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Fotbalisté postoupili do 1. a třídy
Skončil fotbalový ročník 2021/22. Pro 
náš klub byl tento ročník vůbec nejúspěš
nějším v historii prostřednobečvanského  
fotbalu. Naši fotbalisté postoupili z prv
ního místa do 1. A třídy. V této třídě jsme 
ještě nikdy nehráli. Ale vrátím se ještě 
k posledním pěti utkáním.

V Jablůnce jsme předvedli vůbec nejhor
ší výkon, kdy jsme prohráli vysoko 0:6. 
V dalších utkáních jsme si spravili chuť 
a zvítězili. Nejdříve doma s Poličnou 1:0, 
kdy dal gól Rosťa Balejík. V dalším do
mácím utkání s Halenkovem jsme opět 
zvítězili 4:0, a to díky gólům Martina Fiu
ráška, který se trefil 2×, Pavla Kysučana 
a Lukáše Křenka st. V tomto utkání na
stoupil i dlouholetý hráč a kanonýr Pavel 
Kysučan, který oslavil padesátku.

V Hovězí na nás čekalo další vítězství 
2:0. Góly dali Martin Fiurášek a Jakub 

Vašek. V posledním utkání na domácím 
hřišti jsme porazili Ratiboř 5:3 – góly dali 
Martin Fiurášek 2×, Robin Kalod, Jakub 
Vašek a Lukáš Křenek st.

Prostřední Bečva se tedy umístila na prv
ním místě se skórem 75:36 a ziskem 62 
bodů. Na druhou Dolní Bečvu máme ná
skok 10 bodů. Poslední skončila Krhová, 
která padá do Okresního přeboru. Z kraj
ského přeboru padají VKK Velké Karlovi
ce a Valašská Polanka.

Z rukou místopředsedy KFS Zlín a před
sedy OFS Vsetín jsme před zápasem 
s Ratiboří převzali pohár pro vítěze 1. B 
třídy.

Nový ročník 2022/23 začíná 7. srpna. 
V srpnovém Zpravodaji najdete komplet
ní rozpis zápasů. Vzhledem k plánované 
rekonstrukci hřiště se budou všechny 

podzimní zápasy hrát na domácím hřišti, 
jarní zápasy na hřištích soupeřů.

Závěrem chci jménem vedení FK i jmé
nem svým poděkovat trenérovi, všem 
hráčům a celému realizačnímu týmu za 
vynikající výsledky sezóny. OÚ, sponzo
rům a sympatizantům za podporu, a se 
všemi, včetně diváků, se těšíme na naše 
účinkování v 1. A třídě.

Lubomír Kysučan, sekretář FK 
Upravila Adéla Opletalová
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🚍 NoViNKy V HRoMadNé dopRaVĚ 

CyKlobusy  
V tuRistiCKé sezóNĚ

V oblasti Rožnovska jezdí v turistic-
ké sezóně několik linek cyklobusů. 
Všechny jízdní řády najdete na webu 
www.prostrednibecva.cz v sekci 
turistika/aktivity.

Zlínský kraj organizuje od 1. května do 
28. září linku mezi Vsetínem, Velkými 
Karlovicemi a Pustevnami. Další pro
vozovatelé pak organizují cyklobusy na 
trase Přerov – Valašské Meziříčí – Bum
bálka. Nový Jičín – Kopřivnice – Rožnov 
pod Radhoštěm – Bílá, Hranice – Rož
nov – Bílá a Ostrava – Bílá – Velké Kar
lovice – Hutisko Solanec.

Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského Kraje 

Ing. Martin Štětkář

předplatNé jízdNé  
V RegioNálNí dopRaVĚ

Od 1. července 2022 dojde k důležité změně v Integrované dopravě Zlínské-
ho kraje. Cestující si budou moci pořídit 30denní nebo 7denní předplatnou 
jízdenku.

