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Takový byl rok 2022
Blíží se konec roku 2022 a mnozí z vás 
rekapitulují a říkají si, co že nám to ten 
uplynulý rok přinesl. I mně se toho v le-
tošním roce přihodilo hodně. Něco se 
povedlo, něco trochu méně, ale věřím, že 
ten další rok pro nás všechny bude úspěš-
ný a plný nových překvapení a výzev, se 
kterými si jistě poradíme.

A teď mi dovolte, abych zavzpomínala na 
to, jak se nám vydařil tento rok v naší Pro-
střední Bečvě.

Začátek roku nebyl moc šťastný. Opět 
jsme se potýkali s covidem a nevěděli, 
co bude dál. Nemohly se konat každo-
roční zimní plesy a i my, co máme rádi 
lyžování, jsme to neměli jednoduché. 

Ale nakonec se vše pomalu začalo uvol-
ňovat a my si mysleli, že se začneme 
vracet k životu, na který jsme zvyklí. Bo-
hužel naše nadšení z toho, že již všude 
nemusíme nosit roušky a testovat se na 
každém místě, netrvalo dlouho. Válka 
Ruska s Ukrajinou se dotkla i naší obce. 
Kemp v Kněhyních poskytl dočasný do-
mov uprchlíkům z Ukrajiny a našli se 
i občané, kteří poskytli azyl těmto lidem 
ve svých domácnostech. Také byla uspo-
řádána sbírka na pomoc Ukrajině.

Abychom však na letošní zimu nevzpo-
mínali jen špatně, připomeňme si akce, 
které se pořádaly především venku. Naše 
děti si užily lyžařský výcvik na Bílé, ve 

školní družině se dozvěděly, co to je Ma-
sopust, který byl spojený i s masopust-
ním průvodem a skvělých lyžařských 
úspěchů dosáhli i naši běžci na lyžích 
z TJ Sokol Kněhyně.

Jaro začalo v Kněhyních vynášením 
Mařeny a pak Velikonocemi, které byly 
letos studené. Ale naši obec stejně jako 
každý rok zdobila krásně vyzdobená 
kraslicová alej. A také nám začalo fotba-
lové jaro, které bylo pro naše fotbalisty 
velice úspěšné, protože se probojovali  
do 1. A třídy. Stejně tak se dařilo i našim 
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Volby se konají jako vždy v pátek a v sobo-
tu. Volební místnosti jsou otevřeny v pá-
tek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 
do 14.00. Pokud některý kandidát získá 
v prvním kole více než 50% hlasů, vyhrá-
vá a druhé kolo se nekoná. V opačném 
případě se utkají dva nejsilnější kandidáti 
v druhém kole.

Voličem je občan ČR, který nejpozději 
14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve dru-
hém kole pak i občan ČR, který nejpozdě-
ji 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let.

Zkontrolujte si platnost Vašeho občan-
ského průkazu nebo pasu!

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta 
republiky jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. Na každém hlaso-
vacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 
3 dny přede dnem prvního kola volby 
(10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby 
obdrží voliči hlasovací lístky až ve vo-
lební místnosti.

V den voleb obdrží volič od okrskové vo-
lební komise prázdnou úřední obálku 

opatřenou úředním razítkem. Na požá-
dání mu komise vydá i sadu hlasovacích 
lístků. Volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kte-
rého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lís-
tek se nijak neupravuje. Volič musí dbát 
na to, aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je jeho hlas 
neplatný.

Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních nebo rodinných, důvodů 
obecní úřad o volbu do přenosné volební 
schránky. Tento požadavek prosím na-
hlásit telefonicky na tel. 571643229 nebo 
osobně na podatelně OÚ.

Informace o hlasování na 
volIčský průkaz

Nemůže-li volič odvolit v místě svého tr-
valého bydliště, smí si na Obecním úřadě 
zažádat o voličský průkaz. Na voličský 
průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České repub-
liky. Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

kde lze o volIčský průkaz 
žádat?

Na obecním úřadě Prostřední Bečva na 
podatelně u Lenky Mikulenkové.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 ho-
din (pro případné druhé kolo volby do 
25. ledna 2023 do 16.00 hodin); Podá-
ním v písemné nebo elektronické podobě 
s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 
16.00 hodin (pro případné druhé kolo 
volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

co se uvádí v žádostI?

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, 
datum narození, adresu trvalého pobytu 
a případně požadovaný způsob doručení 
voličského průkazu. Tiskopis k dispozi-
ci na Podatelně OÚ nebo ke stažení na 
webu obce www.prostrednibecva.cz

kdy se volIčský průkaz 
vydává?

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem volby (29. prosin-
ce 2022). Předá jej osobně voliči nebo 
tomu, kdo má plnou moc s ověřeným 
podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Zpracovala Lenka Mikulenková

mladším fotbalistům. A aby těch sportov-
ních úspěchů nebylo málo, i sbory našich 
dobrovolných hasičů Prostřední Bečva 
střed a Kněhyně nezůstaly pozadu. Sbí-
rali jednu medaili za druhou a vrcholem 
byla účast mladých hasičů v krajském 
kole a především velký úspěch Radky Žit-
níkové na Mistrovství České republiky.

Na jaře jsme také opět uklízeli Prostřední 
Bečvu a v Kněhyních se pálily čarodějnice.

Léto začalo prostřednobečvanskými 
obecními slavnostmi a pak pokračovalo 
promítáním letního kina, v šindelovém 
domečku se konaly tradiční pohádkové 
soboty, v Kněhyních se konal myslivec-
ký výlet a FK Prostřední Bečva pořádalo 
krásné akce pro děti.

Na své si ale přišli i naši senioři. Tradič-
ní Den matek, smažení vaječiny. Gu-
láš párty nebo přátelské posezení si 
jistě skvěle užili. Letošní mezinárodní 
festival dechových hudeb „My jsme Va-
laši“ byl nakonec v září, uskutečnil se  
i přes nepřízeň počasí.

Končící léto jsme si však mohli užít na 
skvělé akci Bečvanský poťáp, který zajis-
té nebyl poslední. A kdo má rád pohádky, 
jistě vyrazil do Kněhyň za pohádkovými 
bytostmi do Pohádkového lesa.

Fotbaloví fanoušci si každý víkend užíva-
li zápasy na domácím fotbalovém hřišti 
a dařilo se i našemu jezdeckému klubu. 
V září proběhl také 14. ročník turnaje  
v kopané O pohár svaté Zdislavy.

V říjnu jsme si zvolili staro-nové zastu-
pitele naší obce a společně s dětmi jsme 
uspali broučky. No a v listopadu jsme si 
konečně po dvouleté pauze užili rozsvě-
cení vánočního stromu.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří v roce 2022 zasílali své články a tvo-
řili tak spolu se mnou náš krásný zpra-
vodaj. V roce 2023 se budu těšit na naši 
další spolupráci. Svoje náměty, postřehy, 
články zasílejte prosím na emailovou ad-
resu zpravodajpb@gmail.com.

Všem přeji krásné prožití vánočních svát-
ků, rodinnou pohodu a ať do roku 2023 
vykročíme pravou novou.

