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Masopustní veselice

Jeden z účastníků letošního fašanku mě 
pobavil touto historkou – jeho zeť, pochá-
zející z Británie, se ho ptal, co to vlastně 
znamená ten masopust? Když mu to vy-
světlil, tak přikyvoval s tím, že v Británii 
nic takového nemají a že si myslel, že bu-
deme pouštět maso po vodě (maso – pusť).

Masopust je vlastně období mezi zimním 
slunovratem a Popeleční středou. V lidové 
kultuře se jedná o významné přechodové 
období, uzavírající zimní práce a zejména 

poslední masopustní dny měly obřadní 
význam. Jak píše Jana Tichá ve své knize 
Výroční obyčejová a obřadní kultura na 
Valašsku: Končící zima v očekávání při-
cházejícího jara skutečně nepředstavovala 
jen období čiré bezbřehé radosti, ale též čas 
zostřeného vnímání zápasu člověka s vlast-
ním zánikem, se smrtí. Z tohoto pohledu 
masopust nijak nevybočuje z řady dalších 
zvykoslovných představ a aktivit zimního 
období, které se svými zvýšenými nároky 

na přežití v každém svém okamžiku velmi 
výrazně upomínají na konec lidského ži-
vota… Nakolik jsme schopni smrt přelstít: 
schovat se přední ní, přehádat ji, obehrát, 
utancovat? Závěrečným masopustním 
dnům se říkalo různě – fašank, ostatky, 
ale na Rožnovsku bylo obvyklé pojmeno-
vání končiny. S myšlenkou na nadcháze-
jící přísně postní období si všichni snažili 
ještě užít – dopřát si dobrého jídla a pití, 
zatancovat si a zazpívat se sousedy.

Možná jste v sobotu 18. února po obědě zaznamenali na ulici a před svými 
domy větší rámus. To masopustní průvod procházel obcí. Ačkoliv předpověď 
počasí nebyla příliš vstřícná, nakonec si to déšť rozmyslel a na akci se sešlo vel-
ké množství masek i přihlížejících.
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A jak vypadal fašank na Prostřední 
Bečvě? Jelikož naše obec je rozlehlá a ne-
jde projít „od východu po západ“ nebo 
„od jihu na sever“, oslovili jsme naše 
spolky, aby nám pomohly s průvody ma-
sek. Kněhyňské údolí pak procházeli 
hasiči z Kněhyň, Bacovem šli fotbalis-
té, z Adámek scházeli hasiči ze středu 
a Dolním koncem mašírovaly masky 
ze Sakumpikum. Masky se zastavovaly 
v předem domluvených domácnostech, 
ale lidé jim sami otevírali i jinde. Rari-
tou byl určitě v Kněhyních povoz tažený 
koňmi, který vezl Záhořany. Na návsi se 

pak potkalo několik muzik – Záhořané, 
hudecká muzika Staré gatě, heligonkář 
a jiní muzikanti s vozembouchy, housle-
mi a dalšími nástroji. A všechni to pěkně 
rozjeli – hrálo se v altánu, u zahrádkářů, 
ve vestibulu Domu služeb. Náves se celá 
roztančila – maskami i přihlížejícími. 
A jaké masky byly k vidění? Od tradičních 
medvědů, pohřebenářů (muži oděni do 
slámy s vysokou čepicí), starých babek, 
řezníka přes pohádkové bytosti, jeptišku, 
myslivce a nejroztodivnější postavy ve 
škraboškách, kloboucích a hábitech. Více 
určitě řeknou fotografie.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zú-
častněným a především našim spolkům – 
jmenovitě SDH Prostřední Bečva, SDH 
Kněhyně, FK Prostřední Bečva, Sakum-
pikum, Záhořanům a zahrádkářům za 
zázemí. Velký dík patří také knihovnici 
Marcele Slížkové, která celou akci koor-
dinovala. Věřím, že jsme úspěšně založili 
novodobou tradici a že se příští rok opět 
setkáme v tak hojném počtu.

Alena Srovnalová, místostarostka
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🏙 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

Svoz odpadů 
v březnu 2023

Popelnice
netříděný odpad: 

6. – 7. 3. 2023,  
20. 3. – 21. 3. 2023

Papír, 
sklo: 

27. 3. 2023

Plasty, 
nápojové kartony: 

1. 3. 2023,  
13. 3. 2023,  
29. 3. 2023

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

ČEZ distribuce oznamuje, že v úterý 
7.3. od 7.45 do 15.45 dojde k odstávce 
elektřiny na velkém území naší obce a to 
především v Kněhyních. Seznam domů 
najdete na webu obce www.prostredni-
becva.cz - oranžový infopanel ČEZ.

PlÁNOvANÁ ODstÁvkA 
ElEktriCké ENErgiE

POPElNiCE NA tŘÍDěNý ODPAD

V únoru proběhla anketa, ve které jsme zjišťovali zájem občanů o popelnice na 
tříděný odpad. 

Anketa dopadla jednoznačně, že byste 
popelnice uvítali. Zúčastnilo se jí 112 
respondentů a nejžádanější byly popel-
nice na plast (více jak 90%). Pouze 9% 
odpovědělo, že o popelnice nemá zájem. 
Bližší výsledky jsou zobrazeny v násle-
dujícím grafu.

Z toho důvodu projednáme v zastupitel-
stvu možnost požádat o dotaci na nádo-
by na tříděný odpad. Předpokládáme, že 
se bude jednat o 240 l popelnice, resp. 
110 l dle typu odpadu. Místa, kde neza-
jíždí svozová firma, budou mít stále mož-
nost pytlového sběru.

Alena Srovnalová



4 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva


sPOlEČENskÁ 
krONikA

Vzpomínáme
Dne 7. břez-
na 2023 vzpome-
neme nedožité 90. 
narozeniny naše-
ho tatínka, pana 
KARLA RŮČKY 
z Bacova. S láskou 
vzpomínají syn Karel s rodinou a dcera 
Marie s rodinou.