„Zavedení předplatných jízdenek před
cházely v minulých měsících intenziv
ní přípravy, které spočívaly v rozdělení 
kraje na 98 zón. Cestující si tak budou 
pořizovat předplatné jízdenky na zóny, 
kterými se pravidelně pohybují cestou 
třeba do práce nebo do školy. Na území 
zakoupených zón se pak budou moci ne
omezeně pohybovat jak vlakem, tak au
tobusem,“ představuje změny náměstek 
hejtmana Zlínského kraje pro dopravu 
Radek Doležel a pokračuje: „Každá zóna 
má stanovenou cenu, výsledná cena 

předplatné jízdenky pak bude součtem 
zakoupených zón.“ Uveďme příklad 
dojíždění Prostřední Bečva – Rožnov 
p. Radh. Cestující projede třemi zóna-
mi a za předplacenou jízdenku na per-
sonalizovanou kartu zaplatí 780 Kč – 
2 zóny za 250 Kč + RpR za 280 Kč. Už 
při 30 cestách měsíčně, což je 15 cest 
tam a zpátky, se předplatné vyplatí. 
Na nákup předplatného lze samozřej-
mě uplatnit také státem nařízené slevy 
pro děti, studenty, seniory a držitele 
ZTP.

Předplatné jízdenky budou vázané na 
krajskou kartu Zetka nebo kartu Mo
ravskoslezského kraje ODISka, na níž 
je budou mít cestující nahrané. „Apelu
jeme proto na obyvatele kraje, kteří uva
žují o předplatném jízdném, aby si kartu 
včas pořídili. Nyní ji dokonce nabízíme 
za zvýhodněnou cenu 99,– korun,“ říká 
jednatel společnosti Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje Martin Stěkář.

I po zavedení předplatného jízdného zů
stane možnost cestovat v krajské dopravě 
na jednotlivé jízdenky. „Bohužel musíme 
reagovat na současnou ekonomickou 

situaci, proto od 1. července nastavíme 
ceny následovně: nástupní sazba se 
zvýší na 11,– korun, za ujetý kilometr 
cestující nově zaplatí 1 korunu a 35 ha-
léřů,“ uvedl dále Radek Doležel. Jízdné 
se bude zaokrouhlovat dolů na celé koru
ny a k platbě bude jako doposud možné 
využít hotovost, platební karty, mobilní 
telefon nebo karty Zetka či ODISka, kte
ré navíc umožňují zvýhodněný přestup 
mezi spoji, kdy cestující platí nástupní 
sazbu pouze v prvním spoji.

Veškeré informace k předplatnému jízd
nému na linkách IDZK najdou cestující 

na webu www.idzk.cz, v informačních 
kancelářích dopravců a na vlakových ná
dražích v regionu. Aktuálně také probíhá 
informační kampaň ve větších městech 
v kraji, kde zájemci dostanou potřebné 
informace.

Věříme, že tuto novinku řada pravidel
ných uživatelů krajské veřejné dopravy 
ocení a bude ji využívat.

zdroj:  Mgr. Jan Malý 
Integrovaná doprava Zlínského kraje
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RožNoV se bude pyšNit NoVýM NádRažíM

Správa železnic (SŽ) vyhlásila výběrové řízení na celkovou rekonstrukci stani-
ce Rožnov pod Radhoštěm. Obnovou projde kolejiště i nádražní budova. Před-
pokládané celkové investiční náklady jsou 236 milionů korun. Stavební práce 
jsou plánovány na období od letošního srpna do května příštího roku.

„Stavba bude zahrnovat nejen rekon
strukci stanice, ale částečně i navazující
ho traťového úseku. V Rožnově vzniknou 
dvě nová nástupiště s nástupní hranou ve 
výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup 
k vlakům bude po přechodu propojeném 
chodníkem s oběma nástupišti,“ sdělil 
ředitel Stavební správy východ SŽ Miro
slav Bocák.

