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Milí čtenáři,
Pomalu nám začíná jaro a vy se určitě 
těšíte až odložíte teplé oblečení, vyrazíte 
na své zahrádky nebo do přírody, kde vás 
konečně svými paprsky po zimě zahřeje 
sluníčko. Než však tak učiníte, tak budu 
ráda, když si přečtete náš – váš březnový 
zpravodaj.

A o čem si můžete přečíst? Hned na úvod 
zjistíte, jak si vedl náš zpravodaj v kraj-
ském kole hodnocení radničních novin. 
Myslivci nám objasní, jak se teď na jaře 
máme chovat k lesní zvěři. Pokud rádi 
čtete tak se dozvíte, jaké nové knížky 
na vás čekají v knihovně. A protože se 
konečně můžeme zase víc bavit, dovo-
lujeme si Vás pozvat na promítání nové 

pohádky, Tj Sokol Kněhyně zve děti na 
dětský karneval a hasiči z Kněhyň vás 
zvou začátkem dubna na tradiční vyná-
šení Mařeny. No a v Rožnově se bude ko-
nat tradiční Josefovský jarmark. Dále si 
můžete přečíst něco o popeleční středě, 
která vychází letos na 2. 3. Paní učitelky 
ze základní a mateřské školy nám sdělí co 
dělaly naše děti v únoru a také se v rubri-
ce Za humny projdeme hezkou procház-
kou z Bumbálky na Bílou. Pro milovníky 
historie si paní Zina Langerová připravi-
la pokračování článku o tom, jak vlastně 
na Bečvách vznikaly a jaké byly obchody 
a deset otázek jsem tentokrát položila 
majitelce a provozovatelce kavárny Ko-
firum paní Ivaně Žitníkové. Na závěr 

březnového zpravodaje si na své přijdou 
také milovníci sportu, kde se dočtete ne-
jen o tom, jak se daří našim dětem v běhu 
na lyžích, ale také co chystají v nadcháze-
jící sezóně mladí i starší fotbalisté.

Věřím, že si každý Prostřednobečvan při-
jde na své. A kdyby vám přece jen něco ve 
zpravodaji chybělo, tak neváhejte a pište 
na náš redakční email. Za každý příspě-
vek a nápad budu ráda.

Adéla Opletalová
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Zpravodaj Získal 1. Místo 
v krajskéM kole hodnocení radničních novin

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR a jak píše 
Kvalikom na svých stránkách: „Česká re-
publika je zemí „radničních listů“. Malé 
vísky i statutární města vydávají své tiš-
těné zpravodaje, které dnes svou kvalitou 
mnohdy převyšují komerčně vydávaná 
periodika. V tomto ohledu jsme do jisté 
míry světový unikát. Rozhodli jsme se 
proto důkladně se zaměřit na kvalitu no-
vin vydávaných obcemi, městy, městysy 
a městskými částmi.“

Součástí ocenění bylo také podrobné 
hodnocení na základě prostudování min. 
tří náhodně vybraných čísel. V tomto hod-
nocení vychází náš zpravodaj velmi pozi-
tivně z hlediska obsahu textů, informační 
náplní, rozsahem nebo praktičností.

Hodnocené periodikum je velmi kva-
litním informačním kanálem. Oby-
vatelé díky němu mají přehled o všem 
důležitém. Zpravodaj referuje o čin-
nosti radnice včetně zastupitelstva, 
a to objektivní formou bez náznaků 
zneužívání listu k politické propagaci. 
Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy 
neomezuje se pouze na činnost úřa-
du, ale zahrnuje také aktivitu spolků, 
sportovních klubů, kulturních a spo-
lečenských aktivit, vybírá si různá za-
jímavá témata, která zpracovává více 
do hloubky. To vše ze zpravodaje činí 

kvalitní médium, které je obyvatelům 
dostupné v tištěné formě, ale i elektro-
nicky v on-line archivu.

Jako mimořádně kvalitní hodnotíme 
veškeré texty po stránce obsahové, sty-
listické a gramatické. Textové útvary 
jsou čtivé, poutavé, zajímavé a vyhý-
bají se typicky „úřední“ mluvě, tedy 
působí jako texty běžně publikované 
v profesionálních komerčních zpra-
vodajských médií. To samozřejmě na-
pomáhá čtenářské atraktivitě a chuti 
čtenáře si zpravodaj přečíst celý, vra-
cet se k němu a těšit se na další číslo.

Zpravodaj je vydáván v dostatečném 
rozsahu, tedy obsahuje nejen „povin-
né“ informace, ale nad rámec toho 
i další atraktivní obsah, který vydá 
minimálně na několik desítek minut. 
Může se to zdát jako samozřejmost, 
ale některá radniční periodika jsou 
svým obsahem skutečně až příliš 
stručná.

Periodikum obsahuje zábavní prvky, 
které jsou čtenářsky atraktivní a ze-
jména pro starší čtenáře jsou velmi ví-
taným zpestřením. Úlohou radničních 
listů by mělo být nejen informovat, ale 
také snažit se obstát doslova v záplavě 
komerčních tištěných periodik nejen 
kvalitou regionálně zaměřených in-
formací, ale i těmito prvky (křížovka, 

sudoku, omalovánky, komiks atd.), 
které přispívají k oblibě, využitelnosti 
a všestrannosti titulu.

Zpravodaj neopomíjí edukativní sna-
hu, což je i jedním z tradičně hodnoce-
ných kritérií. Právě radniční listy jsou 
totiž mnohdy jediným způsobem, jak 
se většina obyvatel seznamuje s histo-
rií místa, ve kterém žije. Všímáme si 
proto, zda se obec snaží poskytnout 
vhled do historie, zda přináší příbě-
hy zajímavých osobností, rodáků či 
výtažky z obecní kroniky. Edukativní 
rozměr periodika ale nemusí repre-
zentovat pouze historie, ale například 
i různé formy osvěty (ekologie, občan-
ské soužití a podobně). Hodnocené pe-
riodikum tuto funkci splňuje.

Hodnocená vydání vynikala vysokou 
kvalitou nejen textů, ale i doprovod-
ných fotografií. Prokazatelně je výběr 
užitých snímků velmi pečlivý a uváž-
livý. Fotografie jsou ostré, ve vhodné 
kompozici, tonalita v pořádku, tech-
nické provedení vždy na skvělé úrovni.

Z celkových 50 bodů získal náš zpravo-
daj 45. Rezervy dle hodnotitelů máme 
v grafickém zpracování, kdy by obsahu 
prospělo více prostoru, aby nebyl tak na-
huštěný, popř. přidat piktogramy nebo 
jiné grafické prvky pro snadnější orien-
taci. Celé hodnocení si můžete přečíst na 
https://www.prostrednibecva.cz/zpra-
vodaj-obce-1, kde najdete také archiv od 
roku 2017.

Jsem ráda, že náš zpravodaj získal takto 
kvalitní umístění, ale zejména mě těší, že 
jej Prostřednobečvané čtou a je pro ně za-
jímavý, protože to je náš hlavní cíl. Pokud 
máte ke zpravodaji připomínky, popř. ná-
pad, co byste rádi na jeho stránkách našli 
nebo máte zajímavý text, pošlete nám jej: 
zpravodajpb@prostrednibecva.cz nebo 
mistostarosta@prostrednibecva.cz.

Alena Srovnalová, 
místostarostka obce

Zpravodaj Obce Prostřední Bečva získal 1. místo v krajském kole soutěže „Radniční listy roku 2021“ v kategorii obcí do 
10 tis. obyvatel, kde bylo hodnoceno 71 přihlášených novin. Soutěž organizuje spolek Kvalikom, který se snaží zlepšovat 
a kultivovat způsob komunikace veřejných institucí.
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společenská 
kronika

Opustili nás

KŘIŠTOF VLADIMÍR

BAMBUŠKOVÁ JARMILA

VzpOmínáme

Vzpomeňme dne 13. března na dva-
nácté smutné výročí, kdy nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
pan MIROSLAV MIKUDA.