Měl jsi nás rád, 
chtěl jsi s námi žít, 
přišla zlá nemoc 
a ty jsi musel odejít.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
ale vzpomínky zů-
stanou v něm.

Vzpomeňme dne 13. března na 13. 
smutné výročí, kdy nás opustil náš dra-
hý manžel, tatínek, dědeček, pan Mi-
ROsLAV MiKudA.

Odešel od všeho, co měl rád,
aniž stačil někomu sbohem dát.
Dne 15. 3. 2023 
vzpomeneme 4. 
smutné výročí, 
kdy nás po krát-
ké těžké nemoci 
navždy opustil 
náš drahý tatí-
nek, tchán, dě-
deček, pradědeček, švagr a strýc, pan 
EMiL ŠTEKbAuER z Kněhyň. S lás-
kou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Jaroslava, syn Milan s rodi-
nou, dcery Marcela a Šárka s rodina-
mi a ostatní příbuzenstvo. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

 NOviNky ZE škOly

JAk tEN ČAs lEtÍ, Už JE tU POlOlEtÍ

Poslední den v lednu bylo dětem rozdáno vysvědčení za práci v prvním pololetí 
a už tu máme pololetí druhé. Všichni jsme se hned pustili nejen do učení, ale 
i do aktivit spojených se školou.

rECitAČNÍ sOUtěž

Už ve středu 8. února 2023 odpoledne 
se na naší škole konala recitační soutěž. 
Samotné soutěži předcházela třídní kola, 
z nichž nejlepší recitátoři postoupili do 
kola školního. Všichni byli výborně při-
pravení a dokázali, že jsou opravdovými 
milovníky krásného slova a básniček. Mi-
lým překvapením byli naši prvňáčci, kteří 
se stali zdatnými konkurenty dnes již os-
třílených starších recitátorů, a to nejen ve 
výrazném přednesu, ale i v délce nauče-
ného textu básní. Porota měla nelehký 
úkol vybrat ty nejlepší. A jak to dopadlo? 
V 0. kategorii žáků 1. třídy obsadili stup-
ně vítězů: 1. místo - Anetka Martináková, 
2. místo - Matyáš Plánka a 3. místo – Tobiáš 
Křiva. V I. kategorii žáků 2. – 3. třídy se 
umístily na 1. místě – Martina Kociáno-
vá, na 2. místě – Aneta Mikulenková a na 
3. místě – Barbora Ježová. V II. kategorii 
žáků 4. – 5. třídy to byli na 1. místě – De-
niel Cverna, na 2. místě Daniel Schmidt 
a na 3. místě Ema Vardžáková. Všem 
účastníkům děkujeme za krásné odpole-
dne a vítězům blahopřejeme k postupu 
do okresního kola.

vAŘÍME NA PŘÁNÍ

Středa 8. 2. 2023 se nesla nejen ve zna-
mení básniček. Stala se i dnem, který 
byl překvapením pro všechny strávníky 
školní jídelny. Všichni dobře víme, že va-
řit a hlavně vymýšlet jídla pro děti bývá 
někdy pěkný oříšek. Ve školní kuchyni 
se snažíme, aby strava byla chutná, pes-
trá a nutričně vyvážená. Vymýšlíme nové 
pokrmy, kombinujeme různé suroviny, 
experimentujeme s bylinkami. Školní 
jídelna se musí řídit spotřebním košem, 
který určuje žádoucí průměrnou měsíční 
spotřebu vybraných potravin, např. ryb, 
luštěnin, masa, zeleniny, apod. Plnění 
spotřebního koše bývá předmětem kon-
troly České školní inspekce. Navzdory 
tomu paní kuchařky daly možnost dětem 
ovlivnit školní jídelníček. Každý měsíc 
bude vždy jeden den věnován přání dětí. 
Tento den budou paní kuchařky vařit 
podle jejich sestaveného jídelníčku. Jed-
notlivé třídy se budou postupně v sesta-
vování jídelníčku střídat, aby byly vysly-
šeny požadavky a „chutě“ od nejstarších 
až po ty nejmladší. Do konce školního 
roku nám zbývá pět měsíců, to znamená, 



5březen 2023

že každý ročník si vybere jedno oblíbené 
jídlo v měsíci. Začali jsme od 5. třídy. Co 
nám páťáci vybrali? Jídlo, které milují 
snad všechny děti. Pochutnali jsme si na 
sváteční polévce s játrovými knedlíčky 
a nudlemi, dozlatova upečeným kuřecím 
řízkem a hranolky s kečupem. Mňam – 
to se povedlo! Mňamka jako od mamin-
ky. Paní kuchařky, moc děkujeme a už 
se těšíme, co nám v dalším měsíci vybe-
rou čtvrťáci. Této skvělé akce se účastní 
i předškoláci z našich školek. Doufáme, 
že i oni si pochutnávají.

škOlA v POHyBU

Ke zdravému životnímu stylu všech patří 
nejen zdravá strava, ale i aktivní pohyb. 
Proto se naše škola v pondělí 20. 2. 2023 
zapojila do projektu s názvem Škola v po-
hybu, určenému předškolákům a žákům 
1. – 3. tříd. Cílem této ukázkové hodiny 
byl všeobecný pohybový rozvoj a vyvolá-
ní radosti z pohybu u dětí. Děti se aktivně 
zapojily do pohybových aktivit a dozvě-
děly se, co dělá pravidelná pohybová ak-
tivita s jejich zdravím – podporuje pozi-
tivní myšlení a náladu, zlepšuje vztahy ve 
skupině, podporuje přátelství, zlepšuje 
spolupráci mezi dětmi, je prevencí proti 
obezitě, zlepšuje funkci srdce, kondiční 
stránku, prodlužuje dobu výdrže v akti-
vitách a hrách, zlepšuje silovou připra-
venost, stabilitu a využívání těla, zvyšuje 
výkonnost a zlepšuje provádění jednotli-
vých dovedností, rozvíjí kreativitu, tvoři-
vé myšlení a samostatné rozhodování a je 
významnou prevencí zranění.