Kompletní přestavbou projde rov
něž nádražní budova, kde vzniknou 
nové prostory pro odbavení cestujících 
a větší čekárna. Pro budoucí instalaci 

zabezpečovacího zařízení se postaví 
nový technologický objekt, který bude 
propojený se stávající nádražní budovou 
společným zastřešením. Ve vzniklém 
průchodu budou umístěny stojany na 
kola.

Po dobu rekonstrukce nádražní budovy 
budou pokladna, čekárna a WC fungo
vat v mobilních buňkách. Bude zřízeno 
provizorní nástupiště, zavedení náhrad
ní autobusové dopravy se předpokládá 
během října a listopadu.

Zdroj: www.zdopravy.cz

VítáNí občáNKů 

Zleva – Ondryáš Timoteo, Volek Štěpán, Guziur Tereza, Růčková Nela, Holub Ondřej


společeNsKá 
KRoNiKa

Vzpomínáme
Dne 17. 7. 2022 by se dožil 100 let 
pan Oldřich Pavlát. S úctou a láskou 
vzpomínají děti Oldřich, Miloš, Li
buše, Božena a Karla s rodinou.

Uplynulo několik let, čas z nich učinil 
dávnou, však živou vzpomínku.
8. července si připomeneme 5 let, kdy 
čas naplnil pozemské bytí paní Marii 
Kuběnové, která by 16. září oslavila 
životní jubileum 80 let. Současně též 
vzpomínáme na zemřelé rodiče Janu, 
Cyrila Kuběnovy, bratry Tonka, Jose
fa, synovce Pavla a stařenku paní B. 
Šírovou, staříčky Zetochovy.
Žili život svůj i náš.
S věčnou vzpomínkou rodina.
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 z KNiHoVNy

letNí diVadla

Už třetí rok připravujeme pro děti let
ní divadla v Šindelovém domečku na 
návsi. Vždy v sobotu od 10.00 hodin.

16. července

leNKa HollaiNoVá 
bečVaNsKá poHádKa

Veselá pohádka pro malé i velké plná 
valašských písní.

30. července

diVadlo MaRiNgotKa 
tři MedVĚdi

Klasická pohádka o tom, jak Máša 
zabloudila v lese a našla domeček, ve 
kterém bydlí medvědí rodina – velký 
táta medvěd, máma medvědice a syn 
Mišutka.

13. srpna

diVadlo MaRiNgotKa 
pejseK a KočičKa

Klasická pohádka Karla Čapka, jak 
pejsek a kočička hospodařili a ještě 
o všelijakých věcech.

desKoHRaNí  
HRajMe si a baVMe se

Každý prázdninový čtvrtek si bu
deme v knihovně, na palouku před 
knihovnou nebo v kavárně Kofirum 
hrát deskové hry. Přijďte si se svými 
dětmi zahrát a vyzkoušet hry, které 
třeba neznáte.

léto s KNiHoVNoupasoVáNí pRVňáKů s dubáNKeM

Na úterý 14. června a návštěvu knihovny budou prvňáčci z naší školy určitě 
dlouho vzpomínat. Byl to totiž den, kdy se z obyčejných žáčků stali rytíři. A to 
ne ledajací rytíři, ale přímo Rytíři krásného slova řádu čtenářského.

Stalo se tak při slavnostním pasová
ní v rámci celorepublikového projektu 
SKIPu „Už jsem čtenář“.

Průvodcem celého pasování se stala paní 
učitelka z Lesní školy, která dětem před
stavila svého neposlušného žáka Du
bánka. Malý Dubánek je hrdinou knihy 
spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa 
Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Děti musely nejdříve složit rytířskou zkouš
ku ze čtení a potom složit rytířský slib, že ve 

jménu pohádek, příběhů a literárních hrdi
nů budou knihy číst, milovat a chránit.

