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Děti se ani nenadály a už jdou zpátky do 
školy. Letošní prázdniny si ovšem jistě uži-
ly díky mnoha akcím, které se konaly u nás 
i v okolních obcích. Obec si pro ně připravi-
la letní kino - letošní animovaný film – Jak 
vycvičit draka 3. Na promítání dorazila asi 
stovka dětí i dospělých. Během léta se hlav-
ně ti nejmenší přišli podívat na čtyři lout-
ková představení do šindelového domečku 
na návsi. Prázdniny mohly děti zakončit na 
Pohádkovém lese v Kněhyních, který letos 
připravoval tým dobrovolníků. Zábava pro 
všechny členy rodiny mohla proběhnout 
díky podpoře mnoha sponzorů, především 
obce Prostřední Bečva.
Na Bečvách se samozřejmě myslelo i na 
dospělé. Během léta se udála spousta 
sportovních akcí a soutěží – hasičské sou-
těže pro dospělé (O putovní pohár Cyrila 
a Metoděj na Horní Bečvě) i děti (O pohár 
okrsku č.3 – report na str. 4), oslavy 90 

let od založení TJ Horní Bečva,  kde si za-
hrál náš tým mužů a starší přípravky nebo 
Valašský orienťák & minifest. Dospělí si 
v létě mohli užít dvě letní kina v naší obci 
a spoustu dalších v blízkém okolí. Proběhl 
Myslivecký výlet, setkání na Kotlové a čer-
venec završily Dny guláše a piva zakončené 
mezinárodním festivalem dechových hu-
deb – My jsme Valaši (report z těchto akcí 
na str. 3). Celé léto byl za příznivého počasí 
otevřen biotop Bečva, který v horkých let-
ních dnech praskal ve švech. 
Co nám letní radovánky znepříjemnilo, je 
oprava hlavní silnice v úseku od odboč-
ky na Hutisko-Solanec po Villa Resort na 
hranici obce. V průběhu oprav se frézovaly 
pruhy přes cestu, přes které tlumiče našich 
aut dostaly zabrat. Jak jsem říkala svým 
dětem, abych situaci na cestě brala pozitiv-
ně: „Hráli jsme si na klokany.“  Naše cesty 
do Rožnova p. R. i na Horní Bečvu se tím 

značně prodloužily. Práce ovšem postupují 
rychle, a tak by měly být uzavírky a zdržení 
co nejdříve pryč. Uleví to i „zadním“ ces-
tám, na kterých byl v srpnu velký provoz.
Že to v naší obci žije a umíme se bavit, 
jsme se mohli přesvědčit v pátek 16. srpna 
na Retro párty devadesátých let, kterou si 
připravila nově otevřená (Ne)obyčejná 
hospůdka na hřišti. Tancovalo, zpívalo 
a povídalo se až do ranních hodin. Po po-
zitivních ohlasech na tuto akci se jistě do-
čkáme dalších.
Když to shrnu – letošní léto bylo nabité 
a každý si jistě našel to své. Jsem ráda, že 
jsou v naší obci lidé, kteří připravují všech-
ny výše zmíněné akce, a to především ve 
svém volném čase a zadarmo, ať už to děla-
jí pro děti nebo dospělé. Dělají to vždy pro 
radost a pro nás všechny. Všem takovým 
patří veliké díky.

Lenka Hollainová

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI

Vybíráme
z tohoto čísla
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Ohlédnutí za
letními akcemi

Fotbal

Myslivci – jeden ze 
spolků naší obce



OZNÁMENÍ

Dovolená
MUDr. Kjeronská  
Praktická lékařka MUDr. Kjeronská 
oznamuje, že ve dnech 9. – 13. 9. bude 
ordinace uzavřena z důvodu čerpání řád-
né dovolené. Zastupující lékař je MUDr. 
Václav Holiš na Hutisku-Solanci.

Svoz odpadů
v srpnu 2019
Popelnice – netříděný odpad:
9. 9. a 23. 9.
Plasty (žlutý): 2. 9. a 30. 9.
Papír (modrý), sklo (zelený), 
nápojové kartony (bílý): 16. 9.

Upozorňujeme občany, že sběrná mís-
ta s kontejnery (v Kněhyních, Bacově) 
slouží pouze pro uložení odpadu od re-
kreantů. Děkujeme za respektování.

ČEZ distribuce oznamuje plánovanou 
odstávku el. energie:
2. 9. 2019 (8.00 h – 12.00 h)
Kněhyně-Suchá
184/107
Prostřední Bečva
184

9. 9. 2019 (7.30 h – 19.30 h)
Kněhyně-Suchá
184/107, 562/32, 672
Prostřední Bečva
135, 142, 184, 436, 562, E232, parc. č. 
1826/11

10. 9. 2019 (8.00 h – 19.00 h)
Kněhyně – Suchá
216/B, 300/20
Prostřední Bečva
127, 216, 300, 412, 453, 509, 598, E235

12. 9. 2019 (8.00 h – 19.00 h)
Kněhyně – Suchá
138/213, 161/22, 161/252, 161/279, 
175/7, 186/253, 209, 213/130, 220/251
Prostřední Bečva
128, 138, 161, 175, 186, 197, 214, 220, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 34, 
377, 378, 393, 401, 426, 463, 525, 546, 
734, 85, E137, parc. 1965/2

Plánovaná odstávka 
elektrické energie

POZOR od 1. 1. 2020
•  Chovatel je povinen zajistit, aby 

byli psi platně očkováni proti 
vzteklině

•  Očkování psa proti vzteklině je 
platné, pouze pokud je pes ne-
zaměnitelně identifikován (či-
pováním, dříve tetování)