těšÍ NÁs ÚsPěCHy 
vE výtvArNé sOUtěži 
vAlAšskÁ ZiMA

V únoru měli svůj velký den i naši malí vý-
tvarníci. Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se sešli v sále 
SVČ v Rožnově p. R. vítězové výtvarné 
soutěže Valašská zima, kde jim za jejich 
zdařilé výtvarné práce byly předány pěkné 
ceny. Mezi oceněnými byli Marie Barabá-
šová a Lucie Martináková s prací Zimní 
radovánky na ledu, Adam Jež s prací Zvy-
ky a tradice a nechyběla ani Veronika Ma-
curová z MŠ Kněhyně s prací Sněhuláček 
panáček. Vítězům blahopřejeme. Výstav-
ku všech prací můžete zhlédnout v prosto-
rách SVČ v pracovních dnech v odpoled-
ních hodinách do 13. 3. 2023.

kArNEvAl 
vE škOlNÍ DrUžiNě

Konec měsíce února patřil školní družině. 
V prostorách tělocvičny se konal Velký 
karneval za účasti super masek, které si 
děti samy vytvořily. Nechyběly ani soutěže, 
hry a reje masek v rytmu disca. Karnevalo-
vé odpoledne si všichni užili. Neuvěřitelné 
kostýmy se staly mnohým dětem inspirací 
pro příští rok, na který se už teď těší.

ZvÍtěZÍ POHyB vENkU 
NAD POČÍtAČi A MOBily?

Měsíc únor nám ve škole rychle utekl, 
a to nejen díky skvělým akcím ve ško-
le, ale také jsme si užili námi tak dlouho 
očekávané jarní prázdniny. Počasí nám 
přálo, mohli jsme se věnovat zimním 
sportům, výletům a návštěvě příbuzných. 
Zapomněli jsme na učení, odložili mobily 
a počítače jsme přesunuli na druhou ko-
lej. Určitě jsme tím udělali svým rodičům 
radost, protože víme, že v současné době 
děti tráví mnohem více času na mobilech, 
tabletech a počítačích. Mnoho z nich se 
pohybuje i na sociálních sítích, kde na ně 
číhají nástrahy. Snažíme se děti před ne-
bezpečím internetu chránit. Proto jsme 
si s žáky připomenuli Den bezpečného 
internetu, který letos připadl na 7. února, 
seznámili jsme je s desaterem bezpečné-
ho internetu a vytvořili plakáty upozor-
ňující na nebezpečí, s kterými se na inter-
netu mohou potkat.

Mgr. Zdeňka Kypetová

opustili nás
sOVOVá MiLEnA

MARTináK KAREL

běLunEK JAROsLAV 

MiČKAL RAdiM

MATuŠíKOVá MARiE 

JuROŠKA JAROsLAV 

narodili se

KuběnA JAn


sPOlEČENskÁ 
krONikA

Poděkování
Děkujeme všem, kteří doprovodili 
na poslední cestě p. Jaroslava Vaška. 
Děkujeme také za projevenou sou-
strast a květinové dary.

Rodina Vaškova

Omlouváme se za pozdní uveřejnění. Pů-
vodně se mělo objevit již v únorovém čísle.

BlahoPřání
Dne 20. února 2023 oslavil náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček pan JA-
ROsLAV ŠEnA životní jubileum 
– krásných 80 let. Chtěli bychom mu 
ještě jednou z celého srdce popřát 
hodně zdraví, lásky, božího požehná-
ní, spoustu elánu a životní energie do 
dalších let. Přejí dcery Markéta, Jar-
ka a Lenka s rodinami.
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RECYCLE vOtOČtO

Do sběrného dvora nosí lidé funkč-
ní věci, které oni už nepotřebují, 
ale mohly by se hodit někomu jiné-
mu. Je tam k tomu určený prostor, 
tzv. „re-use kontejner“ nebo česky 
„votočto“ chcete-li, kde tyto věci 
ukládáme a nabízíme dalším zájem-
cům zdarma. Zájemci se mohou do 
sběrného dvora zastavit kdyko-
liv během otevírací doby – středa 
7.30 – 16.30, sobota 8.00 – 11. 30.

 ■ garnýž 1,25 m

 ■ stavebnice

 ■ mlýnek

 ■ porcelán 

 ■ hrníčky

 ■ prádlový koš 2 ks

 ■ plastová trubka 3 m, průměr 
7 cm

 Z kNiHOvNy

BŘEZEN MěsÍC kNiH A ČtENÁŘŮ

už přes 65 let bývá březen nazýván jako Měsíc knihy a přes všechny proměny 
času neztratil to dobré ze svého původního poslání - rozšířit povědomí o litera-
tuře napříč vrstvami a generacemi. březen tedy patří čtenářům, malým i vel-
kým a v naší knihovně si každý vybere.

Měsíc čtenářů vás může inspirovat k vy-
zkoušení zajímavé akce, kterou pořádá 
Databáze knih a zapojit se do Čtenářské 
výzvy 2023. Více informací získáte na 
https://www.databazeknih.cz/ nebo pří-
mo na http://www.ctenarskavyzva.cz/. 
Cílem výzvy není vyhrát, ale především 
se seznámit s knihami, které by vás ani 
nenapadlo otevřít a třeba právě někte-
rá z nich by vám mohla obohatit život. 
V březnu pro čtenáře nachystám knihy, 
jejíž autoři nosí brýle. Je tolik zajímavých 
knih, které čekají, až si je přečtete.