A pak už Dubánek každého z nich paso
val na Rytíře nebo Rytířku čtenáře. Noví 
Rytíři získali vedle Pamětního listu a ma
lého dárečku také čtenářský průkaz do 
místní knihovny s roční registrací zdar
ma. A samozřejmě i každý z nich knížku 
o Dubánkovi, aby si o něm mohli o prázd
ninách číst. 

Marcela Slížková, knihovnice

tip Na NĚKteRé  
z NoVĚ zaKoupeNýCH desKoVýCH HeR: 
příšeRKy ze sKříNĚ

K o o p e r a t i v n í 
hra, kde hráči 
musí spojit své 
síly, aby po
razili příšerky 
a zahnali je do 
skříně.

Myší doMečeK

Roztomilá, ko
operativní, pa
měťová hra pro 
děti s krásným 3D 
domečkem.

loVCi poKladů

Během hry bu
dou děti od 7 let 
za pomoci svých 
námořníků hledat, 
přepravovat a také 
chránit na své lodi 
co největší poklad.
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Místní knihovna Prostřední Bečva  
a Občanské sdružení Sakumpikum 

pro vás připravili 

DESKOHRANÍ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskové hry nejsou jen zábavou pro děti.  
Přijďte si se svými dětmi zahrát každý  

čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.   

V knihovně, na palouku před knihovnou  
nebo v kavárně Kofirum. 

Obec Prostřední Bečva  
a Místní knihovna Prostřední Bečva zvou děti i rodiče na 

POHÁDKOVÉ SOBOTY 
V ŠINDELOVÉM DOMEČKU 
NA NÁVSI - OD 10.00 HODIN 

 
 

sobota 16. července 
Lenka Hollainová 
BEČVANSKÁ POHÁDKA 
Veselá pohádka pro malé i velké plná valašských písní. 

 
sobota 30. července 
Divadlo Maringotka 

TŘI MEDVĚDI 
Klasická pohádka o tom, jak Máša zabloudila v lese a našla 
domeček, ve kterém bydlí medvědí rodina – velký táta 
medvěd, máma medvědice a syn Mišutka. 

 
sobota 13. srpna 
Divadlo Maringotka 
PEJSEK A KOČIČKA 
Klasická pohádka Karla Čapka, jak pejsek a kočička 
hospodařili a ještě o všelijakých věcech. 

 
 

 
VSTUPNÉ  

DOBROVOLNÉ 
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Prostřední Bečva
výletiště Kněhyně 

pátek 15. 7. 2022
21:30 hod.

Vstupné dobrovolné.

Mezinárodní festival dechových hudeb
 

         2022

Záhořané

My jsme Valaši

31.7.  Areál v KněhyníchProstřední Bečva od 14:00

Vystoupí:

Moravská 12

Krasinka (Sk)

Srdečně zvou na X. ročník Záhořané
Vstupné 150 Kč

děti do 15 let zdarma

Cyrilka

Jaroslav 
  Růčka

Ladislav 
 Petřek

Květoslav 
Loupanec

Obec 
Prostřední 
Bečva

Občerstvení zajištěno.

    SDH  
Kněhyně

Festivalem Vás provede moderátor ostravského rozhlasu Artur Kubica

Prostřední Bečva
u Sokolovny

pátek 29. 7. 2022
21:00 hod.

Vstupné dobrovolné.



8 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva

9. 7., 13.00 h, Areál fotbalového 
hřiště Prostřední Bečva

dĚtsKý deN

15. 7., 21.30 h, Výletiště Kněhyně

ValašsKý letňáK  
– VyšeHRad FylM 

16. 7., 10.00 h, náves Šindelový 
domeček

bečVaNsKá poHádKa

16. 7., 17.00 h, Výletiště Kněhyně

MysliVeCKý Výlet

Bohaté občerstvení, tombola. K po
slechu hraje skupina DOMEZA.

23. 7., hřiště Prostřední Bečva

tuRNaj čtyř obCí

29. 7., 21.00 h. Sokolovna

ValašsKý letňáK 
– pRezideNtKa

Film ČR.