•  Chovatel je povinen zajistit, aby 
identifikační číslo psa bylo za-
znamenáno v  dokladu o  očko-
vání psa

ŘÁDKOVÁ INZERCE  
Zajišťuji čipování zvířat u majitelů doma, 
cena čipu i s aplikací je 500 Kč. Dále je 
možné se domluvit i na vystavení pasu, po-
kud by majitelé do budoucna chtěli cesto-
vat se psem do zahraničí.
Pokud budete mít další otázky stačit na-
psat e-mail. S pozdravem MVDr. Maceček, 
tel.: 732 237 518,
e-mail: filipmacecek@seznam.cz

Upozornění na změnu 
provozu služeb
STUDIO POHODA v Prostřední Bečvě 
oznamuje: od 15. září končí ve Studiu 
Pohoda služba PEDIKÚRA, a od 1. října 
končí služba KADEŘNICTVÍ. V provozu 
zůstává KOSMETIKA s úpravou pracovní 
doby. Děkuji za pochopení. Tel.: 608 752 
805 – Kretková.

!

cena od 2 000 Kč/den
výkopové práce od 650 Kč/h

tel.: 603 253 797

PRONÁJEM MINI BAGRUINZERCE

BETONY A LITÉ PODLAHY

Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Telefon:

www.podlahy-bares.cz

VÝZVA
Máte doma dobové fotografie 
z roku 1989? Obec Prostřední 
Bečva chystá výstavu fotografií 
z roku 1989. Budeme rádi, když 
nám poskytnete dobové fotogra-
fie, na kterých jsou vidět napří-
klad auta, domy, obchody, občané 
nebo obec jako taková. Jde nám 
o fotografie kolem převratu, ale 
také celkově fotografie z obce 
z roku 1989, které s převratem 
nemusejí souviset. Fotografie mů-
žete donést na obecní úřad k p. 
místostarostce Aleně Srovnalové 
nebo oskenované zaslat na e-mail: 
místostarosta@prostrednibe-
cva.cz. K fotografii přidejte také 
krátký popisek.
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Kotlová 2019
V sobotu 20. července proběhlo již tradič-
ní setkání čtyř obcí Setkání v Kotlové. Od-
poledne se týmy ze všech čtyř obcí utkaly 
v několika disciplínách o putovní trofej – 
Kyjaňu, kterou od loňské výhry opatrovala 
Horní Bečva. Soutěžilo se v řezání dřeva, 
jízdě na trakaři, pivní štafetě a přetahova-
né. Po napínavém závěru zvítězil tým Pase-
kářů. Putovní Kyjaňu tak můžete vidět při 
každé návštěvě Kotlové. Zábava trvala až 
do noci – do půlnoci hrála cimbálovka So-
láň a dále zpěvy pokračovaly u ohně a kyta-
ry. Příští rok nás čeká již šestý ročník tohoto 
obnoveného Setkání na Kotlové.

zdroj: Hornobečvanský zpravodaj
-hol-

Letní posezení 
důchodců
V pátek 16. srpna se u sokolovny na Pro-
střední Bečvě sešli členové místního klubu 
důchodců při letním posezení. O občerst-
vení se postarala (Ne)obyčejná hospůdka 
na hřišti. Všichni si letní odpoledne s přáte-
li a u dobré muziky užili. Někteří dokonce 
pokračovali v letních radovánkách až do 
noci na Retro párty devadesátých let.

-hol-

Dny guláše a piva
Bylo to zas po roce,
nebyly to vánoce.
Guláš, pivo, kapely,
odvázal sa nejeden dospělý.
Občas aj ta kořalka,
ještě, že byla dobrá morálka.
A v nedělu přehlídka dechovek,
neboj sa, nebyl to středověk.
Užili si to mladí aj starší,
už za chvylu Vás čeká další.
Těší sa na Vás Zavadilka,
tam je vždycky krásná chvilka.

Tímto bych chcel poděkovat všeckým 
skvělým luďom, kteří přišli na Dny guláše 
a piva k nám na Zavadilku. Důfám, že Vám 
u nás šmakovalo a líbily sa Vám kapely. 
Letos to byl celkem mumraj, co vy na to? 
Speciální dík patří všem skupinám, per-

sonálu, sůsedom, gulášmistrom a všem, 
kdo sa podíleli na přípravě a chodu totej 
skvělej akce. Jsme rádi, že mezi náma sů 
ještě tací ogaři a cérky jak jste vy, kteří sa 

přijdů dobře najesť a trochu si zablbnůť. 
Moc děkujeme.

Robert Malina

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI AKCEMI

3září 2019  



Hasičská soutěž 

V sobotu 24. 8. jsme pořádali 31. ročník 
soutěže mladých hasičů „O pohár okrsku č. 
3“. Tato soutěž je tradičně posledním kolem 
seriálu soutěží v rámci ligy mladých hasičů 
okresu Vsetín.  Organizace soutěže se točí 
mezi jednotlivými sbory v okrsku. Naposledy 
jsme tuto soutěž pořádali v roce 2016. Z dů-
vodu rekonstrukce fotbalového hřiště jsme 
letos pro uspořádání využili obecní areál 
travnatého hřiště na Plančáku. S organiza-
cí jsme si dali záležet a v tomto prostoru se 
nám podařilo nachystat opravdu špičkové 
zázemí odpovídající kvalitě současné okresní 
ligy. Na letošní ročník zavítalo 14 družstev 
v obou kategoriích mladších i starších žáků. 
Před tímto posledním kolem ligy nebylo roz-