I malí čtenáři vybírají mnohé knihy 
s označením perlorodek a tak si přečte-
ním nejen uloví perlu, ale čtou knížky 
napříč různými žánry. A cože ty perlorod-
kové knihy jsou?

Znamená to, že k nim jsou vytvořené 
otázky a úkoly a za jejich zodpovězení 
můžou čtenáři získat perlu.

O MAŘCE

V měsíci čtenářů nemůže chybět beseda 
o mimořádné knize, která vypráví slo-
vem i obrazem o dětství na Horní Bečvě. 
S její autorkou Adélou Marií Jirků bude-
me besedovat ve čtvrtek 16. března od 
17.30 hodin v kavárně na návsi.

Kniha Mařka je autobiografický výtvar-
ně literární dokument Adély Marie Jirků 
o přátelství malé holčičky se stárnoucí že-
nou s tělesným a mentálním hendikepem.

Mařka si žila ve svém světě na Horní 
Bečvě, kde celý život pásla ovce a díky 
malé Adélce i kreslila hlavonožce a psala 
velmi svérázné deníky.

Adéla Jirků pracovala na své knize 16 let. 
Kniha byla nominována na Ilustrátor roku.

Od března také můžete navštívit novou 
výstavu výtvarných objektů a fotografií 
Karla Raaba v šindelovém domečku na 
návsi s názvem "soulad".

březen – květen 2023
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VYNÁŠENÍ MAŘENY 
Neseme Mařenu, v oleji smaženu, babu černú, babu zimnú, 

pryč s ňu za dědinu! 

 
Vynášení smrti, nemocí a všeho starého.  
Loučení se zimou, vítaní jara a všeho nového. 
 

25.3.2023 v 17h 
Průvod s muzikou od hasičského domu v Kněhyňách k potoku směr 
Kozule, zapálení Mařeny a vhození do Komárovského potoka  

Vystoupí dětský soubor Jarášek  a folklorní soubor Haferka 

Zábava s cimbálovou muzikou Aldamáš 

Srdečně zvou hasiči Kněhyně 

výstava v šindelovém domečku na návsi s názvem „Soulad”

březen - květen 2023
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 AkCE NA PrOstŘEDNÍ BEČvě 

MAškArNÍ PlEs 2023 - rEPOrt

Po tříleté koronavirové pauze se na Valašském šenku Zavadilka znovu začaly scházet podivné bytosti. 18. února 2023 zde 
totiž proběhl tradiční Maškarní ples pro dospělé a byl to opravdu úžasný zážitek! Pojďme si ho připomenout pár řádky.

Začněme od začátku… Od 19. hodiny 
večerní již přicházejí na místo první lidé 
oděni v kostýmech a hned vidíme neoby-
čejně originální masky. Letos jste oprav-
du upustili uzdu své fantazie, neboť se zde 
sešli mušketýři, kovbojové, „hippiesáci“, 
Číňanky, mrtvoly, piráti, ale například 
také sprcha nebo „Kissáci“.

K tanci a poslechu zahrála multižánrová 
skupina, duo Vašek & Vašek a dle referencí 

se jejich repertoár všem přítomným moc 
líbil. Ples se opravdu vydařil a nejlepší 
kostýmy byly na závěr večera také náleži-
tě odměněny. Byli vyhlášeni ti nejlepší, ti 
nejoriginálnější zamaskovaní páni a paní, 
kteří se nejvíce zalíbili. Pojďme si ještě tedy 
říci, a hlavně se podívat prostřednictvím 
fotografií, kdo se umístil nejvýše.

Letos byly uděleny ceny pro tři nejlep-
ší masky a jedna speciální cena pro 

absolutního vítěze. Začněme tedy od 
toho nejlepšího – absolutním vítězem se 
stali již zmiňovaní „Kissáci“, kteří udě-
lali velkou show a vypadali opravdu bez-
vadně. Ostatní tři ceny získala Hippies 
parta s pořádnými zvonovými kalhotami, 
mrtvá nevěsta Tima Burtona a její ženich 
Victor van Dort a poslední ocenění získa-
la sprcha a baletka, kteří taktéž velmi po-
bavili. Za ceny pro maskované děkujeme 
Valašskému šenku Zavadilka.

Nemůžeme opomenout naše sponzory, 
bez nichž by zejména tombola nebyla 
plná krásných a hodnotných cen, tedy 
opravdu velký dík za finanční dary patří 
právě jim. Dále by se slušelo poděkovat 
všem členům našeho spolku, kteří se jak-
koliv podíleli na úspěšném průběhu celé-
ho plesu. Děkujeme!

Těšíme se na další ročník, který se dou-
fáme vydaří alespoň tak jak ten letošní. 
Udělali jste nám obrovskou radost a pří-
ští rok se těšíme znovu v takto hojném 
počtu!

(Více fotografií z plesu můžete zhlédnout 
na našem facebookovém profilu Český 
červený kříž Prostřední Bečva nebo na 
webu www.cckpb.estranky.cz).

Za MO ČČK Prostřední Bečva 
Barbora Maléřová
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Dětský kArNEvAl

V pátek 17. 2. se v pastoračním stře-
disku kostela sv. Zdislavy konal dět-
ský karneval.

Účast dětí s rodiči předčila naše očeká-
vání. Tímto chceme poděkovat Erice 
Rutar Černé a celému Heart2beat, kteří 
provázeli karneval taneční zábavou. Po-
děkování patří také všem, kteří přispěli 
ke kráse tohoto setkání.