30. 7., 10.00 h. Šindelový domeček

tři MedVĚdi

Divadelní představení.

31. 7., od 14.00 hod., v Kněhyních

My jsMe Valaši

Mezinárodní festival dechových hudeb.

HRajMe si a baVMe se

Každý prázdninový čtvrtek si bu
deme v knihovně, na palouku před 
knihovnou nebo v kavárně Kofirum 
hrát deskové hry. Přijďte si se svými 
dětmi zahrát a vyzkoušet hry, které 
třeba neznáte.

VýstaVa V šiNdeloVéM 
doMečKu Na NáVsi

Do poloviny září můžete navštívit 
výstavu fotografií Františka Křenka 
PUTOVÁNÍ VALAŠSKEM. Výstava 
je otevřená každý den od rána do ve
čera a rozhodně stojí za podívanou.

 KaleNdář aKCí

pRostředNí bečVa oKolí

2. 7., 21.30 h. – Prostranství před 
ZŠ Horní Bečva, v případě nepříz-
nivého počasí sál Obecního domu

tři tygři: jaCKpot

Promítání nové české komedie 
v rámci Valašského letňáku.

2. 7., 9.00 h. – 18.00 h.,

RožNoVsKé paRNí léto

2. 7., 14.00 h. – 16.00 h.,  
– Valašské muzeum v přírodě

poRtášsKýMi CHodNíčKy

3. 7., 15.00 h. – Janíkova stodola

ozVĚNy ValašsKéHo 
slaVíNa

5. 7., 13.00 h. – parkoviště před 
Coop Jednota Horní Bečva

o poHáR CyRila 
a MetodĚje

Ttradiční soutěž v požárním útoku.

7. 7., 9.00 h. – 17.00 h.  
– Valašská dědina

pRázdNiNoVé HRaNí

Dětské hry a výroba hraček.

9. 7., 21.30 h., Prostranství před 
ZŠ Horní Bečva, v případě nepříz-
nivého počasí sál Obecního domu

betléMsKé sVĚtlo

Promítání nové české fantasy kome
die v rámci Valašského letňáku.

10. 7., 9.00 h. – 18.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

sKlářsKý deN

10. 7., 18.00 h.  
– Hudební altán v parku

RožNoVaNKa

12. 7., 9.00 h. – 17.00 h.  
– Valašská dědina

pRázdNiNoVé HRaNí

Dětské hry a výroba hraček.

13. 7., 9.00 h. – 15.00 h.  
– Valašská dědina

byliNKoVé pRoCHázKy

13. 7., 9.00 h. – 17.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

příbĚHoVá HRa  
o paCHolKu diVíNoVi

14. 7., 10.00 h. – 13.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

s písNičKou ValašsKou 
dĚdiNou

16. 7., 9.00 h. – 18.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

peKařsKá sobota

16. 7., 9.00 h. – 18.00 h.,

RožNoVsKé paRNí léto

16. 7., 15.00 h. – prostranství před 
ZŠ Horní Bečva

HaFeRobRaNí

Ochutnávka haferových dobrot.

17. 7., 15.00 h. – 17.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

Na pĚKNú NotečKu

19. 7., 9.00 h. – 17.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

VypRáVĚNí ValašsKýCH 
bájí a poVĚstí

20. 7., 9.00 h. – 17.00 h.  
– Valašské muzeum v přírodě

příbĚHoVá HRa  
o paCHolKu diVíNoVi

23. 7.

setKáNí Na KotloVé
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sVoz odpadu pRostředNí bečVa  2. pololetí 2022

Poplatek za odpad pro 
rok 2022: 550 Kč

Slevy
Děti do 2 let: zdarma.
Senioři nad 70 let: sleva 200 Kč.
1 pytel tříděného odpadu: 10 Kč, 
max. 200 Kč.
Minimální počet svozů popelnic:  
až 100 Kč.
Viz. https://www.prostrednibecva.cz/
odpady2

Svoz směsného  
komunálního odpadu 
(popelnice)
Popelnice musí být řádně označena 
plastovým kódem a ve svozový den 
připravena blízko vozovky, max. do 
vzdálenosti dvou metrů. V zimním 
období je nutno zajistit přístup k po
pelnicím. Pokud popelnici nechce-
te svézt, označte ji žlutým žetonem 
(vydává Obecní úřad).