Měl si nás rád,
chtěl si s námi žít,
přišla zlá nemoc a ty si musel odejít.
Prázdný je domov,
Smutno je v něm, ale vzpomínky zů-
stanou v něm . 
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 15. března 2022 vzpomeneme 
tři roky od úmrtí našeho milované-
ho manžela, tatínka, dědečka, pra-
dědečka, bratra a švagra EMILA 
ŠTEKBAUERA z Kněhyň.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka Jaroslava, dcery Marcela 
a Šárka s rodinami a syn Milan s rodi-
nou, bratr Petr a švagrová Milada. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj 
s námi . 

MYslivci UpoZorŇUjí!

Chceme proto znovu apelovat na majitele 
psů, aby je v žádném případě nenechávali 
volně pobíhat a potulovat se po lese!!! To 
samozřejmě platí celoročně, ale obzvláš-
tě v tomto zimním období, se zvěř dale-
ko rychleji vyčerpá i po krátké štvanici 
a může následovat i úhyn. Navíc volně 
puštění psi často stojí i za strženou zvěří. 
Takto usmrcenou zvěř jsme již našli v Po-
žisku nad Novou i na Bůřově. Nechceme 
majitele psů nijak strašit, ale upozorňuje-
me, že za svého psa je majitel ze zákona 
zodpovědný a v případě stržení zvěře jeho 
psem můžeme vyžadovat náhradu vychá-
zející ze sazebníku minimálních hodnot 
upytlačené zvěře, který byl podle zadání 
ministerstva zemědělství vypracován vý-
zkumným ústavem lesního hospodářství 
a myslivosti a kterým se řídí např. i Poli-
cie ČR, pro posouzení toho, zda se jedná 
o trestný čin nebo přestupek.

Jako příklad uvádíme minimální ceny 
zvěře.

• Jelen evropský - Jelen: 29 300 Kč, Laň: 

24 800 Kč, Kolouch: 22 600 Kč,

• Prase divoké - Kňour: 22 900 Kč, 
Bachyně: 17 700 Kč, Lončák (sele): 
17 400 (9800) Kč

• Srnec obecný - Srnec: 15 900 Kč, 
Srna:14 100 Kč, Srnče: 13 900 Kč

• Zajíc polní – bez rozdílu pohlaví: 
3 900 Kč

• Liška obecná, kuna lesní, kuna skalní 
a další: 4 800 Kč

• Ostatní zvěř pernatá (lovné druhy 
kachen, holub hřivnáč atd.): 3 200 Kč

Buďme prosím ohleduplní ke zvěři, měj-
me své psí kamarády vždy pod dohledem 
a zabraňme tomu, aby se pouštěli do její-
ho pronásledování a štvaní. Děkujeme za 
pochopení.

Za myslivecký spolek Radegast – Pro-
střední Bečva

Bronislav Janík

Jsme sice téměř na konci zimního období, netrpělivě vyhlížíme jaro a už se 
nemůžeme dočkat až se slunce opře silněji do zahrad a zahrádek, až budeme 
moci odhodit nadýchané péřové bundy a rukavice a těšit se z teplého počasí. 
Právě tohle období je však pro naši lesní zvěř tím nejtěžším obdobím v roce. 
Ač všichni myslivci poctivě přikrmují v krmelcích, tak stejně už zvěři pomalu 
docházejí energetické rezervy ve formě tukové tkáně, které nastřádala před zi-
mou a většina zvěře je dlouhou zimou již docela zesláblá. 
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 Z knihovnY

Březen je měsícem čtenářů a Obec Prostřední Bečva si pro vás připravila dárek. 
Trvale rozšiřujeme otevírací dobu o další den a to úterý. Od 1. března můžete při-
jít do knihovny 2x týdně. V úterý od 14.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 11.00 do 
17.00 hodin, jak tomu bylo doposud. Stále zůstává možnost navštívit knihovnu 
v otevírací dobu kavárny a vybrat si, popř. vrátit vypůjčené knihy. Podstatně také 
rozšiřujeme nabídku pro školu a školku, pro které připravujeme pravidelný pro-
gram. Děti navštíví knihovnu v rámci družiny, resp. pobytu v MŠ.

knihovna otevřena

úterý 14.00 – 17.00

čtvrtek 11.00 – 17.00

BesedY
V březnu jsme pro vás připravili 
hned dvě zajímavé besedy.

Čtvrtek 17. března 2022 v 17.00

tradiční BYlinná 
Zahrádka

Beseda s Vandou Vrlovou, znalkyní 
bylin a lidového léčitelství.

Jak založit bylinnou zahrádku a jaké 
léčivé byliny v ní pěstovat.

Úterý 22. března 2022 v 18.00

jak si nastavit BeZpečnÝ 
rodinnÝ diGitalní svĚt

Přednáška Soni Petruželové, certifi-
kované google trenérky, která bude 
povídat o tom, jak si nastavit bezpečné 
online prostředí v rodinách.

Na přednášce se podíváme na základy 
digitální gramotnosti, kterou zvládne 
každá zaneprázdněná maminka a tať-
ka, popovídáme o správných návy-
cích, nástrahách i praktických tipech. 
Poradíme, jak předejít nechtěným 
digitálním návykům u dětí. Hromada 
praktických tipů, které si můžete na-
stavit hned po přednášce.

ochUtnávka  
Z BřeZnovÝch knižních novinek

 Jan Vojáček: Rozhodni se být zdráv

Nehaste příznaky – pochopte příčiny! 
Pokračování bestselleru Umění být zdráv. 
Rozhodnout se je prvním krokem na vě-
domé cestě ke zdraví.Oblíbený funkční 
lékař v praktických návodech ukazuje, 
jak najít odvahu k životu v radosti a lás-
ce – a inspirovat se může skutečně každý.

Tim Weaver: Ztracený

Další díl s Davidem Rakerem, který je 
jako vždy napínavý až do konce.

Sandra Brown: Lest

Jeden muž s mnoha identitami. Osm žen, 
které zmizely beze stopy.

Další možná obět…jeho žena. Napětí, 
přátelství, romantika i překvapení.

pro dĚti:

Ester Stará: Šedík a Bubi

Milé počtení pro začínající školáky o jed-
nom kotěti a jedné čepici.

Lucie Hlavinková:  
Sesterstvo ve Snové říši

Kouzelná kočka Fabiola tentokrát nepře-
nese Sesterstvo do minulosti, ale do říše 
snů! Začínají se tam totiž dít moc divné 
věci…
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 10 otáZek pro...

ivanU žitníkovoU  
MajitelkU a provoZovatelkU kavárnY kofirUM

1. Kafe nebo čaj?

Rozhodně káva, káva je dnes životním 
stylem, kdy jsou lidé, zejména ti mladí, 
ochotní za kvalitní a designový kávo-
var utratit nemalé peníze. Samozřejmě 
výběr kávy je stojí minimálně podobné 
úsilí. Proces přípravy si pak náležitě uží-
vají stejně jako já. V kavárně ovšem platí 
zásadní pravidlo, jakou kávu pijete, ta-
kovou kávu připravíme. Na Nescafé 3v1 
ale zapomeňte :D

2. Jaký film nebo seriál Vás naposled 
zaujal a proč?

Baví mě Netflix, je tam spousta seriá-
lů s dokonalým scénářem, který musel 
sepsat fakt génius. Mezi poslední mé 
shlédnuté seriály patří Peaky Blinders, 
Papírový dům nebo Ty. Aktuálně sleduji 
Neskutečná Anna, což je pro mě seriál, 
který přesně vystihujue citát P. Coelha: 
„Když si něco opravdu přeješ, celý ves-
mír se spojí, abys to mohl uskutečnit“. 
I když, tohle je fakt na hraně :)

3. Jaké je vaše nejoblíbenější místo na 
Prostřední Bečvě?

Řekla bych, že domov mé ségry, stavím 
se pravidelně na 10 min a pravidelně 

odcházím za 3,5 hodiny :D Jinak je to 
tady snad každý kopec s výhledem, Fi-
ráškovice pod lesem nad babičkou – je 
tam krásný výhled na kostel. Krásná 
procházka je Adámkami nebo kolem 
Kotáru a Bacovem dolů.