Fr. Václav Tomáš  Holčák 

středa 1. 3., 17.30 h.
Varhaník – Pavel Šustek 309, 315
Za zemřelou Jindřišku a Františka Fiu-
ráškovy, syna Františka a živou rodinu 
Matušíkovu, Jurajdovu a Ondryášovu.

sobota 4. 3., 9.00 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 312, 722, 315
Za členy růžencového bratrstva a duše 
v očistci.

neděle 5. 3., 10.30 h
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana Chudě-
jová 303, 727, 315

Za zemřelé Rudolfa a Bedřišku Jura-
jdovy, syna Jiřího, zemřelé Bedřicha 
a Boženu Fiuráškovy, dceru Janu, živou 
a zemřelou rodinu z obou stran a duše 
v očistci.

středa 8. 3., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 301, 722, 315
Za zemřelou Marii Ondryášovu, rodiče 
Holčákovy, živou a zemřelou rodinu.

neděle 12. 3., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 307, 315
Za Josefa Žitníka a rodiče z obou stran.

středa 15. 3., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 305, 725, 315
Za zemřelé rodiče Chudějovy, 2 syny, 
dceru a za živou a zemřelou rodinu a duše 
v očistci.

neděle 19. 3., 10.30 h.
Varhaník – Pavel Šustek 317, 712, 315
Za Josefa Tovaryše, rodiče, sestru a rodi-
če Divínovy, 3 syny a živou rodinu.

středa 22. 3., 17.30 h. 
Varhaník – Eva Pařenicová 525
Za Josefa a Marii Hodulovy, 3 zetě, dceru 
Vlastu, vnuka Zdeňka a Františka Bila.

neděle 26. 3., 10.30 h. 
Varhaník – Eva Pařenicová, 311, 701, 315
Za zemřelé Bohumíra a Zdeňku Pařeni-
covy, živou a zemřelou rodinu Pařenico-
vu, Kretkovu, Růčkovu a duše v očistci.

středa 29. 3., 17.30 h. 
Varhaník – Pavel Šustek 306, 722, 315
Za zemřelého Květoslava Charváta, syna 
Květoše a živou rodinu.

Každou neděli křížová cesta v 9.50 h.  
a každou středu křížová cesta v 16.50 h.

⛪ MšE svAté v BŘEZNU v kOstElE svAté ZDislAvy

2. 4., 15.00 h., Kostel sv. Zdislavy – Koncert
Účinkují: MgA. Jan Bernátek – varhany, Jan Blinka, Terezie Blinková – recitace
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 JAk sE žilO NA BEČvÁCH…

HOsPODy, HOstiNCE A HOtEly - 5. ČÁst – HOtEl BEČvA 1. DÍl

Tentokrát v posledním příběhu o hostincích a hotelech v naší obci se budeme zabývat opravdu nejstarší hospodou, kterou 
je Hotel bečva, číslo popisné 32. V roce 1620 začíná vznikat panství Meziříčské v rámci osidlování beskyd. První záznam 
o existenci nálevny podle listin týkajících se Velkostatku Valašské Meziříčí – Rožnov se datuje k 7. 11. 1722. Tehdy ji od 
velkostatku koupil Jiří Paseka, z čehož se dá usoudit, že tato budova zde musela stát již na konci 17. století. samozřejmě 
byla dřevěná a později vyhořela. byla vystavěna nová, také přízemní, tentokrát z vepřovic, což je po všech přestavbách 
a úpravách patrno pod omítkami dodnes.

Vlevo před hostincem je patrné břevno, 
které sloužilo k uvazování koní. Jestli toto 
inspirovalo místní občany k místnímu ná-
zvu U koňa se můžeme jen domnívat.

Další záznam je z roku 1830, kdy se ob-
jekt převádí dědictvím na dceru předcho-
zího vlastníka Annu Juroškovou za 12 
zlatých a jejího manžela Jiřího Juroška, 
rovněž za 12 zlatých.

Podle sčítacích operátů (soupis obyvatel 
nemovitého majetku) je na chalupě č. 32 
uveden v roce 1832 jako majitel Josef 
Petřek. V roce 1857 je majitelkou vdova 
po Josefu Petřekovi, Františka Petřeko-
vá. V této době je tento objekt veden jako 
obytná budova.

V roce 1881 vlastnili objekt Martin a Bea-
ta Fiuráškovi, kteří zde provozovali hos-
tinskou činnost a výrobu lihovin. Podle 
toho se zdá, že objekt už byl stavebně 
rozšířen.

V roce 1899 až 1910 vlastnil velkostatek 
Rožnov pod Radhoštěm baron Armin 
Popper (1860 – 1924). Byl zároveň spo-
lumajitelem rožnovského pivovaru, je-
hož historie sahá až do roku 1712 a byl 

postaven z rozebraného zdiva rožnov-
ského hradu. Dále koupil pilu na Pro-
střední Bečvě, kde zpracovával vytěžené 
dřevo. Zároveň s pilou vlastnil i chalu-
pu č. 32 a tady ubytovával lesní dělníky 
i s rodinami.

Z toho je jasné, že v této době už se jedna-
lo o rozměrný objekt. Zda jej nechal pře-
stavět Armin Poper, se nepodařilo spoleh-
livě zjistit.

Z fotografie z této doby (umístěna dole) 
je patrno, že budova byla zvýšena o patro 
a vznikly zde nové prostory pro bydlení 
nebo ubytování.

Armin Popper zdědil z rodového majet-
ku na Slovensku, respektive v Uhrách, 
velkostatek Bytča. Také do roku 1906 
vlastnil velkostatek Loučka u Valašského 
Meziříčí.

Na svých moravských panstvích ale těžil 
dřevo a ničil krajinu takovou měrou, že 
se stal terčem opakovaných interpelací ze 
strany valašských poslanců moravského 
zemského sněmu. Zřejmě proto své zdej-
ší državy záhy v roce 1910 prodal.

Obecní zájezdní hostinec v druhé polovině19. století
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Okolo roku 1900 na pozemku hned ve-
dle hotelu stála parní pila, v hotelu pak 
byly kanceláře. Do pily přišel jako stroj-
ník pracovat Karel Langer v roce 1900 
a působil zde, dokud pila nevyhořela 
a on sám nezačal podnikat. Byl mu dří-
ve věnován článek v souvislosti s jeho 
valchou.