hodnuto o celkovém titulu ani konečných 
stupních vítězů, a tak soutěž slibovala přímý 
souboj o celkový titul mistrů okresní ligy ve 
starší kategorii mezi Oznicí a našimi borci 
a v mladší kategorii dokonce mezi třemi týmy 
Hovězí, Valašské Meziříčí – Lhota a našimi. 
Na této soutěží se nám historicky daří, kdy 
mladší žáci drželi neporazitelnost celých 5 
let v řadě v ročnících 2013 -2017 a starší žáci 
drželi neporazitelnost 4 ročníky v řadě 2013 
– 2016 a následně slavili titul po pauze v loni. 
Do letošního ročníku jsme nasadili po dvou 
družstvech v každé kategorii. Bohužel letos 
nám to štěstíčko tolik nepřálo. V mladších 
žácích se družstvo A po nejlepší štafetě dvo-
jic, ale posledním požárním útoku umístilo 
na konečném 6. místě. Družstvo B, kde jsme 
měli i nové mladé hasiče, pro které tato soutěž 
byla úplná premiéra, si s domácí atmosférou 
poradili a předvedli vzhledem k věkovému 
spektru závodníků pěkné výkony a s třináctou 
štafetou a sedmým útokem obsadili konečné 
11. místo. Ve starších žácích si družstvo B za-
pisovalo osmičku ze štafety a devítku z útoku 
a to ve výsledku stačilo na 9. místo. Družstvo 
A předvedlo v prvním pokusu krásný útok 
s časem 12,72 s, což byla hozená rukavice 
pro Oznici, s kterou sváděli boj o titul v lize. 
Oznice ovšem odpověděla nádherným požár-
ním útokem s časem na hranici 12 s (12,05 s). 
V druhém pokusu i přes značnou motivaci 
podpořenou domácí atmosférou útok nevy-
šel a tak čas z prvního kola znamenal dvojku 
na útocích. Obdobně i na štafetě dvojic pěk-
ný čas 47,63 s, který zaběhli naši, nestačil na 
ten den vynikající Oznici, která zaběhla 46,08 
s a tak s dvojkou na štafetě i na útoku skončilo 

A na 2. místě. I přes pěkné předvedené výko-
ny nezbývalo než pogratulovat lepší Oznici 
jak k vítězství v soutěži, tak k celkovému titulu 
v letošním ročníku ligy. Na stupních vítězů 
v kategorii starších žáků doplnila první Oznici 
a druhou Prostřední Bečvu třetí Valašská Po-
lanka. V mladších žácích stanuli na stupních 
vítězů první Oznice A, druhé Hovězí a třetí 
Semetín. Odměnou za náročnou přípravu 
byla velká chvála na úroveň zajištění soutě-
že od náměstka starosty okresního sdružení 
hasičů ve Vsetíně Přemka Sousedíka, který 
rozhodoval na štafetě dvojic. Dobrou atmo-
sféru soutěže dokreslilo krásné počasí a slovo 
komentátora Lukáše Trávnička, který soutěž 
komentoval. Poděkování patří firmě Josef 
Matušík, která nám poskytla důležité zázemí 
i věcné ceny a Obci Prostřední Bečva, taktéž 
za poskytnutou pomoc a věcné ceny. Nakonec 
patří samozřejmě díky všem z pořádajícího 
sboru co se na organizaci a zajištění hladkého 
chodu soutěže podíleli a sportovním týmům 
a vedoucím za vzornou reprezentaci. Oficiel-
ní konečné výsledky okresní ligy ještě nebyly 
zveřejněny, ale podle předběžným propočtů 
se mladší i starší žáci umístili na druhém mís-
tě. To by jim zajistilo postup na krajskou sou-
těž „O pohár ředitele HZS ZLK“. Pro mladší 
by to znamenalo již osmou účast v řadě a pro 
starší sedmou účast v řadě. Letos tato soutěž 
proběhne v okrese Vsetín v Leskovci 14. 9. 
Proto neváhejte dojet podpořit naše hasiče 
a podívat se na souboj nejlepších 12 týmů 
Zlínského kraje v každé kategorii ve štafetě 
požárních dvojic a v požárním útoku.

Jan Mikulenka
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Naše činnost je zejména v myslivecké ob-
lasti. To je péče o zvěř, její ochrana a zimní 
přikrmování.
V období senosečí (ty v naší obci nejsou 
tak rozsáhlé), je potřeba, aby se věnova-
la pozornost právě kladeným srnčatům. 
„Dálnice“ vedoucí středem naší obce je 
likvidátorem značného počtu srnčí zvěře. 
V minulých obdobích jsme kolem ní dáva-
li pachové ohradníky. Na ty si zvěř po čase 
zvykne a nejsou již účinné. Navíc, jsou vel-
mi nákladné. Zde by měli všichni řidiči vě-
novat pozornost při projíždění úseků, které 
jsou lemovány nálety a stromy.
V zimním období, ale i mimo něj, jde 
o ochranu před toulavými psy, kteří zvěř 
štvou, poraní, strhnou ji nebo pak uhyne na 
následky dlouhého štvaní. Apelujeme tedy 
na vlastníky psů, aby své psy hlídali a neu-
možnili jim volný pohyb po honitbě v době 
strádání zvěře. V případě, že bude dohle-
dán majitel psa, který srnčí zvěř strhnul, 
uplatní spolek vzniklou škodu. Tato škoda 
není v hodnotě zvěřiny, ale v chovné hod-
notě dané zvěře. Ta může dosáhnout částky 
i 10 000 Kč.