Adéla Opletalová – redaktorka zpravodaje

🏙 oznámení oBecního ÚŘadu  

Informace k lednovým volBám prezIdenta české repuBlIky

Kdy se bude volit?
1. kolo voleb 13. a 14. ledna 2023
2. kolo voleb 27. a 28. ledna 2023
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datové schránky 2023

Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby zřízena 
datová schránka ( dále jen „DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky 
zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Datová schránka je elektronické úloži-
ště, které je určeno k doručování orgány 
veřejné moci, k provádění úkonů vůči 
orgánům veřejné moci i k dodávání do-
kumentů fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob a právnických osob. 

To v praxi znamená, že pomocí datové 
schránky se zásadně mění způsob do-
ručování (přijímání a podávání) úřed-
ních dokumentů. Pomocí datových 
schránek je možné zasílat dokumenty 

v elektronické podobě orgánům veřej-
né moci a také je takto od nich přijímat. 
Jedná se tedy o nahrazení klasického způ-
sobu doručování v listinné podobě způso-
bem elektronickým, a to na základě toho, 
že zákon o datových schránkách zrov-
noprávňuje papírovou a elektronickou 
verzi zasílaného dokumentu.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz/
pro-podnikatele/uz-podnikam/
datove-schranky-od-1-1-2023/

2023
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uzávěrka zpravodaje

Upozorňujeme, že uzávěrka ledno-
vého zpravodaje je 11. 12. 2022!


společenská 
kroNIka

Narodili se

Květen

BHÁTI ALI

Srpen

KUBĚNOVÁ BARBORA

JANÍČEK JAN

JURAJDA ARTUR

Září

PAŘENICOVÁ ANDĚLA

ŠIMON MATYÁŠ LAUDA

Listopad

ORSÁG PETR

opustili Nás

Září

JUŘÍKOVÁ JAROSLAVA

 Říjen

KOČÍ VÍTĚzSLAV

 pronájem Bytu 1+1 v kněhyních

Obec Prostřední Bečva nabízí pronájem sociálního bytu 1+1, vel. 60,79 m2 
v 1. NP v rodinném domě č. p. 267 v místní části Kněhyně. Vyplněné žádos-
ti zasílejte do 31. 12. 2022 na adresu: obec@prostrednibecva.cz nebo ode-
vzdejte osobně na podatelně Obecního úřadu. Formulář žádosti ke stažení:  
www.prostrednibecva.cz

podmínky pro žadatele

1. Průměrný ČISTÝ příjem v obdo-
bí 1 rok před uzavřením smlouvy 
nepřekročí:
•	 domácnost s 1 členem – 0,5 náso-

bek průměrné měsíční mzdy dle 
ČSÚ 

•	 domácnost se 2 členy – 0,8 násobek 
•	 domácnost se 3 členy – 1 násobek 
•	 domácnost s 5 a více členy – 1,2 

násobek  

2. Bytová nouze: žadatel nevlastní 
nemovitost nebo platnou nájemní 
smlouvu a zároveň ani žádný z členů 
rodiny není majitelem nemovitosti 
určené k bydlení.

3. Věk – žadatel je ve věku 15 – 64 let. 
Nájemní smlouva může být uzavřena 
se seniorem (osobou nad 64 let) pou-
ze, pokud je většina členů domácnos-
ti mladších 64 let.

dIamantová svatBa  
manželů drdových

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonií dvou srdcí, která 
patří k sobě.

Ke konci měsíce října jsme byli popřát 

manželům Drdovým ke krásnému výro-

čí. Před šedesáti lety se manželé vydali 

na společnou cestu životem. Diamanto-

vá svatba je přirovnávána k nejtvrdšímu 

nerostu a zároveň nejcennějšímu draho-
kamu na světě.

Za těch šedesát let toho stihli požehna-
ně. Postavili dům, vybudovali láskyplný 
domov, přivedli na svět dvě děti, kterým 



5prosinec 2022

Svoz odpadů 
v prosinci 2022

Popelnice
netříděný odpad: 

12. 12. – 13. 12. 2022, 
27. 12. 2022 (ÚT)

Papír, 
sklo: 

5. 12. 2022

Plasty, 
nápojové kartony: 

7. 12. 2022, 
19. 12. 2022

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

zkontrolujte sI kódy  
na popelnIcích

Prosíme občany, aby si zkontrolovali 
kódy na svých popelnicích. Domác-
nostem, které mají větší popelnici 
(240 l) byly kódy přeškrtnuty, stejně 
tak byly zneplatněny kódy, které byly 
nečitelné. Pokud máte přeškrtnutý 
kód, vyzvedněte si nový na obecním 
úřadě. Od prosince nebudou popelni-
ce s neplatnými kódy sváženy.

otevírací doBa  
sBěrného dvora  
v doBě vánočních svátků

stŘeda 21. prosInce

7.30 – 11.30, 12.00 – 16.30

soBota  24. prosInce

ZAVŘENO (STÁTNÍ SVÁTEK)

stŘeda  28. prosInce

7.30 – 11.30, 12.00 – 16.30

soBota 31. prosInce

8.00 – 11.30

stŘeda 21. prosInce

7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

čtvrtek 22. prosInce 

ZAVŘENO

pátek 23. prosInce 

ZAVŘENO

pondělí 26. prosInce

ZAVŘENO (STÁTNÍ SVÁTEK)

Úterý 27. prosInce

ZAVŘENO

stŘeda 28. prosInce

7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

čtvrtek 29. prosInce

ZAVŘENO

pátek 30. prosInce

ZAVŘENO

pondělí 2. ledna

7.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

otevírací doBa oBecního ÚŘadu  
v doBě vánočních svátků

dali veškerou péči, rady do života, pomoc 
a naučili je, co je to život.

Byli nápomocni v budování staveb v obci 
a pracovali v sociální komisi.

Do dalšího společného žití přejeme hod-
ně radosti, štěstí, lásky a hlavně zdraví.

Za komisi SPOZ
Alice Uhlářová
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vítání oBčánků

13. listopadu přivítaly zástupkyně naší obce spolu s dětmi z mateřské školy 
nové občánky naší obce:
Veličkovou Barboru, Kuběnovou Barboru, Jurajdovou Valérii, Janíčka Jana, 
Pařenicovou Andělu, Trlicu Pavla. Přejeme jim i jejich rodinám hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Zleva Veličková Barbora, Kuběnová Barbora, Jurajdová Valérie, Janíček Jan, Pařenicová Anděla, 
Trlica Pavel

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.