V roce 1910 je už na čísle popisném 32 
veden jako vlastník Čeněk Malina, na-
rozený v roce 1873 a příslušný do Horní 
Bečvy. V té době se střídali nájemníci 
a například v roce 1919 zde byla zapsána 
živnost pánů Dr. Fárka a Hádera – výroba 
pleteného zboží a nákup vlny.

V roce 1921 žádal Čeněk Malina o svole-
ní, aby dům č. 32 byl upraven pro účely 
turistického hotelu.

V protokolu ze dne 7. prosince 1921 se 
uvádí:
„Žadatel hodlá svůj dům č. 32 na Pro-
střední Bečvě upraviti na turistický ho-
tel. Budova leží při okresní silnici Horní 
Bečva – Hutisko – Rožnov a kraj ležící pod 
Radhoštěm jest turisty a letními hosty čet-
ně navštěvován. Turistický ruch však znač-
ně trpí nedostatkem vhodných hotelů.

Budova je jednopatrová, z tvrdého materi-
álu zděná a ohnivzdorně krytá. Pro účely 
činnosti hostinské sloužiti bude v přízemí 
z chodby přístupná nálevna s prkennou 
podlahou a rákosovým stropem a ve-
dlejší hostinská místnost o rozměrech 
7,00×5,00 m. Osvětlení obou místností je 
dostatečné. Kuchyně z chodby i nálevny 
přístupná jest, prostranná a světlá.V pří-
zemí nalézají se mimo to 4 cizineckých po-
kojíků a 1 byt sestávající ze 2 pokojů a ku-
chyně, který je přístupný ze dvora. První 
patro jest přístupno ze dvora dřevěným 
krytým schodištěm a dřevěnou verandou 
a obsahuje 8 pokojů a 4 menší místnosti 
vedlejší, které se dají pro cizinecké pokoje 
dobře upraviti.

Záchody dřevěné v každém patře obsahují 
3 sedadla, pisoáry schází. Sklep je suchý 
z chodby přístupný, není však dlážděný. 
Studna nalézá se před domem, je kamen-
nou plotnou krytá a pumpou opatřená. 
Celkem se budova nachází v dobrém stavu, 
v přízemku jest upravená a schází pouze 
upraviti 1. patro.“

Dále jsou v protokolu uvedena opatření, 
která je nutno učinit, aby byl objekt veden 
jako turistický hotel. Doporučeno bylo 
například opatřit okna nálevny, hostin-
ské místnosti a kuchyně ventilačními 
otáčivými křídly, úpravy podlah, dodání 
kamen do pokojíků, zřízení ohnivzdorné-
ho schodiště, v každém patře zbudování 
pisoáru s betonovou podlahou apod.

Celkově byla žádost Čeňka Maliny pod-
porována jak ze strany obce, tak od okres-
ního hejtmana. Hotel Bečva se stal zřej-
mě vyhledávaným turistickým objektem. 
Částečně o tom svědčí i zachovalý turis-
tický odznak s motivem hotelu, který byl 
vyhledávanou ozdobou na turistických 
holích.

V roce 1927 29. dubna složil Čeněk Mali-
na koncesi.

Vzhledem k opravdu dlouhé historii Ho-
telu Bečva, budeme v příštím čísle Zpra-
vodaje pokračovat od začátku 20. století 
do současnosti.

Zpracovala: Zina Langrová
Zdroje:

- Písemné podklady a vyprávění manželů 
Renaty a Vladimíra Vaškových

a paní Dariny Zůbkové
- Okresní archív Vsetín
- Zemský archív Opava

- Katastrální úřad – Valašské Mezříčí

Hotel Bečva, naproti kovárna a v pozadí parní 
pila

 Zábava

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

návod: do prázdných políček doplňte 
čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo na-
cházelo právě jedenkrát v každém řádku 
a sloupci.
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HOME-USER NAšE OBEC vČErA A DNEs

DŘÍvE - NyNÍ

naše obec připravuje publikaci k výročí založení obce, a proto jsme se rozhodli při této příležitosti uveřejnit novou rubri-
ku. Marián Křenek se dlouhodobě zajímá o staré fotografie a již před lety začal fotit srovnávací snímky ze stejného místa. 
Postupně je budeme ve zpravodaji zveřejňovat.

Jedná se o pohled do údolí Prostřední 
Bečvy na Základní školu „U mostu“ od 
hotelu Kotár (Kryštof). Vlevo fotografie 
z roku 1951, vpravo z roku 2011.

V letech 1945 - 1950 se u nás vyučovalo ve 
třech školách, v Bacově, Kněhyních a ve 
škole „U mostu“, která ovšem musela 

projít rekonstrukcí po zásahu granátem 
do střechy koncem války. Ředitelem ško-
ly byl v roce 1951 Jindřich Kysučan, který 
zároveň zastával funkci obecního poklad-
níka, předsedy SVAZARMu (Svaz pro 
spolupráci s armádou) a staral se o kul-
turní dění v obci.

V roce 1955 byla manželka ředitele ško-
ly Milada Kysučanová zvolena jako nová 
knihovnice. Knihovna byla umístěna 
ve zvláštní místnosti školy a čítala 400 
svazků.

Zdroj Kronika Prostřední Bečva
Fotografie Marián Křenek

Koupím RD nebo chatu na Prostřední, Horní Bečvě. Nej-
lépe dřevostavbu, v jakémkoli stavu. Případně pozemek na 
slunném místě. Děkuji za jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728 481 565

Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí, štěpkování, sečení, frézová-
ní pařezů, www.kos.ink, 604 792 455.