4. Pes nebo kočka?

Pes, ale jenom ten můj :D z těch cizích 
mám respekt. Mám francouzského, tvr-
dohlavého, nenažraného, neposlušné-
ho, drzého a fakt žárlivého buldočka už 
7 let a ticho ten, koho napadlo, jaký pán 
takový pes :D

5. Čeho se bojíte kromě smrti?

Vlastně v zásadě ne smrti, je to přiroze-
ný a neodstranitelný fakt, který se prostě 
stane, takže tím se vůbec nezabývám. 
Ale z čeho mám obavy je fakt, kam ten 
dnešní svět, plný pokrytectví, lží, ome-
zování svobody a podrazů spěje. Jsem 
ráda, že jsem se narodila v době, kdy 
jsme stavěli bunkry, lítali po lese, ve ško-
le se museli domluvit kdy, kde a v kolik, 
a že když jsme něco provedli, rodiče se 
nebáli nás zliskat stejně tak jako učitel 
:D Tyhle, plus mínus, ročníky mi při-
jdou ještě vychované, použitelné a dnes, 
řekněme, vytvářející hodnoty, protože 
jsou nohama na zemi. Co nám předvede 
dnešní mládež už za 10-15 let, krom vir-
tuální reality, jsem fakt zvědavá.

6. Jste raději pro anebo proti?

Jsem pouze pro každou srandu, k čemu-
koliv jinému mám vždy nějakou připo-
mínku, ale domluvit se se mnou dá :D

7. Co Vám chybí na Prostřední Bečvě?

Bankomat a pořádání více kulturních 
akcí ve smyslu, festivalů, jarmarků, de-
gustací, sešlostí apod. Takových těch 
akcí, kdy se sejde třeba celá Bečva na 

pivo, pokecá, pobaví se a zažije něco no-
vého. Jako třeba Octoberfest na Bečvě? 
Kolik z Vás, kdy pilo bavorskou, nefil-
trovanou pšenici nebo vůbec bavorské 
pivo? :)

8. Kdy jste byl/a naposledy hrdá na 
Prostřední Bečvu?

Když si Bečvani zvolili Radima Gálíka 
starostou.

9. Po obci autem, na kole nebo pěšky?

Myslím, že na kole nebo pěšky to úplně 
stačí. Ale jsou místa kde se dostanete jen 
pešky a to proto, abyste si to místo nále-
žitě užili a nabrali sílu.

10. Co vám dává naději?

Nic. Nežiju v naději, jsem realistka a žiju 
dneškem, teď a tady. Nedoufám, prostě 
dělám co mě baví a když to nejde, oka-
mžitě vymyslím jiný směr.

Každý měsíc klademe stejné otázky osob-
nostem Prostřední Bečvy. Inspiraci jsme 
našli v Týdeníku Respekt.
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JAK SI NASTAVIT BEZPEČNÝ 
RODINNÝ DIGITÁLNÍ SVĚT 

 

Přednáška Soni Petruželové, certifikované 
google trenérky, která bude povídat o tom, 

jak si nastavit bezpečné online prostředí 
v rodinách. Hromada praktických tipů, které 

si můžete nastavit hned po přednášce. 
 
 

Úterý 22. března 2022 / 18.00 
 

 

Místní knihovna Prostřední Bečva  
ve spolupráci s kavárnou Kofirum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIČNÍ BYLINNÁ 
ZAHRÁDKA 

 

Beseda s Vandou Vrlovou, znalkyní 
bylin a lidového léčitelství.  

Jak založit bylinnou zahrádku  
a jaké léčivé byliny v ní pěstovat. 

 

čtvrtek 17. března 2022 v 17.00 
 
Místní knihovna Prostřední Bečva  
ve spolupráci s kavárnou Kofirum 
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17. 3. , 17.00 h 
knihovna Prostřední Bečva

tradiční BYlinná 
Zahrádka

Beseda s Vandou Vrlovou, znalkyní 
bylin a lidového léčitelství. Jak založit 
bylinnou zahrádku a jaké léčivé byliny 
v ní pěstovat.

22. 3. , 18.00 h 
knihovna Prostřední Bečva

jak si nastavit BeZpečnÝ 
rodinnÝ diGitální svĚt

Přednáška o základní digitální rodin-
né gramotnosti. Hromada praktických 
tipů, které si můžete nastavit hned po 
přednášce.

2. 4. , 17.00 h 
Kněhyně, hasičský dům

vYnášení MařenY

Průvod s muzikou, vystoupení dětské-
ho folklórního souboru Jarášek, zábava 
s cimbálovou muzikou, frgály, kyselica, 
guláš, slivovica.

Vstupné 100 Kč, krojovaní zdarma.

18. 3. , 18.00 h 
sál hasičárny v Kněhyních

tajeMství staré 
BaMBitkY 2

Pokračování úspěšné pohádky Iva Ma-
cháčka. Hrají: Tomáš Klus, Kamila Ja-
novičová, Ondřej Vetchý.

Vstupné dobrovolné.

26. 3. , 14.00 h 
sál hasičárny v Kněhyních

dĚtskÝ karneval

TJ Sokol Kněhyně pořádá dětský kar-
neval. Tombola, občerstvení, soutěže, 
vstupné dobrovolné.

 kalendář akcí na prostřední BečvĚ

pátek 18. BřeZna v 18.00,  
hasičárna knĚhYnĚ

TELEVIZE
MODERNÍ

INTERNET
SPOLEHLIVÝ

Ozvěte se nám!
tel. 571 999 121

www.sychrovnet.cz

SychrovNET s r.o.
Kramolišov 65
Rožnov p. R.

Do rodinného domu
internet již od 270 Kč!
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18. 3. , 19.00 h., 
sál Obecního domu

projekce filMU hrana 
ZloMU Za účasti aUtorů.

Autorem scénář a režisérem je náš ro-
dák Emil Křižka. Jde o temnější drama, 
tak trochu v duchu Davida Lynche. 
V hlavní roli Štěpán Kozub.

Více informací v knihovně Horní Bečva, 
popřípadě na telefonu 571 645 249.

9. 4. , 16.00 h. 
Sokolovna Horní Bečva

iii. ročník koštU slivovice

Během března můžete v knihovně 
Horní Bečva odevzdat 0,5 l vzorku pá-
lenky s určením druhu ovoce, promile 
alkoholu, ročníkem. Počet vzorků je 
omezen, maximální 30 vzorků. Maji-
telé vzorků mají košt zdarma, koštovné 
100 Kč, ostatní 20,– . Na programu: 
košt, hudba, zábava. Více informací na 
telefonu 571 645 249.

20. 4. , 19.00 h. 
Obecní dům Horní Bečva

co takhle ke ZpovĚdi 
aneB „pardon Me,  
priMe Minister“

Anglický humor v hlavní roli s Petrem 
Nárožným v duchu seriálu Jistě, pane 
ministře.

Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková / 
Kateřina Pechová, Jan Čenský / Martin 
Zahálka, Zuzana Slavíková / Ilona Svo-
bodová, Jaromír Nosek / Jakub Štěpán 
/ Martin Zahálka ml., Karolína Vágne-
rová / Andrea Daňková / Anna Jiřina 
Daňhelová
Cena vstupného: 490 Kč
Předprodej od 21. 3. 2022 v Knihovně 
Horní Bečva, tel. 571 645 249.

 kalendář akcí v okolí

horní Bečva

1. 3. , 18.00 h. 
Kino Panorama

pUlp fiction

Poslední promítání v kině Panorama.

3. 3. , 19.00 h. 
klub Vrátnice

kateřina karásková: 
kde ženY vládnoU

Kdo řídí svět? V těchto společnostech 
ženy! Vydejte se na výpravu do míst, 
kde jsou za slabší pohlaví považování 
muži! Přednáška.

18. 3.–19. 3. 
Masarykovo náměstí

josefovskÝ jarMark

Tradiční dvoudenní jarmark s dopro-
vodným programem.

2. 3. , 19.00 h. 
Brilovka – sál Bezručova

doBrÝ večer s divadleM

Talk show a divadelní komedie 
Panenka.

10. 3. , 19.00 h. 
klub Vrátnice

fojti a eva porUBová

Koncert.

27. 3. 20.00 h. 
Brilovka – velký sál

na stojáka

Stand-up comedy Na Stojáka s Ester 
Kočičkovou, Adélou Elbel a Arnoštem 
Frauenbergrem.

rožnov pod radhoštĚM
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⛪ Mše svaté v BřeZnU v kostele svaté ZdislavY

Středa 2. 3., 17.30 h. 
Varhaník – pan Bernátek, 322, 381, 315
Za dar zdraví a ochranu Panny Marie 
pro rodinu Bernátkovu a Babíčkovu, ze-
mřelé Vladimíra a Vlaďku Bernátkovy.

Sobota 5. 3., 9.00 h.
Pan Polášek ze Zašové
Varhaník – Eva Pařenicová, 311, 701, 
315
Za člen růžencového bratrstva a mír ve 
světě.

Neděle 6. 3., 10.30 h.
Varhaník – Monika Švandová, 068, 307, 
317, 315
Za všecky předky potřebující modlitbu.

Středa 9. 3., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 309, 315
Za zemřelé Marii Ondryášovu, její rodi-
če Holčákovy, živou a zemřelou rodinu 
Ondryášovu.

Neděle 13. 3., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová, 311, 727, 315
Za Josefa tovaryše, rodiče, sestru, rodi-
če Divínovy, 3 syny a živou rodinu.

Středa 16. 3., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 312, 727, 
315
Za Josefa a Marii Hodulovy, 3 zetě, dce-
ru Vlastu, vnuka Zdeňka, Františka Bila 
a živou a zemřelou rodinu Hodulovu.

Neděle 20. 3., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová, 301, 315
Poděkování za přijatá dobrodiní, dožití 
80 let s prosbou o Boží požehnání do 
dalších let pro celou rodinu.

Středa 23. 3., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 306, 722, 
315

Za zemřelého Františka a Jindřišku 
Fiuráškovy, syna Františka, živou a ze-
mřelou rodinu Fiuráškovu, Matušíkovu, 
Ondryášovu a Jurajdovu.

Neděla 27. 3., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 317, 712, 
315
Za zemřelé Bohumíra a Zděňku Pařeni-
covy, živou a zemřelou rodinu Pařenico-
vu, Kretkovu, Růčkovu a duše v očistci.

Středa 30. 3., 17.30 h.
Pomazání nemocných – seznam k zapsá-
ní v kostele (lidé starší 60 let, lidé nemoc-
ní a před operací)
Varhaník – Eva Pařenicová, 525
Za zemřelé Martu a Bohumila Růč-
kovy, rodinu Bortlovu, Fiuráškovu 
a Juřičkovu.
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pár slov k popeleční středĚ 

Milí farníci. Popeleční středou (letos 2. 3.) vstupujeme do postní doby, která 
má být přípravou na Velikonoce, svátky vzkříšení. 

Postní doba je časem obnovy pro cír-
kev, pro její společenství i pro jednotli-
vé věřící a chcete-li, pro každého z vás. 
Především je to však doba „příhodná“ 
posvátná. 

Ať už jsou pro Vás Velikonoce svátky jara 
nebo svátky Vzkříšení, můžete vzít těch-
to 40 dnů před Velikonocemi jako příle-
žitost udělat něco pro sebe i svět okolo. 

10 typů pro postní dobu

1. Nekupujte nic, co nepotřebujete.

2. Vyhoďte 40 věcí za 40 dnů.

3. Uklízejte každý den

4. Žádné pomlouvání

5. Cvičte. Starejte se o své tělo.

6. Nejezte po večeři.

7. Žádné limonády, káva nebo alkohol.

8. Řekněte tři hezké věci manželovi, 
manželce a dětem každý den.

9. Nahraďte 30 minut čtením, modlit-
bou nebo meditací. 

10. Místo jídla z restaurace uvařte….
nebo naopak. 

11. Bonusový typ….doplňte si sami. 

Svoz odpadů 
v březnu 2022

Popelnice
netříděný odpad:  
7.3. – 8. 3. 2022,  

21. 3. – 22. 3. 2022

Papír (modrý),  
sklo (zelený): 

28. 3. 2022

Plasty, 
Nápojové kartony (žlutý): 

2. 3. 2022, 14. 3. 2022,  
30.3.2022

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem  

(vydává Obecní úřad).

 novinkY Ze školY

požární ochrana očiMa 
dĚtí 2022  1  

I v letošním školním roce se naše škola 
zúčastnila výtvarné soutěže PO očima 
dětí, která má v našem okrese dlouho-
letou tradici. Vyhlašovatelem soutěže je 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Tématem letošního ročníku jsou 
dopravní nehody na železničních pře-
jezdech a s tím spojený náročný úkol 

pro hasiče. Děti ve všech třídách naší 
školy s nadšením malovaly celý měsíc 
leden volnou technikou výjezd a zásah 
požárních jednotek při těchto doprav-
ních nehodách. Koncem měsíce ledna 
se uskutečnilo ve škole základní kolo 
a tři nejlepší práce postoupily do okres-
ního kola. Vyhodnocení okresního kola 
proběhne 21. 3. 2022.Všem postupují-
cím malířům budeme držet palce, aby 
postoupili mezi nejlepší v kraji. Účastí 
v této soutěži přispíváme k preventiv-
nímu působení na děti, s cílem snížení 
a ochraně dětí před dopravními neho-
dami na železničních přejezdech a jejich 
následky.

recitační soUtĚž 2  

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 odpoledne se na 
naší škole sešli milovníci krásného slo-
va a pěkných básniček, aby se poměřili 
v recitaci. Samotné soutěži předcházely 
třídní kola a nejlepší recitátoři postoupili 
do kola školního. Soutěžící byli výborně 
připraveni, měli skvělý výběr básniček 
a porota měla nelehký úkol vybrat nej-
lepší. Bylo milým překvapením, že i naši 
prvňáčci byli zdatnými konkurenty již 
ostřílených starších recitátorů. A jak to 
dopadlo? V kategorii 1. třídy obsadily 
stupně vítězů Caroline Raab, Aneta Mi-
kulenková a Aneta Buřičová, v kategorii 

1

2
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2. a 3. třídy byli nejlepší Vanesa Hradilo-
vá, Deniel Cverna a Daniel Schmidt, v ka-
tegorii 4. a 5. třídy to byli Ema Hurtová, 
Petr Kocián a Jindřich Chuděj. Vítězům 
blahopřejeme k postupu do okresního 
kola a přejeme hodně úspěchů.

spolUpráce s knihovnoU 3  

V únoru jsme začali s dětmi opět chodit 
na besedy do knihovny. Prvními letošní-
mi návštěvníky byli naši noví malí čtenáři 
z 1. třídy, kteří se prostřednictvím malé-
ho Kamila seznámili s celou knihovnou. 
Prvňáčci svou besedu s paní knihovnicí 
Marcelou Slížkovou zakončili prohlídkou 
knih pro děti.