 ■ Obrazy puzzle

 ■ Číše

 ■ Světla

 ■ Okno dřevěné – žaluzie roz-
měry 78,5 cm × 108 cm

 ■ Okno dřevěné rozměry 104 × 
109

 ■ Okno záchodové rozměry 48,5 
× 48,5 

 novInky ze školy

co se dělo ve škole v lIstopadu?

halloween

Halloween se u nás ve škole prolínal celým 
vyučovacím dnem. Žáci napříč třídami vy-
pracovávali tematické pracovní listy a žáci 
4. ročníku měli projektový den právě na 

toto téma. V kostýmech a s anglickou bás-
ničkou navštívili všechny své spolužáky 
na škole. Kde nedostali odměnu, tam se 
dopouštěli lumpáren. Strašidelnou atmo-
sféru si užili všichni bez rozdílu.
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testování tělesné  
zdatnostI žáků základ-
ních a stŘedních škol

I našich žáků 3. třídy se týkalo testování 
tělesné zdatnosti. Česká školní inspek-
ce tímto po zhruba třiceti letech získává 
nové zdroje informací právě o stavu tě-
lesné zdatnosti dětí v České republice. 
Cílem rozhodně nebylo děti mezi sebou 
porovnávat. Testování proběhlo v sadě 4 
motorických testů, a to sedy-lehy, vytrva-
lostní člunkový běh, skok daleký z místa 
a běh 4× na 10 metrů. Naši žáci si vedli 
velmi dobře.

vystoupení u  pŘíležItostI 
rozsvěcování vánočního 
stromku

Dne 26. 11. proběhlo na návsi naší obce 
tradiční Rozsvěcování vánočního stro-
mu. V rámci programu vystoupili i žáci 
1., 3. a 4. třídy se svými nacvičenými čísly. 
Vystoupení se dětem moc povedlo a pří-
tomní diváci neskrývali pobavení. Nacvi-
čování děti moc bavilo a my všem dětem 
děkujeme za vynaloženou píli a ochotu. 
V domečku na návsi si můžete prohléd-
nout výstavu žákovských prací, kde pod-
zimní téma vystřídala zima.

medové snídaně

Tato sladká akce ukazuje med jako po-
travinu i jako lék. Děti se v pohádce 

dozvěděly, jak důležitou roli mají včely 
pro naši přírodu, co vše musí pro své pře-
žití přes zimu stihnout i jak se zachovat 
při včelím bodnutí. Po přednášce si děti 
hodovaly na medových jednohubkách.

Úspěchy dětí

V minulém čísle jsme Vás informovali 
o zapojení našich žáků do výtvarné sou-
těže na téma Vícejazyčnost je bohatství 
2022. Celkem se soutěže zúčastnilo 40 
škol a 788 žáků. V kategorii „Příběhy spo-
jené s válkou na Ukrajině“ získala oceně-
ní práce Eleny Křivové a Nely Stavino-
hové, které nás moc potěšilo. Pořádající 
spolek Zaedno zpracoval a zdigitalizoval 
práce dětí do on-line galerie, kterou si 
můžete prohlédnout na webových strán-
kách www.zaedno.cz.

Dalším úspěchem dětí je krásné 7. místo 
v okrese Vsetín v mezinárodní jazykové 
soutěži Jazykový WocaBee šampionát. 
Této soutěže se zúčastnili naši ukrajinští 
spolužáci. Jejich cílem bylo si pomocí 10 
procvičovacích metod zlepšit své české 
jazykové vědomosti. Během jednoho mě-
síce se naučili nejen porozumět, ale také 
napsat téměř 300 českých slov.

dIvadlo v mš

Divadlo Maringotka navštívilo MŠ se 
svým představením O Koblížkovi a naši 
prvňáčci u toho nemohli chybět. Veselá 

pohádka vyprávěla o sladkém a chytrém 
Koblížkovi, kdy závěr pohádky vymýšlely 
samy děti.

Být kamarádem,  
kamarády mít

Primární prevence šikany, agrese a ostra-
kismus, základy kamarádství, zlaté pra-
vidlo vztahů a dobré vztahy v kolektivu. 
Těchto témat se týkala beseda založená 
na metodách zážitkové výuky s důrazem 
na interakci. Děti získaly aktuální zpět-
nou vazbu v diskusi nad životními problé-
my využitím příběhů ze života, skupino-
vými hrami, dotazníky či obrázky. Samy 
se takto učí nacházet vhodné odpovědi na 
mravní a hodnotové otázky.

Ing. Petra Mikešová

 novInky z mateŘských školek

tŘI měsíce v mš stŘed uBěhly jako voda

Do mateřské školy ve středu obce je v současné době zapsáno celkem 51 dětí. Celkem máme 19 předškoláků, žádné dítě 
nemá odklad školní docházky. zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd: ve třídě starších dětí (třída Pirátů) je zapsáno 
celkem 26 dětí, ve třídě malých dětí (třídě Skřítků) je zapsáno celkem 25 dětí (z nich 11 dětí k 1. září nemělo ještě 3 roky). 
V tomto školním roce pracují v MŠ střed čtyři pedagogické pracovnice a do konce ledna školní asistentka.

Do mateřské školy v Kněhyních je za-
psáno celkem 18 dětí (z nich je 5 před-
školáků + jedno dítě má odklad školní do-
cházky). V MŠ v Kněhyních pracují dvě 
pedagogické pracovnice.

Ve dnech 7. a 8. září proběhly v obou ma-
teřských školách schůzky rodičů. Na 
nich byli rodiče seznámeni s organizací 
provozu ve školním roce 2022/2023, se 
školním řádem, s vnitřním řádem, s výší 
úplaty za předškolní vzdělávání…

V měsíci září přišlo do MŠ několik nových 
dětí. Tyto děti se nejdříve seznámily s pro-
středím mateřské školy a s jejím okolím, se 
zaměstnanci, s ostatními dětmi, učily se cho-
dit ve dvojicích. Adaptační proces proběhl 
u nových dětí různě. Některé si na MŠ zvykly 
rychle, některým dětem dělalo potíže rozlou-
čení s maminkou. V současné době již děti 
zvládají návštěvu mateřské školy bez obtíží.

30. září zahrály starší děti malým dě-
tem pohádku „O veliké řepě“. Při této 

příležitosti si Skřítci mohli prohlédnout 
starší třídu, pohrát si s jejich hračkami, 
seznámili se s kamarády ze třídy Pirátů.

4. října navštívily děti z obou tříd míst-
ní moštárnu, kde viděly vlastní proces 
výroby moštu. Tímto děkujeme Spolku 
zahrádkářů, jmenovitě panu F. Lejskovi, 
že nám tuto exkurzi umožnil a dětem vše 
vysvětlil, od umytí jablíček až po ochut-
návku čerstvého, sladkého moštu.
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Tento den se malé děti zašly podívat na 
výstavu prací žáků základní školy v šin-
delovém domečku. Svou návštěvu si zo-
pakovaly i 1. listopadu. Také děti ze třídy 
Pirátů se šly podívat.

17. října do mateřské školy zavítalo diva-
dlo Bublanina s pásmem osmi krátkých 
pohádek. „Pohádkové hašteření“ se 
všem velmi líbilo.

2. listopadu proběhlo u některých dětí 
(na základě zájmu rodičů) fotografování 
dětí na retroobrazy nebo polštářky.

Také letos jsme se zapojili do celoroč-
ního projektu „Se Sokolem do života 
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“. Díky němu se budou děti učit 
vnímat pohyb jako přirozenost a součást 
jejich života. Všemi aktivitami je budou 
provázet postavičky zvířátek. Ty je budou 
seznamovat s jednotlivými pohybovými 
a rozumovými činnostmi.