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

Autopřeprava Tomáš Solanský Prostřední Bečva 
přeprava vozidel a techniky, přeprava sypkých materiálů, pře-
prava stavebního materiálu, přeprava koní a hospodářských 
zvířat tel: 732 261 713, tomsolansky@seznam.cz

 iNZErCE

Řádková inzerce v rozsahu 200 znaků je zdarma.
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12. 3., 14.00 h., Valašský šenk 
Zavadilka
Dětský kArNEvAl
Soutěže, hry, promenáda masek, 
tombola, disko.

18. 3., 14.00 h., Kněhyně, sál 
Hasičárny
Dětský kArNEvAl
Soutěže, tombola, občerstvení.

16. 3., od 17.30 h., v kavárně na 
návsi
O MAŘCE
Beseda s autorkou knihy Adélou 
Marií Jirků.

25. 3., 17.00 h.
vyNÁšENÍ MAŘENy
Průvod s muzikou od hasičského 
domu v Kněhyních.

2. 4., 15.00 h., kostel sv. Zdislavy 
Prostřední bečva
kONCErt
Účinkují: MgA. Jan Bernátek – varhany, 
Jan Blinka, Terezie Blinková – recitace 

březen–květen 2023 
výstAvA v šiNDElOvéM 
DOMEČkU NA NÁvsi
(Soulad, Karel Raab) - viz. plakát


kAlENDÁŘ 
AkCÍ

PrOstŘEDNÍ BEČvA

17. 3., 19.00 h., Obecní dům Horní 
bečva
DOBŘE Ušitý frAk 
Hudební komedie v podání Bodláku - 
Bernackého ochotnického divadla.

24. 3., 18.00 h., kinosál Horní bečva 
CEstOvAtElské PrOMÍtÁNÍ

21. 3., 16.00 h., knihovna Horní bečva
BEsEDA  
s kArlEM J. MAliNOU 
O publikací Horní Bečva v zrcadle času.

25. 3., 15.00 h., sokolovna Horní 
bečva
kOšt slivOviCE 

31. 3., 19.00 h., Obecní dům Horní 
bečva
kiNO PŘÁNÍ k NArOZENiNÁM

v OkOlÍ
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 sPOrt

HANDiCAPOvANý AtlEt ONDŘEJ BArtOšEk  
PAtŘÍ DO EvrOPské šPiČky

Ondřej bartošek, který je členem atletického klubu AC sportguides Rožnov p. R., zaznamenal v uplynulé atletické sezó-
ně několik kvalitních výsledků, které ho oprávněně zařazují do špičky evropské atletiky handicapovaných. V roce 2022 
startoval jako reprezentant České republiky na několika světových pohárech World para athletics Grand Prix ve Francii, 
Maroku a v Chorvatsku, kde získal na sprinterských tratích 2. místo a třikrát byl na 3. místě. Je taktéž několikanásobným 
mistrem České republiky a držitelem českých rekordů v bězích na 60 m, 100 m, 150 m, 200 m, 400 m a 800 m.

Ondřej se připravuje střídavě v Rožnově 
a v Ostravě v atletickém klubu SSK Vít-
kovice pod trenérem Milanem Nožičkou, 
kterému vděčí za svůj velký výkonnostní 
růst. Jeho cílem pro nadcházející sezónu 
je kvalifikace na Mistrovství světa v atle-
tice handicapovaných.

Narodil se s dětskou mozkovou obrnou, 
která vedla k horšímu vývoji některých 
motorických (hybných) oblastí mozku. 
Handicap se projevuje ve výrazném ome-
zení rozsahu dolních končetin a nerov-
noměrném došlapu. Jeho běžecký krok 
je tedy výrazně kratší než u zdravých lidí. 
Ondra je i přes své omezení velkým bo-
jovníkem a svou velkou tréninkovou pílí 
se dokáže prosadit i mezi zdravými atlety. 
Na jeho běžecké časy by dosáhl málokterý 
zdravý mladý člověk, říká o Ondrovi před-
seda a trenér atletického klubu AC Sport-
guides Rožnov p. R., Martin Navařík.

Za výborné reprezentování vděčí Ondra 
také obci Prostřední Bečva, která je jed-
ním ze sponzorů.

fOtBAl MUži

Zimní příprava je v plném proudu. Zatím jsme sehráli tři přípravné zápasy a to 
4. února s Valašským Meziříčím b, kdy jsme prohráli 0:6, jedním z důvodů je 
určitě velká absence kvůli nemocnosti.

11. února jsme hráli s Valašským Mezi-
říčím U19 (divize) 5:4 (2× Plesník, Aleš 
Michálek, Josef Koláček).

Třetí zápas jsme odehráli 17. února 
s Rožnovem. Remizovali jsme 3:3. Dva 
góly dal Martin Fiurášek, jeden Plesník. 

Čekají nás ještě utkání se Stachovicemi, 
Jeseníkem nad Odrou a třetí utkání je 
v jednání.

Změny v kádru: z Krhové k nám přestu-
pují Martin Plesník a Vojtěch Krajča. 

V jednání je Michal Maléř z Rožnova. 
Jak jsem slíbil, přikládám kompletní 
rozpis jarních utkání. Všechny zápasy 
hrajeme na hřištích soupeřů. Závěrem 
nezbývá než popřát všem hráčům, aby se 
jim v zápasech dařilo a vyhýbala se jim 
případná zranění.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

15. kolo NE 26. 3. 15.00 Podlesí - P. B.

16. kolo SO 1. 4. 15.30 Kateřinice - P. B.

17. kolo SO 8. 4. 15.30 VKK - P. B.

18. kolo SO15. 4. 16.00 Rožnov - P. B.

19. kolo NE 23. 4. 10.00 Val. Meziříčí B - P. B.

20. kolo SO 29. 4. 16.00 Juřinka - P. B.

21. kolo NE 7. 5. 10.00 Val. Příkazy - P. B.

22. kolo SO 13. 5. 16.30 Vigantice - P. B.

23. kolo NE 21. 5. 17.00 Val.Polanka - P. B.