MasopUstní veselice

Ve spolupráci s místní knihovnou se 
chystaly děti školní družiny na Masopust-
ní veselí. V únoru se pilně připravovaly na 
masopustní průvod, který si naplánovaly 
na začátek března. Samy si vyráběly mas-
ky, besedovaly na dané téma a nacvičo-
valy divadelní představení s masopustní 
tématikou, které zahrají pod názvem Ma-
sopustní veselice. Moc se těšíme.

srdíčkovÝ den 4  

Po jarních prázdninách jsme přišli do 
školy a hned nás uvítal svátek Valentý-
na. Ten den se děti těšily hlavně do školní 

družiny. Čekal tam na ně Srdíčkový den. 
Vyráběly a tvořily barevná srdíčka a oz-
doby do oken pro své milované.

jak jsMe přišli na svĚt

Zajímavá a poutavá beseda pro žáky 1. 
a 2. třídy se uskutečnila 25. 2. 2022 v naší 
škole. Formou hry, názorných pomůcek 
přiměřených k věku dětí a laskavého pří-
stupu besedující, našly děti odpovědi na 
řadu nezodpovězených otázek v oblasti 
vzájemných vztahů v rodině a samotné-
ho vzniku malého človíčka. Cílem této 
besedy bylo přání, aby z nich jednou byli 
skvělí a milující rodiče.

Mgr. Zdeňka Kypetová
3

4

Zápis do 1. třídY
Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do 1. třídy. Letos 
by měl být již s osobní účastí dětí. Zá-
pis na naší škole se uskuteční ve středu 
6. dubna 2022. Bližší informace budou 
upřesněny na webových stránkách ško-
ly. Rodičům dětí, které navštěvují naši 
mateřskou školu, předají přihlášku je-
jich paní učitelky.

Před zápisem nabízíme rodičům, kteří 
se chtějí o škole dozvědět více, komen-
tovanou prohlídku. Školou vás prove-
dou žáci 5. třídy. Zájem o návštěvu školy 
bude zjišťován prostřednictvím elektro-
nického formuláře, který rodičům zašle-
me na mail. Už se moc těšíme na nové 
kamarády.

Mgr Pavlína Přikrylová 
ředitelka
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 novinkY Z Mš střed

lYžařskÝ kUrZ pro Mateřské školY

V období od 13. do 17. prosince jez-
dilo 10 dětí ze třídy Pirátů a 5 dětí 
z MŠ v Kněhyních do dětského ly-
žařského parku ve Velkých Karlovi-
cích – ski areál Razula (pod hotelem 
Horal). Náplní pětidenního kurzu 
byla skupinová výuka lyžování, při-
způsobená dětem předškolního 
věku. Podle lyžařských dovednos-
tí byly děti rozděleny do skupin. 
V pátek byl lyžařský kurz zakončen 
lyžařskou přehlídkou, které se zú-
častnili i rodiče dětí. Na vlastní oči 
se mohli přesvědčit, jak zdatní lyžaři 
se z jejich dětí stali, dokonce i z těch, 
kteří stáli na lyžích poprvé. Všechny 
děti byly na památku odměněny di-
plomem a medailí.

Nový rok 2022 začal hrou na tři krále, kdy 
starší děti ze třídy Pirátů v převlecích na-
vštívily třídu malých dětí a paní kuchařky 
s písní „My tři králové…“. Na závěr si 
všechny děti společně zatančily.

2. února navštívilo naši mateřskou školu 
divadlo Maringotka se „Zimní pohád-
kou“. Vystoupení dvou herců bylo plné 
legrace. Děti si společně s velkým Mrá-
zem, který učil malého Mrazíka mrazit, 
zazpívaly známé lidové písně. Do pohy-
bových a logopedických činností se zapo-
jily všechny děti.

3. února navštívila třídu Pirátů paní 
knihovnice s pohádkovou knížkou „Po-
lární pohádka“. Děti se seznámily se 

sněhovou vločkou, která se ztratila své 
mamince. Cestou za ní potkává různá 
polární zvířátka, se kterými seznámila 
i děti (velryba, lední medvěd, polární liš-
ka, lachtani…). Tímto setkáním, kterého 
se zúčastnily i některé děti ze třídy Skřít-
ků, pokračujeme ve spolupráci s místní 
knihovnou.

V měsíci prosinci vyhlásilo SVČ v Rož-
nově p. R. výtvarnou soutěž pro děti 
na téma „Valašská zima“, do které naše 
mateřská škola zaslala několik obrázků. 
Výsledky ještě neznáme, neboť uzávěrka 
prací byla 15. února. Námětem mohly 
být hrátky na ledu a sněhu, tradiční zima 
na Valašsku, lidové zvyky a obyčeje, zim-
ní krajinky a příroda – dle fantazie dětí. 

Vernisáž výstavy a ocenění autorů vybra-
ných prací proběhne ve čtvrtek 24. února 
v sále SVČ v 18.00 hod.

Poslední akcí třídy Pirátů před uzávěrkou 
tohoto čísla Zpravodaje byly 16. února 
„Zimní radovánky“. Děti si do mateřské 
školy přinesly z domova boby nebo lopat-
ky z umělé hmoty a společně jsme vyrazili 
na kopec Plančák. Celé dopoledne jsme si 
báječně užili.

V mateřské škole nadále probíhají ve 
čtrnáctidenním cyklu keramické dílny 
předškoláků, u dětí s vadou řeči se nadá-
le pokračuje v logopedické péči.

Jana Janíčková
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 jak se žilo na Bečvách…

oBchod – sMíšené ZBoží a ostatní oBchodování 2. část

Nejvíce podkladů se mi podařilo získat 
v Okresním archívu ve Vsetíně, kde jsou 
zapsány do obchodního rejstříku provo-
zovny od roku 1900 do roku 1946. Je ve-
lice zajímavé, že některé obchody na jed-
nom čísle popisném přecházely z jednoho 
majitele na dalšího a mnohdy několikrát.

Nejstarší mnou objevený zápis pochází 
z roku 1901, kdy byl zapsán František 
Paseka z č. p. 127 - obchod smíšeným 
zbožím s prodejem lihovin v uzavřených 
lahvích, o deset let později jej převzal 
v roce 1911Robert Vencl - obchod smíše-
ným zbožím s prodejem piva a lihovinami 
v uzavřených lahvích. V roce 1913 pak na 
stejném č. p. vznikl obchod, kde Otokar 
Krejčí provozoval krupařství. Krupařství 
byl v minulosti obchod s moukou. Pro-
dejce zvaný krupař přijímal od mlynáře 
mouku, kterou v obchodě prodával. Dále 
se v obchodě prodávaly obilniny jako 
kroupy, jáhly nebo proso. Krupařství se 
vyskytuje i v české literatuře například 
v Povídkách malostranských od Jana 
Nerudy.

V roce 1914 pak krupařství převzal Jan 
Vašut, který měl stejný sortiment jako 
jeho předchůdce. Jan Vašut v roce 1926 
dle zápisu změnil sortiment na prodej 
školních potřeb mimo školních knih. Již 
v roce 1929 Anna Majerová na č. 127 vra-
cí obchod jeho původnímu účelu, tedy 
provozuje obchod se smíšeným zbožím. 
Za 4 roky se obchod stává pobočným zá-
vodem obchodu se smíšeným zbožím An-
tonína Mrázka.