9. listopadu navštívilo naši mateřskou 
školu divadlo Maringotka s netradiční 
pohádkou „O koblížkovi“. Tento den 
se také uskutečnila schůzka rodičů 
předškolních dětí, na které se dozvěděli 
o organizaci lyžařského kurzu v měsíci 
prosinci.

13. listopadu se uskutečnilo v budově 
Obecního úřadu Vítání občánků. Tři 
děvčata ze starší třídy svým pásmem pís-
ní a básní obohatily tento slavný den v ži-
votě nových občánků obce.

15. listopadu jely malé děti ze třídy Skřít-
ků na výlet za kačenkami do Rožnova 
pod Radhoštěm. Každé mělo nachysta-
ný sáček s nakrájenými rohlíčky, kterými 
kačenky nakrmily. Procházka k Muzeu 
a zpátky podél řeky Bečvy zakončila krás-
ný slunečný den.

Začátkem školního roku si děti ze třídy 
Pirátů samy upekly ovocnou buchtu. 
Děti byly přípravou těsta, mícháním, při-
dáváním ingrediencí nadšené a vydržely 
společně pracovat až do konce. Odpoled-
ne si na buchtě pochutnaly.

V měsíci říjnu proběhl ve třídě starších 
dětí Projektový den „Kadeřnictví“. Při 
této příležitosti musíme poděkovat ma-
mince Matýska Č., která tento den na-
plánovala a vedla se svými pomocnicemi. 
Netradiční a barevné účesy dětem hodně 
slušely.

Ve třídě Pirátů byly v měsíci říjnu zahá-
jeny práce s keramickou hlínou. Před-
školní děti se seznamují s vlastnostmi 

keramické hlíny, s technikou jejího zpra-
cování. Své výrobky si po dokončení od-
nášejí domů. Děti si už vyrobily první vý-
robky a práce s hlínou je moc baví.

Také návštěvy místní knihovny patří 
k celoročním činnostem třídy Pirátů.

Od měsíce října byla také zahájena logo-
pedie – náprava řeči, pod vedením naší 
logopedické asistentky.

Po celý školní rok probíhá u všech dětí 
také logopedická prevence, zaměře-
ná na rozvoj řeči, řečových schopností 
a dovedností.

Za paní učitelky mateřské školy 
Jana Janíčková
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podzIm v mš kněhyně

Krásné podzimní počasí nám všem bylo odměnou za propršené září. Děti si užívaly slunečné podzimní dny při pobytech 
venku. Chodili jsme na procházky nejen v okolí mateřské školy, ale podnikli jsme i dvě dlouhé túry. První, lehce obtížná, 
vedla údolím Komárov. Při druhé, pohodové, se děti prošly od zavadilky kolem říčky Kněhyně. Tentokrát se na cestu kaž-
dý vybavil i baťůžkem, ve kterém nechyběla sladkost na doplnění energie.

Letos, stejně jako v předcházejících le-
tech, probíhá pod vedením paní Křenkové 
ze Střediska volného času v Rožnově pod 
Radhoštěm kurz tvoření z keramické hlí-
ny. Děti tato aktivita baví a výsledkem jsou 
originální dětské výtvory. Letos už děti 
zvládly vyrobit podzimní list, dráčka, mis-
ku, ježka a rozpracovaný mají zvoneček, 
který bude krásnou dekorací na Vánoce.

Do pohádkového světa se děti pře-
nesly, když nás navštívilo divadlo 

Bublanina. Zhlédnutí pásma sedmi po-
hádek o zvířátkách byl pro děti hezký 
a veselý zážitek.

S pohádkami seznamuje děti také paní 
knihovnice Slížková z místní knihov-
ny, kam zavítáme vždy jednou za měsíc. 
Pro děti je pokaždé připravený zajímavý 
program.

I s bramborami může být zábava! Tím-
to heslem jsme se řídily, když jsme na 

zahradě mateřské školy uspořádaly pro 
děti Bramboriádu. Všichni si zasoutě-
žili v disciplínách jako je hledání ztrace-
ných brambor, skákání v pytlích, slalom 
s bramborou nebo převážení brambor 
v kolečkách. Užili jsme si opravdu hodně 
legrace.

Brambory jsme využili také k tvořivé čin-
nosti. Děti si doma společně s rodiči vy-
ráběli panáčka Bramboráčka. Z výtvorů 
jsme poté v naší MŠ uspořádali výstavku. 
Děti si rozmanité figurky se zájmem pro-
hlížely a navzájem obdivovaly. Tímto dě-
kujeme skvělým rodičům za spolupráci.

Pejsek v mateřské škole? – i to je možné. 
Zkušená psí cvičitelka Blanka Kopřivo-
vá nás navštívila se svojí terapeutickou 
fenkou Baffy. Ta předváděla, co všechno 
dovede: děti jí schovávaly pamlsky a ona 
je neomylně vyhledala, přeskakovala pře-
kážky, prolézala za dětmi dlouhým tune-
lem, přiběhla na přivolání. Fenka si získa-
la děti i dospělé a rozhodně u nás nebyla 
naposledy.

Takový byl podzim. Blíží se zima s Váno-
cemi a nás v mateřské škole čekají další 
hezké dny a akce. Tou nejbližší je vystou-
pení dětí na Rozsvěcování vánočního 
stromu u hasičské zbrojnice v Kněhy-
ních. Už se těšíme.

Irena Janečková

Hodně pohody a radosti
o vánočních svátcích
a v novém roce 2023
hodně štěstí, zdraví

a spokojenosti 

přejí děti a zaměstnanci 
MŠ Kněhyně
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 z knIhovny

prosInec v knIhovně

Zimní dlouhé večery a dobrá kniha, to je 
dobrá volba. Pro inspiraci malá ochut-
návka z nově zakoupených knih:

pohádky pro zloBIvé Bagry:  
petr stančík

Milá bagřátka, zná-
te pohádku o nena-
sytném bagrovi? 
Nebo o tom, jak 
Jeřáb, Míchačka 
a Lejzroň pomáhali 
bagřevici získat ne-
věstu? Přečtěte si tuhle parádní knížku!

ve staré cIhelně 
se svítí:  
petr hugo šlIk

Trochu detektivní, ale jinak 
je o úplně obyčejných dě-
tech a jejich dobrodružství.

lIBuše šafránková  
– herečka našIch srdcí: 
dana čermáková

Kniha je holdem autor-
ky mimořádné herecké 
hvězdě, vzácné a krás-
né ženě – i naší věčné 
Popelce.

jedna doBrá věc…  
a žIvot znovu začíná:  
alexandra potter

V životě není nic jisté. 
Zrovna když si myslíte, že 
už jste všechno vyřešily, 
může se obrátit vzhůru 
nohama… Nádherný, las-
kavý a milý příběh.

tsunamI: 
karIn krajčo 
BaBInská

Příběh Emy a její ro-
diny. Příběh plný ta-
jemství, která by měla 
zůstat uzavřená v mi-
nulosti, ale osud to chce jinak a nepříjem-
ná minulost začne ožívat.

dunajský  
racek: 
hana oBoda 
kolaŘíková

Vídeň na přelomu deva-
tenáctého a dvacátého 
století, modrý Dunaj, 

Straussovy valčíky a jedna odvážná mla-
dá žena, jíž doba nepřála.

zahrada:  
petra dvoŘáková

Jak žít, když člověk 
dostane do vínku 
danajský dar? Dlou-
ho neobývaná stará 
vila se zanedbanou 
zahradou. A jedna 
velká životní prohra 
navrch. Pětatřicetile-
tý Jaroslav Havlát se 
vrací do domu svého 
dětství ve chvíli vážného životního zlomu.

vrah andělů:  
andrew mayne

Agentka FBI Jessica 
Blackwoodová je pře-
svědčená, že její kom-
plikovaný život talen-
tované kouzelnice už 
patří minulosti… jenže 
pak její nadání podro-
bí té nejtěžší zkoušce 
vrah se zdánlivě nad-

přirozenými schopnostmi.