24. kolo SO 27. 5. 17.00 Horní Lideč - P. B.

25. kolo NE 4. 6. 17.00 Hrachovec - P. B.

26. kolo SO 10. 6. 17.00 Kelč - P. B.

14. kolo SO 17. 6. 17.00 Vidče - P. B.
Jarní utkání 

Z týdeníku Jalovce zpracovala Adéla Opletalová
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V sobotu 18. 2. 2023 se naše starší pří-
pravka zúčastnila halového turnaje o pře-
borníka okresu v Zašové, kde obsadila 
parádní 2. místo. Na turnaj byly nomino-
vány nejlepší týmy v okresu Vsetín a pro 
náš tým to byla skvělá konfrontace. Týmy 
byly rozděleny do dvou skupin. Naši kluci 
začali turnaj zápasem s Kelčí. První zápas 
je vždy složitý a na našich hráčích byla 
patrná mírná nervozita a nerozehranost 
spjatá rovněž s brzkým začátkem turna-
je. Hráči Kelče byly velmi šikovní přede-
vším v útoku v čele s pozdějším nejlepším 
střelcem turnaje. I přesto naši kluci zápas 
zvládli a vyhráli 9:5. V druhém zápase na 
nás čekal asi nejsilnější soupeř ze Vsetína. 
V tomto zápase už naši kluci předváděli 
parádní fotbal doprovázený velkou bo-
jovností. Po emotivním průběhu náš tým 
vyhrál nakonec 4:2. V posledním zápase 
jsme se utkali s týmem z Valašské Polan-
ky. Zde už náš tým dominoval a skvělou 
kombinační hrou jasně vyhrál 5:0. Tímto 

vítězstvím jsme si zajistili první místo ve 
skupině a postoupil do semifinále turna-
je. V tom jsme se utkali s týmem z Nového 
Hrozenkova. Naši kluci hráli skvěle a po-
vedlo se jim dát hned ze začátku branku. 
Celý zápas poté bojovali a předváděli dob-
rý fotbal plný skvělých kombinací. Když 
už to vypadalo, že máme zápas pod kont-
rolu přišlo mírné zaváhání, kterého dobře 
hrající tým z Nového Hrozenkova využil 
a srovnal na 1:1. Další gól už se ani jedno-
mu týmu dát nepodařilo a o postupujícím 
musely rozhodnout penalty. V těch nás 
neskutečně podržel podobně jako v celém 
turnaji náš gólman Vašek Pšenčík a díky 
úspěšné penaltě Štěpána Kuby jsme po-
stoupili do finále. Ve finále na nás čekal 
opět výborně hrající tým ze Vsetína. Klu-
ci předváděli krásný fotbal, a především 
zodpovědnou hru v obraně. Ani jednomu 
týmu se nepodařilo překonat výborně 
chytající brankaře a o vítězi opět rozhod-
ly penalty. V něm byli tentokrát šťastnější 

kluci ze Vsetína a stali se halovými pře-
borníky okresu Vsetín. Náš tým v celém 
turnaji neprohrál v normální hrací době 
a jen o kousek skončil na fantastickém 
2. místě. Výsledky: Prostřední Bečva – 
Kelč 9:5. Prostřední Bečva – Vsetín 4:2. 
Prostřední Bečva – Valašská Polanka 5:0. 
Prostřední Bečva – Nový Hrozenkov 2:1 
po penaltách (semifinále). Prostřední 
Bečva – Vsetín 0:1 po penaltách (finále).
Odměnou za náš výkon bylo rovněž oce-
nění pro nejlepšího hráče Štěpána Kuby 
a nejužitečnějšího hráče týmu Štěpána 
Vojkůvky. Kluci za celý turnaj i za ne-
dávné výkony v tréninku zaslouží velkou 
pochvalu. Poděkování patří rovněž všem 
rodičům a fanouškům, kteří nás nejen bě-
hem turnaje neúnavně podporují.

Za trenéry FK Prostřední Bečva 
Marek Fiurášek

NÁBOR
FOTBALOVÝ

FK Prostřední Bečva pořádá 
celoroční nábor nových fotbalistů 

a fotbalistek ve věku 5-11 let

Starší přípravka U11 (ročník 2012 a mladší)
Ondřej Kuba tel. 605 511 867 email: ondkub@centrum.cz

Marek Fiurášek tel. 739 117 448 email: marekfiurasek@seznam.cz
Mladší přípravka U9 (ročník 2014 a mladší)

Jiří Polášek  tel. 775 336 667 email: jiri.polasek@email.cz

Tomáš Křiva tel. 605 525 843 email: ciori@seznam.cz

Školička U7 (ročník 2016 a mladší)

Více informací naleznete ve skupině na facebooku
FK Prostřední Bečva - mládež

Budeme se na Vás těšit 

fOtBAl DětÍ 
starší přípravka druhá na turnaji o halového přeborníka okresu Vsetín.
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sDH kNěHyNě

děkujeme společnosti Kaufland 
a nadaci Via za poskytnutí nadač-
ního příspěvku z programu „Milion 
pro Rožnov pod Radhoštěm a okolí“ 
na podporu našeho projektu „Za-
chování tradičních sousedských se-
tkání na dědině“.

V sobotu 18. 2. 2023 proběhla první z ně-
kolika plánovaných akcí – masopustní 
průvod. Děkujeme všem účastníkům 
průvodu, kapele Záhořané za doprovod 
a všem domácnostem, které nás pohos-
tily dobrým jídlem a pitím. Tanec s med-
vědem jim jistě zajistí zdraví, plodnost, 
a bohatou úrodu. Další z plánovaných 
akcí bude Vynášení Mařeny a vítání jara, 
které proběhne 25. 3. 2023. Jsme tu pro 
Vás, hasiči Kněhyně.

 DOBrOvOlNÍ HAsiČi