Zimní přikrmování pro myslivce znamená 
připravit kvalitní otavu, srnčí zvěř je vybí-
ravá. Ráda si pochutná na usušené letnině, 
kaštanech, a také na jadrném krmivu, ovsu 

a kukuřici. Součástí této péče je i podávání 
krmné soli. V rámci honitby máme posta-
veno 19 krmelců, které v zimním období 
obhospodařujeme.
Stavy zvěře se v průběhu let významně 
mění. Koroptve a bažanti se u nás nevy-
skytují, neboť pro ně zde nejsou vhodné 
podmínky. Zajíci jsou u nás v malém počtu. 
V jarních měsících jsou na lukách a polích 
vidět, ale ke konci roku jejich stavy řídnou. 
Jejich hlavním predátorem je liška. Počet li-
šek se snažíme odlovem snížit, ale přesto to 

nestačí. V srpnu tohoto roku jsme vypustili 
do honitby 10 uměle odchovaných zajíců. 
Jedná se o finančně velmi nákladnou akci, 
v řádech tisíců korun za jednoho. Tímto 
se snažíme o oživení jejich genofondu. 
Budoucnost možná ukáže, jestli tato akce 
měla nějaký význam. Rádi bychom požá-
dali občany, aby nám pomohli vypuštěné 
zajíce ochránit.
Na jedné straně vidíme úbytek druhu zvěře, 
na straně druhé její přemnožení. To se týká 
zvěře jelení a černé. Tato zvěř způsobuje 
škody na lesní kultuře, zemědělské půdě, 
loukách a pastvinách. V nedávné době se ve 
zlínském kraji u černé zvěře vyskytl africký 
mor prasat. Nová pravidla odlovu umožnily 
stavy této zvěře snížit. I v našem spolku od-
lov jelení a černé zvěře vzrostl. Myslivecký 
spolek Radegast tímto reaguje na požada-

vek ministerstva zemědělství na 
regulaci stavu jelení a černé zvěře.
Nejen v myslivecké oblasti je naše 
působnost. Jako jeden ze spolků 
se podílíme na kulturní činnos-
ti v obci. Pořádáme kácení máje 
v Bacově a myslivecký výlet v Kně-
hyních. Jsou to akce hojně navště-
vované a doufáme, že jsou veřej-
ností kladně hodnoceny. Jejich 

příprava a vlastní konání je velmi náročné. 
Rovněž jsme se podíleli a nadále budeme 
podílet na nově založené tradici – Obecní 
slavnosti.
My myslivci vidíme naši činnost jako uži-
tečnou a děláme ji ve svém volném čase 
s nemalými finančními náklady. Rádi mezi 
sebou uvítáme ty občany, kteří vidí mys-
livost tak jako my a chtějí přírodě i těm co 
v ní žijí pomáhat.

Za myslivecký spolek
Ing. František Juřík

MYSLIVCI – JEDEN ZE SPOLKŮ NAŠÍ OBCE
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - VÝSTAVA
V průběhu prázdnin měli místní i turisté 
možnost navštívit výstavu dětských prací 
a ohlédnutí za projekty základní i mateř-
ské školy naší obce. Výstava byla veřej-
ně přístupná v šindelovém domečku na 
návsi. Podle ohlasů se výstava moc líbila. 
Turisté oceňovali to, že je výstava volně 

přístupná a líbily se jim nápadité výtvory 
a projekty. Místní se mohli podívat na vý-
tvory svých dětí a připomenout si, co děti 
během roku v základní i mateřské škole 
zažily. Vybrali jsme pro vás několik pěk-
ných ohlasů z návštěvní knihy.

-hol-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SE
HOLEC VIKTOR

VELIČKA JIŘÍ
PROCHÁZKA PATRIK

OPUSTILI NÁS 
TESAŘOVÁ ANDĚLA

ONDRYÁŠOVÁ MARIE

VZPOMÍNKA
Čas plyne a jen
vzpomínky zůstávají.
V tomto roce uply-
nulo 10 let, co nás 
opustil pan JIND-
ŘICH STAVINOHA. 
Dne 21. 9. 2019 by 
se dožil 90 let. Kdo 

jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomín-
ku. S láskou vzpomíná manželka Rozálie 
a dcery Marie, Ludmila a Jitka s rodinami.

Letos 17. září by 
se dožil 90 let můj 
manžel pan MILOŠ 
JUROŠKA, stolař 
z Prostřední Beč-
vy - údolí Kněhyň. 
Bohužel, již 7 let leží 
v rodinném hrobě. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. Za celou rodinu man-
želka Věra Jurošková.

KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

7. září | 10.00 | fotbalové hřiště
FTOBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ 
PŘÍPRAVKY
Pr. Bečva – Vigantice – Vidče/Val. 
Bystřice – Hutisko
...

8. září | 16.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA – HALENKOV
Fotbalové utkání 1.B třídy.
...

11. září | 10.00 | sokolovna Prostřední 
Bečva
NOSÍME NAŠE DĚTI V ŠÁTKU 
A NOSÍTKU
Nosící sraz, kde si můžete vyzkoušet 
různé šátky a nosítka. Více informací 
na Facebooku Bečvanské Maměnky.

13. září | 16.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA – ZAŠOVÁ
Fotbalové utkání starší přípravky.
...

21. září | 9.00 | na Plančáku
DĚKANÁTNÍ TURNAJ VE FOTBALE
O pohár svaté Zdislavy. 11. ročník 
turnaje. 4+1 hráči, věkově neomezeno, 
hrát mohou farníci i
děvčata, občerstvení zajištěno.
...

22. září | 15.30 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA – CHORYNĚ
Fotbalové utkání 1.B třídy.
...

26. září | 17.00 | knihovna Prostřední 
Bečva
REFLEXNÍ TERAPIE – RADKA 
DVOŘÁKOVÁ
Přijďte se naučit, jak si pomoci 
reflexní terapie pomoci od běžných 
zdravotních potíží.
...