A všem čtenářům přeji Vánoce bohaté na 
zážitky, dobré lidi a dobré knihy.

Marcela Slížková
Knihovnice

Máme tady zase krásný, předvánoční čas, čas ztišení, čas na sebe a třeba si 
uděláte čas na besedu s KARLEM J. MALINOU, autorem publikace HORNÍ 
BEČVA V zRCADLE MINULOSTI

Čtvrtek 8. prosince od 17.30 h. v kavárně Na návsi

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

Manželský pár koupí stavební pozemek 
nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba 
v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528.

Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí, 
štěpkování, sečení, frézování pařezů,  
www.kos.ink, 604 792 455.


Řádková 
Inzerce
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MÍSTNÍ KNIHOVNA 
PROSTŘEDNÍ BEČVA  
ZVE NA BESEDU 
s Karlem J. Malinou 
autorem nové publikace 
 

V letošním roce vydala obec Horní Bečva knihu 
Horní Bečva v zrcadle minulosti, která 
v devíti topograficky vyčleněných oddílech 
prostředkuje obraz Horní Bečvy v minulém 
století od jeho počátku až do šedesátých let. 
 

čtvrtek 8. prosince 2022 / v 17.30 h 
místní knihovna Prostřední Bečva 

 
 

3. 12., od 15.00 h. 
prostranství před zŠ Horní Bečva

rozsvěcování vánočního 
stromu

Tradiční rozsvěcování s programem, 
svařákem a dobrou náladou.

3. 12., od 14.00 h. 
centrum obce Hutisko-Solanec

mIkulášský jarmark

5. 12., od 14.00 h. a 18.00 h. 
Valašské muzeum v přírodě Rož-
nov p. R.

mIkulášský podvečer

Prohlídka areálu s mikulášskou na-
dílkou, volný vstup pro děti do 15 let.

7. 12., od 18.00 h. 
Hudební altán Rožnov p. R.

česko zpívá koledy

Společné zpívání koled.

8. 12.,17.30 h. 
Kavárna Prostřední Bečva

Beseda s karlem j. malInou

autorem publikace HORNÍ BEČVA 
V ZRCADLE MINULOSTI

9. 12.,16.00 h. 
Obecní dům Horní Bečva

největší dar

Nová pohádka z Valašska. V hlavních 
rolích se představí Sabina Rojková, 
Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka, 
Jiří Dvořák, Petr Vančura, Radek Mel-
ša, Petr Čtvrtníček aj.

17. 12.,16.00 h. 
Masarykovo náměstí Rožnov p. R.

pŘedvánoční koncert 
adama mIšíka

17. 12.,17.00 h. 
Obecní dům Horní Bečva

weBsterovI ve fIlmu

Dětská animovaná pohádka.

 kalendáŘ akcí

17. 12. ,19.00 h. 
Obecní dům Horní Bečva

fIlm na pŘání

Bude se promítat jeden ze tří filmů, 
který vzejde z ankety. Nominované 
jsou tyto filmy:

- Il Boemo (Božský Čech) - historic-
ké drama o slavném skladateli Jose-
fu Myslivečkovi. Hrají: Vojtěch Dyk, 
Karel Roden, Zdeněk Godla a další.  
Režie: Petr Václav.

- Buko - česká komedie, drama Alice 

Nelis. Jarmila se pro smrti muže roz-

hodne pro životní změnu a přestěhuje 

se na venkov. Hrají: Martha Issová, 

Petra Špalková, Jan Cína a další.

- Spolu - česká komedie, drama. Film 

o soužití v rodině. Hrají: Štěpán Ko-

zub, Kamila Janovičová, Veronika 

Žilková a další. Režie: David Laňka, 

Martin Muller
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Sobota 3. 12., 9.00 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 122, 
127, 117
Za členy růžencového bratrstva.

Neděle 4. 12., 10.30 h. – 2. neděle ad-
ventní – možná přijde i sv. Mikuláš 
s anděly…
Varhaník – Jaroslav Fuksa 101, 130, 
117
Za rodiče Kretkovy, syny, dcery, zemře-
lou rodinu Kretkovu, Růčkovu, Kubi-
covu a duše v očistci.

Středa 7. 12., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 801, 106, 
117
Na úmysl dárce.

Neděle 11. 12., 10.30 h. – 3. neděle 
adventní
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 101, 123, 115, 117
Za živou a zemřelou rodinu Šmidáko-
vu, Krompolcovu a duše v očistci.

Středa 14. 12., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 101, 125, 117
Za zemřelého Pavla Michuta.

Neděle 18. 12., 10.30 h. – 4. neděle 
adventní – Betlémské světlo k odne-
sení domů.
Varhaník – Eva Pařenicová + na konci
děti 101, 124, 127, 117
Na úmysl dárce, za živou a zemřelou 
rodinu.

Úterý 20. 12., od 17.30 h. – Vánoční 
zpověď více kněží.
Varhaník – Eva Pařenicová 101, 125, 
117
Za Karla Děckého, manželku, jejich 
rodiče, Josefa Němce, živou a zemře-
lou rodinu a duše v očistci.

Sobota 24. 12., od 20.00 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 224, 228, 201
Za Františka Bila, jeho bratra Ludvíka 
a celou rodinu.

Neděle 25. 12., od 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová + dechová 
hudba Záhořané 225, 212, 201
Prosba za Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro rodinu Bilovu.

Pondělí 26. 12., od 10.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 217, 201
Za zemřelé Jindřišku a Františka Fiu-
ráškovy, syna Františka a živou a ze-
mřelou rodinu Matušíkovu, Jurajdovu 
a Ondryášovu.

Středa 28. 12., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 220, 222, 
201
Za Anežku Pšenicovou a rodiny 
Chudějovu, Michutovu, Gardášovu 
a Pšenicovu.

Sobota 31. 12., od 15.00 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 225, 712, 
982
Za zemřelého Karla Kociána.

Neděle 1. 1. 2023 od 10.30 h.
Varhaník – pan profesor Jan Bernátek 
801, 228, 201
Za živé a zemřelé členy živého růžence 
na Prostřední Bečvě.