Ale ani jeho působení netrvalo dlou-
ho. V roce 1934 od něj obchod 

kupuje Jan Děcký a pokračuje v původ-
ním sortimentu.

Vinceslav Vokurka č. p. 56 od roku 1918 
provozoval také „krupařství s prodejem 
piva a kořalky v uzavíratelných lahvích“. 
Krupařství měl v letech 1923 a 1927 na 
č. 17 také Antonín Röhrich, v roce 1929 
k tomu přibyl i obchod se smíšeným 
zbožím ovšem majitelem byl už Karel 
Viatrovský.

Dalším zápisem pocházejícím z roku 
1911 je Jan Stanečka na č. p. 65, který 
provozoval „výrobu lihových nápojů na 
studené cestě a jejich prodej v nádobách“. 
Tato výroba spočívala v maceraci neboli 
vyluhování různých bylin či ovoce ve zře-
děném alkoholu, čímž vznikaly zajímavé 
likéry. V roce 1930 Jan Stanečka rozši-
řuje své podnikání o živnost trhoveckou 
s vejci, máslem a lojem. Ve stejném roce 
přidává ještě obchod s palivovým dřívím.

Zajímavý je také osud obchodního podni-
kání v na č. p. 230. Začínal v roce 1902, 
kdy na tomto čísle Josef Boruta zřídil dle 
archivních záznamů obchod se smíše-
ným zbožím. Již v roce 1903 Michal On-
drušek vede obchod jako řeznictví, ale 
roce 1924 zde Marta Parmová zavedla fi-
liální obchod se smíšeným zbožím. Dům 

měl výhodnou polohu blízko středu obce 
kousek od školy U mostu. Již v roce 1926 
obchod přebírá Antonín Mrázek, se stej-
ným sortimentem. V tomtéž podnikání 
na stejném místě pokračují od roku 1938 
Leopold Klestil a od roku 1939 Vlastimil 
Klestil. Po druhé světové válce jej kupuje 
Jan Děcký, který obchod vede až do pře-
vzetí Jednotou.

Mnoho obchodů existovalo pouze krát-
kou dobu a zanikly a také bylo běžné, že 
po několika letech na stejném čísle se vy-
střídali různí obchodníci.

Jednou z výjimek, kdy se sice měnila jmé-
na, ale obchod zůstával v majetku jedné 
rodiny patří č. p. 301. S tímto místem se 
pojí velká rodinná tragedie. V roce 1930 
obchod se smíšeným zbožím provozova-
la Božena Bernkopová, ovšem majitelem 
domu byl Josef Farek.

V roce 1936 se stává provozovatelem Old-
řich Šimurda - obchod smíšeným zbožím 
s prodejem piva v uzavřených lahvích, 
který se vyučil u Boženy Bernkopové.

Po několika letech propukla druhá světo-
vá válka a Československo se stalo Pro-
tektorátem. Veškerý obchod probíhal dle 
nařízení platných na území Protektorátu.

Božena Bernkopová – obchod smíšeným zbožím

Šimurda Oldřich od r. 1936 -  obchod smíšeným zbožím s prodejem piva v uzavřených lahvích

V únoru jsme se seznámili s počátky 
obchodování na Prostřední Bečvě. 
Je nutno dodat, že některé obcho-
dy měly svůj základ na Horní Bečvě 
a u nás se provozovaly pouze filiálky. 
Pro mnoho zboží se také chodilo na 
Hutisko, se kterým probíhal docela 
čilý ruch i vzhledem k tomu, že zde 
byli lidé zvyklí chodit do kostela, kte-
rý v naší obci nebyl.
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Ovšem občané se nebyli ochotni smířit 
s nastalou situací a brzy začalo vznikat 
nejen v Beskydech partyzánské hnutí, 
které nutně potřebovalo podporu domá-
cích obyvatel.

V té době od Kněhyně až po Zavadilku 
existovaly jen dva obchody. Šimurda 
a Děcký. Oba obchodníci celou dobu 
partyzány podporovali, zejména skupinu 
kolem Františka Háši. Oldřich Šimurda 
společně se snoubenkou Marií Mikulco-
vou nosili pravidelně partyzánům jídlo, 
pití, cigarety i oblečení atd. Po odhalení 
Hášovy skupiny byla většina členů zabita 
(zastřelena, oběšena atd.)

V té době byl chycen i Oldřich Šimurda 
a byl oběšen 23. 11. 1944 na sloupu el. 
vedení ve věku 34 let, přímo před svým 
domem, před očima rodiny a snoubenky, 
která již očekávala jeho dceru. Takže Ol-
dřiška Šimurdová se narodila až po smrti 
svého otce. Sloup nyní již neexistuje, ale 
na jeho místě se nachází pomníček připo-
mínající tuto událost.

Po válce převzala tento obchod sestra Ol-
dřicha Šimurdy paní Ludmila Bartková 
(roz. Šimurdová). Jednalo se o obchod 
potravinami a poživatinami a to cukr, 
káva, čaj, koření, lihoviny v uzavřených 
lahvích, textilním zbožím, železářským 
zbožím, elektro potřebami (žárovkami) 
a potřebami pro domácnost, materiál. 
zbožím a hračkami.

Ludmila Bartková zde pracovala i po tom, 
co se obchod dostal do vlastnictví Jedno-
ty, až do roku 1946. Vzpomínky na svou 
tetu má i Oldřiška Mikundová – Bárt-
ková,(roz. Šimurdová), jak k ní po škole 
v Kněhyních chodívala na rohlík, kolečko 
salámu a bonbon. Stálo ji to zato i přes 
námitky a zlobení její maminky.

Krupařství s prodejem piva v uzavřených 
lahvích od roku 1934 na č. 104 provozo-
vala Růžena Fojtková jako filiálku Horní 
Bečvy. Dalším zajímavým obchodníkem 
byl František Křenek z č. p. 104, který se 
od roku 1946 zabýval kramářstvím a ob-
chodem potravinami s prodejem piva 
v uzavřených lahvích. Od roku 1946 na 
stejném čísle provozoval obchod potravi-
nami a poživatinami a to cukr, káva, čaj, 
koření, lihoviny v uzavřených lahvích, 
textilním zbožím, železářským zbožím, 
elektro potřebami (žárovkami) a potře-
bami pro domácnost, materiál. zbožím 
a hračkami. Později přešel k prodeji řez-
nického zboží.

Mnoho živností se zakládalo na trhovec-
tví, které se nemuselo realizovat přímo 
v obci.Příkladem je například František 
Mikunda (1930) č. p. 10 – trhovectví 
se soukennými bačkorami. Nebo Ru-
dolf Mikulec (1930) č. p. 161 – obchod 

Původní dům se sloupem

Pomníček

Ludmila Bartková  (roz. Šimurdová) od r. 1946 –  obchod potravinami a poživatinami a to cukr, 
káva, čaj, koření , lihoviny v uzavřených lahvích,textilním zbožím, železářským zbožím, elektro 
potřebami (žárovkami) a potřebami pro domácnost, materiál. zbožím a hračkami

Záběr z dohlížecího výboru v prodejně, 
Ludmila Bartková, p. Skalík a p. Blinková, 
v době kdy již patřila Jednotě.

Oldřich Šimurda

Ludmila Bartková
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máslem, vejci, lojem a lesními plodinami. 
Fárek Julius (1924) č. p. 136 – obchod 
s máslem a vejci, Dále Válková Josefa 
(1933-1948) – trhovectví s ovocem, ze-
leninou, lesními plodinami. Chudějová 
Anežka (1923) č. p.134 obchod máslem, 
vejci, tvarohem také na týdenních trzích, 
František Stavinoha (1932) č. p. 259 – 
obchod s máslem, vejci a lojem. Albína 
Langrová (1933) č. p. 9 – obchod lesními 
plodinami.