27. září | 15.00 | sokolovna Prostřední 
Bečva
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ DŮCHODCŮ
Občerstvení zajištěno.
...

27. září | 16.00 | fotbalové hřiště
PROSTŘEDNÍ BEČVA - ROŽNOV
Fotbalové utkání starší přípravky.
...
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Neděle 1. 9. 10.00 h Žehnání školá-
kům a školních pomůcek
Varhaník – Aleš Stavinoha, Jana 
Chudějová 728, 722, 870
Za zemřelého Josefa a Anežku Ma-
tušíkovy, živou rodinu Matušíkovu, 
Fiuráškovu a duše v očistci.

Středa 4. 9. 17.30 h
Varhaník – pan Poruba 512, 806
Za zemřelou Annu Juříčkovou.

Neděle 8. 9. 10.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 523, 801
Za zemřelého Stanislava Kretka, živou 
a zemřelou rodinu z obou stran a duše 
v očistci.

Středa 11. 9. 17.30 h
Varhaník – pan Poruba 711, 805
Za rodiče Annu a Miroslava Juříčkovy, 
rodiče Ferfecké, sestru Janu a duše 
v očistci.

Neděle 15. 9. 10.30 h
Varhaník - Eva Pařenicová + schola 
709, 727, 816
Za zemřelou Miladu Jurajdovou.

Středa 18. 9. 17.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 914, 701, 
811
Za zemřelou Ludmilu Krhutkovou.

Sobota 21. 9. od 9.00 h Fotbalový 
turnaj o Pohár svaté paní Zdislavy – 
11. ročník

Mše svaté v září
Obyvatelstvo
Populace se výrazně nemění, narodilo se 12 
děvčat, 10 chlapců. Zemřelo 12 osob.
Podnikání v obci
Na jaře si p. Karla Hatlapatková otevřela 
prodejnu potravin Večerka, svým širokým 
sortimentem zboží a nižšími cenami kon-
kuruje jedinému obchodu potravin ve stře-
du obce, který nadále patří Jednotě. V květ-
nu letošního roku se původnímu majiteli, p. 
Malinovi, vrátila budova restaurace Zava-
dilka. P. Malina ji přenechal svému vnukovi 
Zdenkovi Malinovi. Nový majitel upravil 
vzhled budovy.
Vznikla další konkurence mezi vedle stojí-
cím motorestem, který nadále patří Jedno-
tě. Kdo si povede líp, ukáže čas. V červnu si 
p. Mirijana Juříková otevřela v prostorech 
bývalé čistírny v Domě služeb svůj mini-
market. Koupit si můžeme věci ze sorti-
mentu oděvů, obuvi, základní drogerie. 
Hotel Bečva také změnil majitele, vrátil se 
k původním majitelům, p. Blažkovi. Klem-
pířské práce si můžeme objednat u p. J. Ma-
tušíka.
Místní knihovna
O čtenáře v obci a celou knihovnu se nadále 
vzorně stará p. Blanařová.
ČSČK
V současné době velkých ekonomických 
přeměn, naše organizace se zabývá otáz-
kou finančních prostředků, které jsou po-
třebné pro naši činnost. Akce: zájezd na 
Hostýn a Lešnou, školení první pomoci, 
základní normy za účasti sousedních obcí 
Hutiska a Dolní Bečvy, výstup na Radhošť 
– pouť, péče o zeleň, návštěvy u jubilantů 
a nemocných.
O finanční prostředky se stará paní Jana 
Slováková. Výbor pracuje velmi aktivně.
TJ - oddíl kopané
Jarní kolo bylo zahájeno 31. 3. 1991 zá-
pasem s Valašskou Bystřicí. Hráči odvedli 
velmi dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. 
Střelecky se nejlépe dařilo Z. Stodůlkovi 
a P. Kysučanovi. Družstvo dorostu se umís-
tilo po podzimu 1990 na 8. místě. V průbě-
hu roku byly zabudovány lavičky pro diváky 
kolem hřiště a vyřešil se a vybudoval vchod 
do šaten. Družstvo mužů postoupilo do 
krajské soutěže.

Z obecní kroniky vybral Michal Hurta

KRONIKA 1991

Sobota 21. 9. pouť farnosti Dol-
ní Bečva na Radhošť. Mše svatá 
v 11.00 h.

Neděle 22. 9. 10.30 h Sbírka na 
kostel
Varhaník – Eva Pařenicová + schola 
710, 802
Za rodiče Chudějovy, syna Jarosla-
va, živou a zemřelou rodinu a duše 
v očistci.

Středa 25. 9. 17.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 522, 712, 
804
Za živou a zemřelou rodinu Švan-
dovu a Křenkovu, poděkování za 
prožitá společná léta s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie do 
dalších let.

Sobota 28. 9. svatba
– 11.30 h beze mše svaté

Neděle 29. 9. 10.30 h „Dožínky“ – 
poděkování za úrodu
Varhaník – Aleš Stavinoha + schola + 
Záhořané 829, 701, 982
Poděkování za přijatá dobrodiní 
s prosbou o požehnání do dalších 
let a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu.
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Nábor malých
fotbalistů

Milé děti, vážení rodiče,

klub FK Prostřední Bečva pořádá

Baví tě fotbal?
Přijď si ho mezi nás vyzkoušet!

Těšíme se na tebe!

Bližší informace o termínech tréninku a místě konání lze získat přímo u hlavního trenéra
Ondřeje Kuby nebo u asistentů trenéra Mgr. Marka Poláška a Zbyňka Jurajdy.