⛪ mše svaté v prosIncI  
v kostele svaté zdIslavy

 záBava

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.
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 jak se žIlo na Bečvách…

hospody, hostInce, putyky a šenky - 2. část – na nové

Kdo by z Prostřednobečvanů neznal název Na Nové. Vždyť se po známé hospodě jmenují dokonce dvě autobusové zastáv-
ky. Bohužel jen tyto dva názvy nám připomínají oblíbenou hospůdku, Bečvany hojně navštěvovanou.

Hospoda Na Nové patřila od počátku své 
existence k prostřednobečvanskému fojt-
ství. Byla postavena hned po zrušení šen-
ku, který byl původně přímo na fojtství. 
A protože to tehdy pro místní byla prostě 
„nová hospoda“, přešlo toto pojmenová-
ní i do jejího oficiálního názvu.

Již sám výběr místa pro stavbu hospody 
byl velmi příhodný. Stála na křižovat-
ce cest z Dolní Bečvy, Prostřední Bečvy 
a Hutiska-Solance. Původní cesta z Rož-
nova na Horní Bečvu vedla po levém bře-
hu Bečvy a právě u hospody na ní navazo-
vala cesta z Hutiska.

Vzhledem k tomu, že v Prostřední Bečvě ne-
byl kostel, většina občanů chodila do kos-
tela na Hutisko (i mnoho z nich je zde po-
hřbeno). A opět se z kostela vraceli kolem 
hospody Na Nové. Proč se nezastavit na 
pivo, zelenou nebo na limonádu pro děti.

Já sama si hospodu pamatuji z šedesá-
tých let. Dovnitř jsem nesměla, ale naku-
kovala oknem. Připadalo mi to tam krás-
né, stěny pomalované krásným obrazem 
„My jsme Valaši“, jenže už tam bývalo 
prázdno a působilo vše tajemně. Býváva-
lo tam vždy dost lidí, hlavně mužů. Bylo 
takové místo, kde se řešily problémy, uza-
víraly „obchody“, případně pomoc nebo 
rada. Byla škoda přijít o takové místo.

Na konci 19. století, kdy byla hospoda po-
stavena a začala svou činnost, byl prvním 
majitel samozřejmě fojt František Miku-
lenka od roku 1884 až do roku 1887.

Pak nastupují další provozovatelé hostin-
ské a šenkýřské činnosti:

Josef Hrubý (1887-1906)

Vincenc Došla sklepník

Čeněk a Klotilda Došlovi

Antonín Rohucha z Příboru

Oldřich Mikulenka (1922 – 1928)

Později v roce 1932 získali hospodu Na 
Nové manželé Josef a Rozálie Kubáňovi 

Používám vzpomínky jejich vnučky paní 
Alice Uhlářové:

Moji prarodiče měli problémy, protože jim 
nebyly ihned vyplaceny peníze z prodeje 
hospody na Martináku a museli požádat 
o prodloužení lhůty k opravě hostince. Na 
Nové se konaly schůzky a porady partyzá-
nů. Jelikož tu též přebývala Božena, kte-
rá měla přezdívku Černá Božena a byla 
pro partyzány spojkou. Její sestra Anděla 
s manželem Arnoštem přinášeli zdra-
votnický materiál z Ostravy, rádio a jiný 
potřebný materiál. Tento materiál měli 
ukrytý v kufru ve chlévě. Němci chodili kon-
trolovat a tak prababička Rozálie s dcerou 
Andělou potopili kufr ve splavu, kousek od 
hostince. Nebo jak zabíjeli ve chlévě vedle 
hostince tele, aby mohli mít maso na uva-
ření jídla pro partyzány.

Moje prababička Rozálie Kubáňo-
vá v době okupace bydlela a pracovala 
v hostinci Na Nové spolu se svými dětmi 

Boženou a Vladimírem. V hostinci měli 
schůzky čeští vlastenci a prababička jako 
velká vlastenka pomáhala a podporovala 
lidi, kteří se museli ukrývat před Něm-
ci. Lidé tu chodili pro jídlo a různé věci. 
Když se spojil domácí odboj a partyzánské 
hnutí, byl na schůzce na Nové přítomen 
i Janko Ušiak a prateta Božena. Bože-
na s prastrýcem Josefem, který dělal na 

Rozálie Kubáňová
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Martináku číšníka, přivedli i Murzina. 
Prababička Rozálie byla velice odvážná, 
čestná, prožila dvě světové války, manžel 
jí na následky z první světové války zemřel. 
V druhé světové válce jí zahynuly tři děti 
(Božena, Josef a Vladimír). Celý život těž-
ce pracovala, a proto měla hluboce vyvinu-
té sociální myšlení.

V koncesní listině z 2. 3. 1933 je napsáno 
oprávnění na:

• podávání pokrmů
• nalévati pivo
• nalévati víno a víno ovocné
• nalévati a v drobném prodávati pálené 

lihové nápoje
• podávati kávu, čaj, čokoládu a jiné 

teplé nápoje a občerstvení
• míti dovolené hry

Koncese má následující omezení

• místnosti provozovací musí být upra-
veny a to následovně:

• v nálevně bude každé druhé okno 
opatřeno táhlem,

• pod nálevním stolem bude nepro-
pustná podlaha, stěna kol nálevního 
stolu bude 1,5 m opatřena olejovým 
nátěrem,

• v kuchyni kolem sporáku bude 30 cm 
přečnívající nepropustná podlaha, 
pracovní stůl bude opatřen omyvatel-
ným nátěrem,

• záchody budou pozůstávati z pisoáru, 
dvou záchodů podle pohlaví rozděle-
ného a jednoho záchodu pro soukro-
mou potřebu

• petrolejové osvětlení bude mít nad 
lampami plech.

Úpravy musely být dokončeny do srp-
na 1933, za tento list museli zaplatit 
komisionální výlohy v obnosu 126,20 Kč 
a vydané bylo Okresním hejtmanem ve Va-
lašském Meziříčí.

Po manželech Kubáňových, byla provozo-
vatelem moje babička Amálie Kubáňová, 
které v roce 1944 zastřelili manžela Ru-
dolfa v Kaunicových kolejích v Brně. Jejím 
švagrem byl pan Pavel Kubáň z Makytí, 
známý krejčí. Babičce pomáhala její dcera 
Drahomíra, která byla moji maminkou.

V padesátých a šedesátých letech hostinec 
pronajala Jednota. Pracovala tam moje 
maminka Drahomíra Uhlářová (Kubá-
ňová) spolu s ní vypomáhal můj otec Josef 
Uhlář. Hostinec, který byl v užívání Jedno-
ty, uzavřeli v šedesátých letech z hygienic-
kých důvodů.

Pamatuji si, že v sále hostince byly na stě-
nách kresby a nápisy, které byly ve valaš-
ském stylu. Lidé se tam zastavovali na (jak 
se říkalo) soduvku a jiné občerstvení, když 
šli z kostela na Hutisku. Jednou jsem seděla 
u paní doktorky a starší pán vykládal, jak 
Na Novéj stála štamprla zelenéj 1.50 Kč.

