-
sazení, že si ostatní týmy s námi ne-
věděly rady. Kluci postoupili až do 
finále, kde po velké a napínavé bitvě 
těsně prohráli a nakonec obsadili 
krásné 2. místo.

Výsledky turnaje:

Pr. Bečva – Valašské Meziříčí 4:2
Pr. Bečva – Kyjov 6:1
Pr. Bečva – Kroměříž červení 3:1
Pr. Bečva – Bratřejov 7:0
Pr. Bečva – Rožnov pod Radhoštěm 
3:0
Pr. Bečva – Bohdalovice 4:1
Pr. Bečva – Kroměříž bílí 2:3
Na turnaji jsme získali také indivi-
duální ocenění. Vašek Pšenčík se stal 
nejlepším brankářem turnaje a Ma-
rek Vančura nejlepším střelcem.

Všem klukům moc gratulujeme!

Za FK Prostřední Bečva mládež  
Ondřej Kuba

V pátek 9. 9. 2022 Běh za zdravím 
přinesl Vojtovi zlatou, Kačce a Verči 
stříbrnou medaili. Hned nato v sobo-
tu v Zubří v Běhu okolo Soliska byla 
Very druhá a Vojta třetí. Kluci nezkla-
mali a v silné konkurenci doběhl Kuba 
jako čtvrtý a Tomáš šestý. Neztratili se 
ani ostatní – Venda, Eliška, Anežka, 
Anetka, Terezka a Zdeňa, všichni bo-
jovali a nechali na trati všechno.

Letos se běžel jubilejní 20. ročník 
Běhu krajem Emila Zátopka. V dět-
ském závodě se Kačka, Vojta a Very 
umístili na druhém místě, pak ná-
sledovala Venda s bramborovou me-
dailí. Kuba, Tomáš i Zdeňa bojovali 
a doběhli.

Běžky, běžky, běžky ZDAR!

TJ Sokol Kněhyně

Interiérové osvětlení

 
   Určíme vhodný počet a pozice
   svítidel.
   Poradíme s výběrem svítidel.
   Vytvoříme vizualizaci osvětlení.
   Zajistíme dodání a montáž.

Svítím pro tebe

Stavíte, rekonstruujete nebo jen 

zvažujete změnu osvětlení?

Zabýváme se zdravým světlem 
a rádi Vám vytvoříme návrh 

osvětlení na míru.

+ 420 724 411 489

 info@svitimprotebe.cz

www.svitimprotebe.cz 