Se dřevem a výrobky ze dřeva se obcho-
dovalo poměrně dost. Kromě Jana Sta-
nečka byl v obci zapsán od roku 1922 na 
č. p. 59 Josef Slížek „ pálení a prodej dře-
věného uhlí“.

Dřevěné uhlí se vyrábělo v milířích. 
V nich se zažehlo dřevo zakryté zeminou, 
po rozhoření se přístup vzduchu omezil 
na minimum a dřevo desítky hodin dout-
nalo při vysoké teplotě a karbonizovalo.

V roce 1927 Josef Slížek na č. 59 rozšířil 
své podnikání o prodej dřevěného uhlí 
a dřevěných kleštin do chomoutů.

Od roku 1911 se obchodem se dřevem 
zabýval na č. p. 11 také Josef Boruta. 0d 
roku 1920 na č. p. 119 pak i František Ma-
lina, ten již dříve v roce 1918 obchodoval 
s ovocem. Augustin Blinka z č. p. 208 se 
od roku 1925 pro změnu zabýval obcho-
dem s násadami a březovými košťaty na 
trzích.

I jiné druhy zboží se objevovaly v obci 
také, např. Hýřivá Anežka (1920) na č. p. 
228 měla obchod se střižným zbožím 
a krátkým zbožím. Kromě těchto uvede-
ných jsou zapsány ještě mnohé obchody, 
které nebyly tak významné a jejich trvání 
nebylo dlouhé.

Tímto končíme naši exkurzi do dějin 
obchodů v obci do roku 1946. V dubnu 
se podíváme jak vypadaly v tomto ob-
dobí živnosti a řemesla na Prostřední 
Bečvě.

Zpracovala Zina Langrová

Zdroje:
Internet

Materiály okresního archívu ve Vsetíně
Vyprávění paní 

Oldřišky Mikundové-Bártkové

 Za hUMnY 

pohodová procháZka Z BUMBálkY na BíloU  
aneB téMĚř žádná stoUpání a spoUstY krásY k vidéní

Po únorové připomínce pověstmi opředeného Cábského jezírka ukrytého v hlubokých lesích poblíž Valašské Bystřice se 
protentokrát společně vydáme od Prostřední Bečvy východním směrem, a to k horskému sedlu zvanému Bumbálka. Od 
něj poté budeme následovat česko-slovenskou hranici až k osadě Smutníky, kde opustíme červeně značenou trasu a vy-
dáme se po značce zelené vedoucí do obce Bílá, která bude v rámci této pouti naším cílem. Trasu o celkové délce necelých 
9,5 km lze bez problémů zvládnout během jednoho odpoledne a vzhledem k počtu zajímavých míst a nízké náročnosti ji 
také plně doporučujeme i menším turistům. Vždy je však potřeba počítat s autobusovým spojením z Bílé nebo na Bumbál-
ku, jelikož trasa není okružní a nelze se tedy plně spoléhat na využití automobilu.

Širokou asfaltovou cestou se z Bumbálky 
během několika desítek minut dostáváme 
ke známé a často navštěvované Masary-
kově chatě, z jejíž terasy můžete za přízni-
vého počasí pozorovat Lysou horu, Smrk 
ale i další známé beskydské vrcholy. Vy-
hledávané místo odpočinku svou historií 
spadá již do roku 1924, kdy byla chata 
Klubem českých turistů Moravská Ost-
rava postavena, o deset let později zde byl 
poté vztyčen také sloup česko-slovenské 
vzájemnosti (lidé z obou zemí se na tom-
to hřebeni potkávají pravidelně dodnes). 
V den výročí narození Tomáše Garriguea 
Masaryka (rok 1952) zde došlo k vysoce 
závažnému devastujícímu požáru, který 
si vyžádal v 70. letech znovupostavení 

celé chaty. Současnou podobu jsme moh-
li na hřebeni obdivovat od roku 2014, kdy 
byla chata nově zrekonstruována. Kou-
sek nad chatou se v současnosti nachá-
zí menší lyžařský vlek, jehož vrcholové 
partie nabízejí panoramata do širokého 
okolí.

Po vyhlídkové pauze na nejvyšším bodě 
výletu prudce klesáme do osady Smutní-
ky, kde musíme skrz louku odbočit doleva 
a následovat značku zelenou. Po vlnících 
se lesních cestách míříme k Maxově ná-
drži, kterou můžeme mimo jiné využít 
(i kvůli umístění mimo frekventovaný 
hřeben) ke krátkému či delšímu odpo-
činku. Tyto malé beskydské vodní nádr-
že, správněji nazývané klauzy, sloužily 
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v historii k navyšování průtoků z důvodu 
splavování dřeva z místních lesů. Na úze-
mí Bílé není Maxův klauz ani zdaleka oje-
dinělým případem takové nádrže - zmínit 
můžeme například Čurabský klauz či 
také klauz Kocián v části obce nazývané 

Lučovec. Více se o kouzle lokality dozvíte 
z umístěné informační tabule.

Zaříznutým údolím Smradlavy pozvolně 

klesáme k rozcestníkům Pod Klínem a ná-

sledně Údolí Velké Smradlavy, ze kterého 

si lze udělat krátkou zacházku (při ces-
tě tam i zpět cca dvoukilometrovou) po 
modré značce k překrásné a pečlivě udr-
žované výklenkové kapličce na Kavalčan-
kách. Pro zvídavé je zde navíc umístěna 
také tabulka s mnoha zajímavými infor-
macemi. Po návratu na zeleně značenou 
stezku brzy narážíme na charakteristicky 
zapáchající sirný pramen, k němuž vede 
dřevěný mostek přes horský potok. Zdejší 
krytý přístřešek zároveň může velmi dob-
ře posloužit při náhlé nepřízni počasí.

V závěrečném úseku našeho putování se 
zajímavými místy ještě zdaleka nekon-
číme. Těsně před samotným centrem 
obce se vpravo od zelené značky nachází 
menší obůrka s divokou zvěří (k vidění 
jsou daňci, jeleni, mufloni či divoká pra-
sata), která může potěšit zejména menší 
cestovatele a výletníky. Vstup do jejích 
prostor je navíc volný, a to na rozdíl od 
sousedního arcibiskupského loveckého 
zámečku, který není přístupný veřejnosti 
(lze se však ovšem po předchozí domluvě 
ubytovat). Vedle zámečku je postavena 
konírna a dřevěná kaplička sv. Huberta. 
Kolem dřevěného kostela svatého Bedři-
cha již brzy doputujeme k cíli naší cesty. 
Již teď však mohu předeslat, že na krásy 
Bílé a jejího okolí nezanevřeme a budeme 
jim věnovat také díl dubnový. Čemu kon-
krétně? Nechte se překvapit…

Dominik Holiš, Lada Srovnalová
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 sport

novinkY Ze svĚta fotBalU

Zimní příprava mužů běží naplno. Kromě kondiční přípravy mají naši muži společnou přípravu s Viganticemi na jejich 
umělé trávě. 

Zatím jsme sehráli dva přípravné zápa-
sy na umělce ve Valašském Meziříčí, a to 
s Val.Meziříčím. S U 17 jsme zvítězili 5:2 
(branky dali Lukáš Křenek st.3x, Tomáš 
Závorka a Jakub Vašut). S U 19 jsme pro-
hráli 2:5 (branky dali Lukáš Křenek st. 
a Tomáš Závorka).

Čekají nás ještě tři zápasy na umělce 
v Rožnově, a to proti Rožnovu, Stachovi-
cím a Hrachovci.

Pro jarní část došlo k několika změnám 
v kádru. Trenérem nadále zůstává Daniel 
Šulák. Ze zdravotních důvodů skončil To-
máš Hlavic z Kelče. Naše mužstvo posílí 
dva záložníci – Josef Koláček, který hrál 
v Rožnově a Jakub Straka z Valašského 
Meziříčí.