I když už hospoda neexistovala, stavo-
vali se k nám domů hosté ze Slovenska 

a z různých krajů Moravy a bylo to krásné, 
jak vzpomínali.

Jsem hrdá na celou rodinu, která to v ži-
votě měla těžké. Babička Amálka byla 
pro lidi zvláštní. Uzavřela se a minimálně 
komunikovala s lidmi. Vždy jsem se divila 
proč, ale až jsem si přečetla všechny její 
a mamčiny sepsané paměti, bylo mně to 
jasné. Nevím zda-li bych dokázala to co 
oni. V mém srdci jsou hrdinové.

Zchátralý hostinec bratr mé maminky Jo-
sef a můj bratr Rudolf asi v roce 2001 pro-
dali Karlu Petruželovi.

A tak skončila slavná éra hostince Na 
Nové. Tím, že hospoda zůstala opuštěná 
a po šedesátých letech neměl nikdo zájem 
ani možnost ji provozovat, začala chátrat, 
až zchátrala úplně.

Před mnoha lety začal nový majitel s úpl-
nou rekonstrukcí hostince Na Nové. Jed-
ná se nejen o rekonstrukci, ale o veliké 
rozšíření budovy a obývacích prostor. 
Dodnes není objekt v provozu, ale je na-
děje, že v roce 2023 hospoda Na Nové 
bude zase otevřená.

Dodnes, když řeknete na Bečvách Na 
Nové, každý ví, o co se jedná a kde se 
nachází.

Zdroje:
Zpracovala: Zina Langrová

Okresní archív Vsetín a Alice Uhlářová
Internet
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 sport

prázdnIny mladých hasIčů s sdh kněhyně

Po prvním větším úspěchu ve Valašské Polance se nás štěstí stále drželo, mladší družstvo A obsazovalo příčky do desátého 
místa a ani naše nejmenší družstvo B se za své výkony nemuselo stydět. Každým závodem zlepšovali časy, jak na útoku, 
tak na štafetě dvojic. Dne 25. 6. jsme získali s družstvem A pohár za 3. místo na Hutisku- Solanci, s časem požárního útoku 
17,63 a štafety dvojic s časem 63,90. Třetí místo jsme také brali ve Veselé 9. 7. , zde se nám poprvé podařilo zdolat hra-
nici 16 vteřin v požárním útoku. Výsledný čas byl 16,3 a štafeta dvojic byla odběhnuta za 64,47. Družstvo B zde bohužel 
startovní pole uzavíralo. Štěstí nám přálo i při losování o horské kolo, šťastné číslo si vybrala Verča Kretková, a tak domů 
odjížděla s krásným dárkem.

V letošní sezóně jsme také více navštěvo-
vali štafetové závody na 60 m. Pochvala 
patří všem závodníkům, kteří alespoň 
jednou našli odvahu si tento závod zku-
sit. V celkovém vyhodnocení ligy v okre-
se Vsetín obsadil Kuba Fiurášek 5. místo 
a Verča Kretková, poprvé mezi staršími, 
obsadila krásné 7. Místo.

Závěr sezóny byl opravdu jedinečný. Mu-
síme přiznat, že na začátku, po pár úspěš-
ných závodech, bylo naším přáním vybo-
jovat a dovézt domů nejvzácnější pohár. 
Ovšem nenadáli jsme se, že se to stane 
pravdou. 3. 9. ve Viganticích se nám po-
dařil 3. nejrychlejší útok s časem 17,26 

a 2. nejrychlejší štafeta za 62,53, a tak 
jsme vystoupali na nejvyšší stupeň vítě-
zů a odvezli si také Putovní pohár okrsku 
č. 3. Družstvo B se umístilo na 21. místě 
s parádní štafetou dvojic. Radost byla 
hlavně z důvodu našich dětí, u kterých 
vidíme, že se opravdu snaží a troufáme si 
říct, že se během krátké doby dokázali vy-
šplhat na přední příčky a měřit síly s nej-
lepšími. V celkovém vyhodnocení okresní 
ligy se družstvo A umístilo na 4. místě 
a družstvo B na krásném 23. místě ze 43 
družstev.

Na podzim jsme se také zúčastnili bran-
ného závodu v Kunovicích, kde jsme 

vyjeli se třemi družstvy. Družstvo mlad-
ších skončilo na 16. místě z 30 družstev. 
V kategorii starších se družstvo A umísti-
lo na 13. místě a družstvo B na 32. místě 
z 35 družstev.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, 
kteří nám po celou dobu pomáhají, jak na 
trénincích, tak na závodech. Především 
patří poděkování trenérům za jejich vol-
ný čas strávený v hasičském sportu. Nyní 
nás čeká zimní příprava a už se všichni tě-
šíme, až zase na jaře vyběhneme na hřiště 
s hadicemi.

za SDH Kněhyně
Tereza Pavlicová

starší pŘípravka  
začala zImní část sezóny skvělým Úspěchem

Pro naše mladé fotbalisty skončila úspěšná podzimní část sezóny. Po krátkém týdenním volnu jsme se však hned přesunu-
li ze hřiště do haly na Dolní Bečvu a začali další část přípravy.

Trénujeme prozatím dvakrát týdně. Mimo 

klasické tréninky budou mít naši hráči 

k dispozici kondiční tréninky, skákaní na 

trampolínách apod. Také chceme sehrát 

několik přípravných zápasů, aby měli 

všichni hráči dostatečnou herní praxi.

Druhý týden v listopadu nás čekalo prv-

ní poměření sil s týmy v hale. Přijali jsme 

pozvání na turnaj v Zubří. Pro kluky to po 
vydařeném podzimu byla první možnost 
porovnat se s okolními týmy a dokázat, 
že i v hale budeme patřit k nejlepším. 
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Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů 
a hrálo se systémem každý s každým. Prv-
ní zápasy skončily po bojovném výkonu 
vždy remízou. V těchto zápasech proti 
kvalitnímu soupeři se na klucích proje-
vila menší nervozita a taky v některých 
situacích těžší povrch, na který si museli 

zvykat. Ovšem od třetího zápasu už kluci 
předváděli výborný fotbal plný krásných 
kombinací i výborných individuálních vý-
konů, kterými bavili nejen naše fanoušky.

Kluci si fotbal náramně užívali a společně 
s jejich úžasnými rodiči, kteří dokázali 

udělat fantastickou kulisu, dokráčeli až 
k celkovému vítězství. Třešničkou na dor-
tu pro celý tým bylo získání individuální-
ho ocenění, kdy byl Štěpán Kuba vyhlá-
šen nejlepším střelcem turnaje.

Výsledky:

Prostřední Bečva – Zašová 1:1

Prostřední Bečva – Dolní Bečva 1:1

Prostřední Bečva – Zubří U9 6:0

Prostřední Bečva – Hutisko 5:0

Prostřední Bečva – Zubří U10 5:2

Všem hráčům moc gratulujeme k vítěz-
ství, rodičům děkujeme za fantastickou 
podporu a těšíme se na další část sezóny.