 
 Kontakty:
Mgr. Marek Polášek Ondřej Kuba Zbyněk Jurajda
tel.: +420 724 207 054 tel.: +420 605 511 867 tel: +420 602 740 555
e-mail: marek.polasek@post.cz e-mail: ondkub@centrum.cz e-mail: rolf@rolf.cz 
 

AKCE V OKOLÍ

2. září | 14.00 | Hutisko-Solanec
POHÁDKOVÝ LES
Výletiště Poskla. Občerstvení pro 
malé i velké zajištěno.
...

7. září | 14.00 | Dřevěné městečko
HRÁLE MUZIKA
Setkání valašských dechových 
kapel.
...

8. září | 15.00 | Hutisko-Solanec
DOŽÍNKY
Společný průvod s alegorickým 
vozem a následný kulturní program 
na výletišti Poskla.
...

14. září | 8.00 | Rožnov pod 
Radhoštěm
ŠVIHÁK ROŽNOVSKÝ
Připraveny rodinné turistické 
trasy pro kola, pěší i s kočárky. 
Registrace do 8. září. Více 
informací na www.bezvabeh.cz/
svihak-roznovsky/.
...

20. září | 10.00 | Rožnov pod 
Radhoštěm
FARMÁŘSKÉ TRHY
Pěší zóna u Společenského domu.
...

21. září | 9.00 | Dřevěné městečko
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA 
ZÁTOPKA
17. ročník memoriálu olympijského 
vítěze. Volný vstup do Dřevěného 
městečka.
...

21. září | 15.00 | Dolní Bečva
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
4. ročník setkání harmonikářů 
v pohostinství „U Maléřů“.

27. září | 18.30 | Dřevěné městečko
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Dětský lampionový průvod 
s programem. Volný vstup. Sraz 
u hudebního altánu v parku 
v 18.30.
...

29. září | 15.00 | Dřevěné městečko
JSME STÁLE MLADÍ
Koncert ke Dni seniorů plný krásné 
hudby našich klasiků s citacemi 
z knih herečky a spisovatelky Ivy 
Hüttnerové. Vstup zdarma.

Za případné nesrovnalosti ve jménech se omlouváme.

8. A
Třídní učitelka: Blanka Randová

SEZNAM ŽÁKŮ:

Iveta Fojtášková
Renata Růčková
Markéta Krupová
Marie Křenková
Lenka Kantorová
Lenka Kubáňová
Lenka Kysučanová
Lenka Šenová
Kateřina Kubáňová
Veronika Janíková
Petra Vašutová
Jana Vojkůvková
Jaroslav Fiurášek
Pavel Čermák
Roman Červený

Petr Bordovský †
Zbyněk Kretek
Jan Kretek
Karel Křístek
Robert Fárek
David Kantor
Oldřich Kropáč
Vít Maceček
Martin Mikuda
Patrik Martinák
Jaroslav Vašek
Aleš Lejska
Aleš Závorka ml.
Aleš Závorka st.
Radim Tomek

8. B
Třídní učitelka: Marie Němcová

SEZNAM ŽÁKŮ:

Petra Křenková
Jana Křenková
Iveta Křenková
Alena Bártková
Marie Kretková
Věra Ondruchová
Lenka Kubáňová
Lenka Fárková
Blanka Randová
Eva Křištofová
Karolína Macečková
Markéta Svobodová
Monika Hajdová
Petr Ondruch

Dalibor Mládenka
Marek Juráček
Tomáš Petřek
Petr Kretek
Petr Vašut
Petr Švůgr
Stanislav Křenek
Libor Franc
Marcel Křenek
Jaromír Ondruch †
Pavel Malina
Pavel Miškařík
Radek Kysučan
Petr Maceček 

Spolužáci a spolužačky, kamarádi!
Zveme vás na sraz tříd 8. A a 8. B ze ZŠ T. G. Masaryka Horní Bečva po třiceti letech.  

Rok ukončení 1989.

12. 10. 2019 v 16:00 hod. Retaso Zavadilka

Účast prosím potvrďte na tel. 608 726 799 nebo na e-mail: kubanova.katerina@seznam.cz  
do 4. 10. 2019. Obratem zašlu info k platbě 350,- Kč/osobu.
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FOTBAL
První mistrovské utkání podzimu jsme 
kvůli rekonstrukci hřiště odehráli na Hu-
tisku. V brance nastoupil hostující brankář 
z Vidče Lukáš Einspiegel (Aleš Jurajda byl 
na dovolené). Zápas jsme perfektně zvládli 
a po gólech Karla Sívka (2x), Jakuba Vaška 
a Jakuba Ondryáše jsme zvítězili 4:1. K dal-
šímu těžkému utkání jsme zajížděli v neděli 
18. srpna do Brumova, kde jsme s jejich 
béčkem nakonec zvítězili 4:3 (branky Ja-
kub Vašek, Kamil Poledník, Lukáš Křenek 
a Martin Fiurášek).
Začínají již také soutěže OP st. a ml. pří-
pravky, sledujte naši skřínku FK.