V příštím Zpravodaji bude zveřejněn 
kompletní rozpis zápasů pro jarní sezonu.

Za FK 
Lubomír Kysučan, sekretář

ZiMní příprava MladÝch fotBalistů 

Mladší přípravka a školička trénují stále každé pondělí v hale. V rámci přípravy na jarní část fotbalové soutěže se zapojují 
i do halových turnajů. V plánu je jich několik. Prozatím má školička odehraný turnaj v Zašové, kde změřili síly s několika 
týmy. Nešlo o výsledky, ale o to aby si děti odnesly nové zkušenosti, zastřílely góly a měly radost ze hry.

Starší přípravka trénuje 2x týdně v hale 
a jako bonus se mohou kluci účastnit tré-
ninku na trampolínách v Rožnově pod 
Radhoštěm a kruhovém posilovacím tré-
ninku na Prostřední Bečvě pod vedením 
zkušených trenéru. Velice nás těší zájem 
o tyto bonusové tréninky. Halových tur-
najů má starší přípravka přihlášených ně-
kolik. Prozatím odehrála turnaj v Zašové, 
kde skončila na 2. místě v nižší skupině, 

celkově to bylo 6. místo. K dalšímu tur-
naji jsme zajížděli do Zubří, kde se nám 
dařilo a odvezli jsme si pohár za 3.místo. 
Zároveň se podařilo také získat individu-
ální ocenění pro Štěpána Kubu za nejlep-
šího hráče turnaje. V pořadí třetí halový 
turnaj se odehrál v Rožnově pod Radhoš-
těm. Kluci prohráli sice jen jeden zápas, 
jeden remizovali a hráli opravdu dobře, 
ale vzhledem k pravidlům tohoto turnaje 

se nakonec umístili na 5. místě. Za po-
známku stojí, že si v těchto turnajích kluci 
poměřují síly s o rok staršími protihráči.

Připomínáme, že noví zájemci ať kluci 
nebo holky mají stále dveře otevřené. 
Rádi Vás uvidíme.

Za FK Prostřední Bečva mládež 
Ondřej Kuba
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BĚžecká seZóna tj sokol knĚhYnĚ 
I v letošní sezóně trénují naši mladí Sokolové klasiku i skate na běžeckých tratích na Pustevnách nebo na tratích na Horní 
Bečvě v části Hlavatá nebo Mšadla. Děti se zúčastňují všech závodů konaných na Pustevnách. Kromě toho mají ti nejši-
kovnějších z nich za sebou i účast na závodech v okolí a na Slovensku. 

Z nejvýznamnějších akcí je třeba zmínit 
Memoriál Ondřeje Ondryáše na Pustev-
nách, kde kategorii starších žaček vyhrála 
domácí Nikol Pavlicová a Verunka Kret-
ková v kategorii mladších žaček obsadila 
druhé místo. Dvě naše závodnice Tina 
Miranová a Nikol Pavlicová nás reprezen-
tovaly na Štěpánských závodech v Novém 
Městě na Moravě. Přestože se dívky neu-
místily na medailových pozicích, z Vysoči-
na arény si odnesly velmi cenné zkušenos-
ti. Jeden z povedených víkendů ve stopě 
strávili sportovci i u našich východních 

sousedů, a to na závodech Slovenského 
poháru na Skalce pri Kremnici. Všichni 
zúčastnění se umístili na předních mís-
tech a Vojta Bernát dokonce vystoupal na 
stupínek nejvyšší a odvezl si z Kremnice 
zlatou medaili! Za velmi úspěšnou také 
považujeme účast týmu na Noční sto-
pě Valachy ve Velkých Karlovicích. Zde 
se staly šampiónkami Nikol Pavlicová 
a Verunka Kretková. Vojta Bernát si vyjel 
v Karlovicích bronzovou příčku. Na pře-
boru Olomouckého kraje na Pradědu zís-
kal Vojta Bernát druhé místo a Verunka 

třetí místo. Před námi je ještě několik 
závodů. Všem dětem děkujeme za repre-
zentaci našeho týmu. Přeji jim, ať je běžky 
pořád baví a mají radost z každého závo-
du, i když se jim nepodaří stát na bedně. 
Děkujeme trenérovi Renému Miranovi za 
předávání závodních zkušeností a čas vě-
novaný dětem. Poděkování patří i Obec-
nímu úřadu Prostřední a Horní Bečvy za 
podporu a firmě Robe za sponzorství.

Hrstková Magdalena



19březen 2022

Zpráva o činnosti jednotkY sBorU  
doBrovolnÝch hasičů oBce prostřední Bečva Za rok 2021

Jednotka v roce 2021 vyjížděla celkem k 15 událostem, všechny byly na území obce Prostřední Bečva. V případě požáru 
se jednalo celkem o 5 výjezdů. Ve dvou případech se jednalo o požár sazí v komínu u rodinných domů, dále požár osob-
ního automobilu na Pustevnách, zahoření odpadků v rodinném domě a jeden naštěstí planý poplach, kdy se spustilo 
požární čidlo na Libušíně.

V 10 případech vyjížděla jednotka na 
technickou pomoc. Jednalo se o čerpání 
vytopeného sklepa, čištění kanalizací, 
čištění obecních komunikací, odstranění 
spadlých stromů přes cesty a nefunkč-
ní polohovací postel vlivem výpadku 
elektřiny. 

Jednotka dále vyjížděla k 6 událostem, 
které nejsou vedeny jako zásah, ale jako 
činnost jednotky na žádost obce nebo 
občanů. Jednalo se o čištění kanalizace, 
proletí ohnisek po pálení klestí v lese, od-
chyt bodavého hmyzu, čištění obecního 
vodojemu, mytí obecní komunikace.

Jsme tu pro Vás  
JSDH obce Prostřední Bečva
Velitel jednotky Petr  Křenek

seZnaM jsdho podle jejich Zásahů v okolí oBce  
prostřední Bečva v roce 2021

 Jednotka Kategorie 
jednotky

Celkem zásahů Samostatné 
zásahy

Prostřední Bečva JPO V 15 9

Horní Bečva JPO II/1 32 8

Dolní Bečva JPO V 2 1

Hutisko - Solanec JPO III/1 10 1

Vigantice JPO V 3 2

Více o událostech naleznete na www.sdhbecva.cz nebo na facebooku Hasiči Kněhyně

inZerci   
ve Zpravodaji 

Můžete  
oBjednávat 

eMaileM  
na

zpravodajpb@gmail.com
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 inZerce

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                  774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

•	 Výroba	a	montáž	hrobů	na	zakázku
•	 Odborné	renovace	a	opravy	stávajících	pomníků
•	 Strojní	broušení	terasových	pomníků	bezprašnou	tech.	

přímo	na	místě
•	 Sekání	a	opravy	písma	(zlacení, stříbření a barvení)
•	 Pomníkové	doplňky	všech	druhů	(nerezové, bronzové, žulové)
•	 Zhotovení	nových	betonových	základů
•	 Likvidace	a	odvoz	stávajících	hrobů

Akce 20%	SLeVa na renovace teracových hrobů 
(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

ZaVOLejte	–	Přijedeme	–	POradíme	–	Zaměříme	–	naceníme

Koupím RD nebo chatu na Prostřední, Horní 
Bečvě. Nejlépe dřevostavbu, v jakémkoli 
stavu. Případně pozemek na slunném místě. 
Děkuji za jakékoli nabídky nebo doporučení.  
j.novak442@seznam.cz, 728481565


řádková 
inZerce

Řádková inzerce  
v rozsahu 200 znaků  

je zdarma.

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 na-
cházelo právě jedenkrát v každém řádku 
a sloupci.

 ZáBava