Za FK Prostřední Bečva mládež 
Marek Fiurášek

fotBalové zprávy

Skončila podzimní část soutěžního ročníku 2022/2023. Pro náš klub velmi úspěšná. Jako nováčci v 1.A třídě jsme obsadili 
krásné druhé místo, což určitě nečekal ani ten největší optimista.

Poslední tři utkání jsme hráli takto:
s Hrachovcem jsme prohráli těsně 2:3 – 
branky dávali Martin Fiurášek a Jakub 
Vašek. Kelč jsme porazili vysoko 7:2 (kdy 
skórovali 4× Robin Kalod, 2× Martin 
Fiurášek a Lukáš Křenek). V posledním 
utkání jsme zvítězili nad Valašským Me-
ziříčím B 4:3 (góly dávali 2× Lukáš Kře-
nek, Martin Fiurášek a Jakub Vašek).

Konečná tabulka:

1. místo Hrachovec 36 bodů

2. místo Prostřední Bečva 26 bodů

3. místo Vigantice 25 bodů

4.místo Kateřinice 22 bodů

5.místo  
Velké Karlovice – Karolinka

22 bodů

6. místo Valašské Příkazy 21 bodů

7. místo Vidče 20 bodů

8. místo  
Rožnov pod Radhoštěm

16 bodů

9. místo Valašská Polanka 14 bodů

10. místo Juřinka 14 bodů

11. místo  
Valašské Meziříčí B

13 bodů

12. místo Podlesí 12 bodů

13. místo Horní Lideč 11 bodů

14.místo Kelč 2 bodů

Tabulka střelců:

Martin Fiurášek 15 branek, Lukáš Kře-
nek 9, Robin Kalod 9, Jakub Vašek 7, Aleš 
Michálek 3 a po jedné Tomáš Solanský 
a Josef Koláček.

Na webu Valašský fotbal proběhlo hlaso-
vání o nejlepšího hráče podzimu v 1. A tří-
dě. Ve velké konkurenci zvítězil náš Jakub 
Vašut. Patří mu velká gratulace!

Jarní část začne v neděli 26. března 2023 
v Podlesí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
hráčům a celému realizačnímu týmu za 
úspěšnou sezonu, sponzorům, sympati-
zantům a fandům za podporu. Do nad-
cházejících Vánoc a nového roku 2023 vše 
jen to nejhezčí, hlavně zdraví a pohodu!

Za FK Lubomír Kysučan, sekretář klubu.
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tj sokol kněhyně – Běžky, Běžky, Běžky zdar!!!

Podzim se nesl v duchu přípravy 
na zimní závody. Běhali jsme v te-
rénu, jezdili jsme na kolečkových 
lyžích. Celkem jsme se zúčastnili 
devíti závodů. Přemýšlela jsem, jak 
vám je přiblížit. Rozhodla jsem se 
pro reportážní výčet zpráviček z fa-
cebooku tak, jak jsme je postupně 
zveřejňovali.

3. 9. 2022 Běh kněhyňským údolím. 
U našich dětských závodníků to tentokrát 
cinklo pětkrát - Kačka, Vojta, Very 2. mís-
to a Bety s Terezkou 3. místo. Tobík byl 
těsně pod stupněm vítězů a získal bram-
borovou medaili.

9. 9. 2022 Běh za zdravím v pátek 
v Rožnově pod Radhoštěm přinesl zla-
to Vojtovi, stříbro Katce a Verči. Ema  
obsadila bramborovou a Venda byla těs-
ně za ní. V poli závodníků se neztratila 
ani Bety.

V sobotu 10. 9. 2022 se konal v Zubří 
Běh okolo Soliska. Cinklo nám to tři-
krát – Vojta bronz, Verča sříbro a Zuzka 
zlato. Kluci nezklamali, v silné konkuren-
ci Kuba čtvrtý a Tomáš šestý. Neztratili 
se ani ostatní – Venda, Eliška, Anežka, 
Anetka, Terezka a Zdeňa, všichni bojovali 
a nechali na trati vše.

17. 9. 2022 Běh Emila zátopka. Z na-
šich borců se vydalo na trať sedm závod-
níků. Výsledkem byly tři stříbrné medaile, 
jedna bramborová, jedno páté a jedno de-
váté místo.

1. 10. 2022 Dnes se naše tříčlenná skupi-
na zúčastnila závodů na kolečkových ly-
žích v Lešné. Cinklo nám to dvakrát, jed-
nou první a jednou druhé místo zásluhou 
Vojty a Kačky. Nutno ale vyzdvihnout 

bojovnost Víti, nevzdal a dojel do cíle na 
trati dlouhé 7 km.

8. 10. 2022 Dnes závod na kolečkových 
lyžích ve Frenštátě za účasti pěti našich 
závodníků. Very, Vojta 1.místo, Kačka 
2.místo. Veňďa i Vítek bojovali taky skvě-
le, tak snad příště.

9. 10. 2022 Dnes jsme se zúčastnili další-
ho běhu, tentokrát to byl Cross ValMez. 
Z naší osmičlenné výpravy jsme přivezli 
tři medaile. Kačka bronzovou, Very stří-
brnou a Vojta měl zlatý víkend. Kuba, 
Vendy, Eliška, Anežka a Zdeňa podali bo-
jovný výkon. Na medaili to nestačilo, ale 
i tak byli všichni skvělí.

22. 10. 2022 Běhej Valachy ve Velkých 
Karlovicích!

Byli jsme tam, přesněji dnes za nás běže-
la Gabča, Bety, Ema, Zdeňa, Very, Kuba, 
Vojta, Kačka a Veňďa. Naši byli celkem 
na podiu šestkrát. Kačka obsadila první, 
Very druhé a Vojta třetí místo.

Pak si to ještě Very s Vojtou zopakovali, 
když se vyhlašovaly celkové výsledky Va-
lachy tour za jednotlivce, Very opět druhá 
a Vojta třetí.

A do šestice mohli na stupně vítězů 
všichni, TJ Sokol Kněhyně obsadil v dět-
ských týmech celkové třetí místo. O tento 
úspěch se zasloužily i Eli a Anežka, které 
závodily v minulých závodech celé tour.

V neděli 23. 10. 2022 jsme absolvovali po-
slední přespolák letošní sezony ve Veřovi-
cích. Náš pětičlenný tým měl 80% úspěš-
nost. Celkem přivezli 4 medaile, Very 
zlatou, Kačka a Vojta stříbrnou a Zdeňa 
bronz. Veňďa se umístila uprostřed star-
tovního pole, které v její kategorii čítalo 18 
závodnic. Závod byl dobře obsazen.

Teď už se začínáme těšit na sníh a na 
běžky!!!

Děkujeme pořadatelům i závodníkům za 
pěkné závody. Běžkám zdar!!!

Jiřina Bernátová
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BLÍŽÍ SE ZIMNÍ ČAS  
A MY VÁM NABÍZÍME 

MOŽNOST SAUNOVÁNÍ  
V HORNÍ BEČVĚ  

V BEČVA VillA RESORT.
REZERVACE HODINU PŘEDEM

(8-21H)
603 711 969

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!