Uvádím slíbený rozpis utkání mužů:

NE 25. 8. 16.30 Dolní Bečva - Pr. Bečva
SO 31. 8. 16.00 Fr. Lhota - Pr. Bečva Odj. 13.30 h
NE  8. 9. 16.00 Pr. Bečva - Halenkov
NE 15. 9. 16.00 Hovězí - Pr. Bečva Odj. 14.00 h
NE 22. 9. 15.30 Pr. Bečva - Choryně
NE 29. 9. 15.30 Lidečko - Pr. Bečva Odj. 13.15 h
NE 6. 10. 15.00 Pr. Bečva - Poličná
NE 13. 10. 15.00 Prlov - Pr. Bečva Odj. 12.45 h
SO 19. 10. 14.30 Krhová - Pr. Bečva Odj. 13.00 h
NE 27. 10. 14.00 Pr. Bečva - Bylnice 
NE 3. 11. 13.30 Ratiboř - Pr. Bečva Odj. 11.30 h

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Rozhovor s trenéry
Fotbalová přípravka na Prostřední Bečvě 
pořádá veřejný nábor a při té příležitosti 
mě zajímalo, jak to s „naší“ přípravkou 
vlastně je. Na otázky mi odpovídali trené-
ři Marek Polášek, Zbyněk Jurajda a On-
dřej Kuba.

Jak dlouho trénujete děti na Prostřední Bečvě?
Marek P.: Letos začínáme čtvrtý rok.
Zbyněk J.: No jo, fakt už čtvrtý rok. Nějak 
to letí.

Proč jste začali trénovat děti?
Zbyněk J.: Vedení FK Prostřední Bečva 
přišlo s nápadem, že bychom mohli oživit 
mládež vzhledem ke stávající situaci ne-
dostatku mladých hráčů, kteří by doplnili 
chybějící stav mužského kádru. I když už je 
docela pozdě, protože ta díra je zhruba pat-
náctiletá. S mládeží se začalo znova víc jak 
po deseti letech.

Kdo začal s trénováním?
Zbyněk J.: Marek Polášek a já. Začali jsme 
s dětmi různého věku od 5 let. Postupně 
se to vytříbilo a vytvořilo se mladší a starší 

družstvo. Ze začátku jsme měli hodně dětí. 
Po roce a půl dost dětí odešlo, přešli do ji-
ných kroužků a my jsme dělali nový veřejný 
nábor, na který přišlo 20 dětí. Tou dobou se 
k nám přidal i Ondřej Kuba, jako stálý tre-
nér. Teď dochází jednou týdně i Jan Petřek, 
který s námi jezdí i na zápasy.

Jak dlouho jezdíte s dětmi na zápasy?
Ondřej K.: Na zápasy jsme začali jezdit 
v letošní jarní sezóně. Pro podzimní sezó-
nu jsou oba týmy přihlášené do soutěže. 
Starší už budou jezdit i na venkovní zápasy 
– například do Zašové, Valmezu a mladší 
přípravka spíše v okolí. Mladší přípravka to 
má turnajovým způsobem a starší příprav-
ka hraje klasické zápasy.

Máte v týmech i holky?
Ondřej K.: Ze začátku jich několik bylo, ale 
postupně odešly, časově jim to už nevychá-
zelo s dalšími jejich koníčky. Byly velmi ši-
kovné a budou chybět, ale jejich rozhodnutí 
respektujeme. Do týmu určitě rádi přijme-
me i holky.

Proč děláte nábor? Zdá se, že dětí je dost – 
jsou dva kompletní týmy.
Ondřej K.: Starší přípravka hraje 5+1 
a mladší 4+1, ale samozřejmě jsou nějaké 
omluvenky, tábory, nemoci a tím pádem 
potřebujeme dětí více. Pokud by se přihlá-
sily starší děti, založíme i mladší žáky. Rádi 
bychom začali s kroužkem pro děti od 3 let, 
kde by se děti učily házet balónem, překo-

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY PROSTŘEDNÍ BEČVA
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návat překážky, zkrátka se seznámit s úpl-
nými základy. To jsou prozatím naše plány.

To zní skvěle. Jistě vás okolí podporuje.
Ondřej K.: Jsme moc rádi, že nás podporu-
jí rodiče – děti vozí pravidelně na tréninky 
a chodí na zápasy, pomáhají nám, když je 
potřeba. Máte teď nové sponzory, díky kte-
rým můžeme pořídit nové dresy pro oba 
týmy.

Jak často trénujete?
Ondřej K.: Trénujeme dvakrát týdně – 
v pondělí a ve středu v 16.30 tady na hřišti 
na Prostřední Bečvě. Děti chodí v hojném 

počtu. Snažíme se trénovat za jakéhokoliv 
počasí, kromě nějakého vydatného deště, 
kdy můžeme využít prostory sokolovny. Ale 
počasí nám přálo, takže jsme letos trénova-
li venku. Přes zimu jsme trénovali v hale na 
Dolní Bečvě.

Letos jste pořádali první velký turnaj přípra-
vek z nejbližšího okolí. Jak to probíhalo?
Ondřej K.: Probíhalo to skvěle. Den pře-
dem přišli trenéři, rodiče i děti a společně 
jsme uklidili kabiny a nachystali hřiště, 
uklidili areál. Hřiště skvěle připravili a na-
lajnovali Zbyněk Jurajda a Aleš Jurajda. 
Turnaj si chválil každý tým, který přijel – 

Dolní Bečva, Vigantice i Hutisko-Solanec. 
Tenhle turnaj byl vlastně historicky prvním 
na Prostřední Bečvě. Děti odcházely spoko-
jené, všechny týmy dostaly pohár a každý 
hráč, který se aktivně zapojil, dostal medaili.

O co především jde při dětském fotbalu? Jde 
o výsledek nebo spíše jen tak pro radost?
Ondřej K.: Hraje se samozřejmě o umístění, 
ale není to to hlavní. Jde o to, aby měly děti 
radost ze hry. Skvělou atmosféru podpoří 
i rodiče, kteří přijdou povzbuzovat. Klidně 
si můžou na další zápasy vzít nějaké bubny 
nebo trumpety. Na našem turnaji se mladší 
přípravka umístila na druhém místě, což je 
pro nás vyložený úspěch, protože jsme vždy 
prohrávali. Na turnaji se umístili druzí, a to 
je pro nás pokrok vpřed a nastartovalo nás 
to dál. Děti z toho byly nadšené.

To vás určitě motivuje k tomu pokračovat 
v tom, co děláte.
Ondřej K.: Rozhodně. Motivuje nás to 
k náboru dalších dětí. Budeme se jim věno-
vat, jak jen můžeme. Všichni trenéři jsme si 
prošli kategorií žáků, dorostů i mužů, takže 
uplatňujeme i svoje vlastní zkušenosti.

Nedávno jste byli na Hornobečvanském tur-
naji při výročí 90 let vzniku TJ Horní Bečva. 
Toho se účastnili muži a starší přípravka, je 
to tak?
Zbyněk J.: Ano. Rádi jsme toto pozvání 
přijali. Byl to výborně zorganizovaný tur-
naj. Děti se bavily, o výsledek tolik nešlo. 
Vyšlo i počasí, byla to skvělá akce. Na závěr 
děti doprovodily muže při nástupu na der-
by Horní Bečva – Prostřední Bečva, které 
bylo ve velmi přátelském duchu.

Co je při trénování dětí důležité?
Marek P.: Aby to ty děti bavilo. Aby si vybu-
dovaly vztah ke sportu a aby ho měly rády.

Jak děti fungují jako tým?
Ondřej K.: Jsou skvělý tým. Dokonce tre-
nér Jurajda vymyslel vítěznou písničku, 
kterou se děti naučily. Je to písnička o klu-
bových barvách a vítězství.

Kdo by si chtěl tuto písničku poslechnout, 
přijďte se na týmy přípravek podívat na ně-
který ze zápasů nebo z tréninků.

Děkuji trenérům za rozhovor.
Lenka Hollainová

Rozpis zápasů přípravek – září

Mladší přípravka
NE 1. 9. 10.00 Hutisko – Dolní Bečva – Vidče/Val.Bystřice - Pr. Bečva
SO 7. 9. 10.00 Pr. Bečva – Vigantice – Vidče/Val.Bystřice – Hutisko
NE 15. 9. 10.00 Dolní Bečva – Hutisko – Pr. Bečva – Podlesí
NE 22. 9. 10.00 Val. Mez. – Pr. Bečva – Hutisko - Zubří

Starší přípravka
NE 1. 9. 10.00 Krhová – Pr. Bečva
PO 9. 9. 17.00 Vigantice- Pr. Bečva
PÁ 13. 9. 16.00 Pr. Bečva – Zašová
NE 22. 9. 9.00 Val.Bystřice/Vidče – Pr. Bečva
PÁ 27. 9. 16.00 Pr. Bečva - Rožnov
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Pozvánky

11 .9.2019  |   10:00-12:00
SOKOLOVNA PROSTŘEDNÍ BEČVA

Uvažujete  zač í t  s  nošením miminka v  šátku
nebo už  nosíte  a  chcete  vyzkoušet  nové

úvazy?  Tak př i jďte  za  námi  do Sokolovny!
Více  informací  najdete  na našem Facebooku

Bečvanské Maměnky

Bečvanské Maměnky zvou všechny
zájemce na sraz  

NOSÍME NAŠE  DĚTI

Výbor klubu důchodců Prostřední 
Bečva srdečně zve své členy na

Přátelské 
posezení

v pátek 27. září od 15.00 hodin
v Sokolovně

*
 občerstvení zajištěno

INZERCE

11září 2019  



Děkujeme všem, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva – povolení MK ČR ev. č. MK ČR E 
11192. Uzávěrka listu ŘÍJEN 2019 je 18. 9. 2019. Vychází 12x ročně, neprodejné. Náklad: 650 ks. Zpracování příspěvků: zpravodajpb@gmail.com. 
Zpravodaj naleznete také na www.prostrednibecva.cz. Odpovědná redaktorka tohoto čísla: Lenka Hollainová. Úvodní fotografie: Pohádkový 
les. Reklamní inzerce je placená (ceník: https://www.prostrednibecva.cz/zpravodaj-obce).

Pozvánky

Beseda s Radkou Dvořákovou, která pracuje 
s reflexní terapií už 13 let. Při své práci učí lidi, jak 
si mohou reflexní terapií pomoci  sami  od běžných 
zdravotních potíží. Na toto téma napsala i knížku. 
Reflexní terapie jako samopomoc aneb Kam 
sáhnout, když mě něco bolí. 
Kniha bude ke koupení na besedě, cena 300 Kč.
Ráda také zodpoví všechny dotazy týkající se zdraví.

REFLEXNÍ TERAPIE
Radka Dvořáková

Čtvrtek 26. září 2019 / 17.00

Místní knihovna Prostřední Bečva
ve spolupráci s Bečva Kafé

V obci se množí stížnosti na množ-
ství ohňostrojů. Tímto tématem se 
budou zabývat zastupitelé na příš-
tím zasedání, které proběhne 19. 9. 
v 16.00 h. Dejte nám vědět svůj ná-
zor na toto téma. Vaše postřehy piš-
te na e-mail: zpravodajpb@gmail.
com nebo k anketnímu příspěvku 
na facebookové stránce obce: www.
facebook.com/obec.prostredni.
becva/.

ANKETA

„JAK VNÍMÁTE 
OHŇOSTROJE V NAŠÍ 
OBCI? PŘIJDE VÁM, 
ŽE JICH JE PŘÍLIŠ? 
JAK JE SNÁŠÍTE VY, 

VAŠE DĚTI A DOMÁCÍ 
MAZLÍČCI?“
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