Svoz tříděného odpadu  
(pytlové sběr)
Papír – modrý, Sklo – zelený, Plast 
a nápojový karton – žlutý, popř. 
bílý. Za každý zaevidovaný pytel je 
10 Kč sleva na poplatku za odpad. 
Max. výše slevy – 200 Kč.

Pytle budou v uvedený svozový den 
připraveny na místech, ze kterých 
jsou běžně vyprazdňovány popelni
ce. Musí být řádně zavázány nebo 
jinak zajištěny, aby při manipulaci 
nedošlo k vysypání obsahu. Každý 
pytel řádně označte kódem pro 
daný druh! Pro snadnější evidenci 
doporučuje svozová firma otočit pyt
le kódem nahoru.
Pytle i kódy na tříděný odpad si vyzved
něte v úřední hodiny v pokladně Obec
ního úřadu u Lenky Mikulenkové nebo 
na podatelně u Radomily Kantorové.

Červenec

4. 7. Square plasty, nápojový karton

11. – 12. 7. popelnice (směsný komunální odpad)

18. 7. Square papír, Square sklo

20. 7. ST Square plasty, nápojový karton

25. – 26. 7. popelnice (směsný komunální odpad)

Srpen

1. 8. Square plasty, nápojový karton

8. – 9. 8. popelnice (směsný komunální odpad)

15. 8.  Square papír, Square sklo

17. 8. ST Square plasty, nápojový karton

22. – 23. 8. popelnice (směsný komunální odpad)

29. 8. Square plasty

Září
5. – 6. 9. popelnice (směsný komunální odpad)

12. 9. Square papír, Square sklo

14. 9.  ST Square plasty, nápojový karton

19. – 20. 9. popelnice (směsný komunální odpad)

26. 9.  Square plasty, nápojový karton

Říjen
3. – 4. 10. popelnice (směsný komunální odpad)

10. 10.  Square papír, Square sklo

12. 10. ST Square plasty, nápojový karton

17. – 18. 10.  popelnice (směsný komunální odpad)

24. 10. Square plasty, nápojový karton

31. 10. popelnice (směsný komunální odpad)

Listopad
1. 11. popelnice (směsný komunální odpad)

7. 11.  Square papír, Square sklo

9. 11. ST Square plasty, nápojový karton

14. – 15. 11. popelnice (směsný komunální odpad)

21. 11. Square plasty, nápojový karton

28. – 29. 11. popelnice (směsný komunální odpad)

Prosinec
5. 12. Square papír, Square sklo

7. 12. ST Square plasty, nápojový karton

12. – 13. 12. popelnice (směsný komunální odpad)

19. 12. Square plasty, nápojový karton

27. 12. ÚT popelnice (směsný komunální odpad)
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 NoViNKy z MateřsKýCH šKoleK

čeRVeN V Mš střed 

26. 5. se sešly maminky dětí ze třídy Skřít
ků na hravětvořivém odpoledni s ma
minkou. Maminky viděly ukázku práce 
s dětmi a pak si se svým „Skřítečkem“ na
malovali podle vlastní fantazie plátěnou 
tašku, kterou si odnesly domů.

Další den na děti čekala hned dvě překva
pení. Ráno přijelo divadélko Kašpárkův 
svět s krásně propracovanými loutkami 
a před obědem se děti vyřádily na pouťo
vých atrakcích.

Dne 1. června (Den dětí) dětem hasiči Pro
střední Bečvy v čele s panem Trávníčkem 
a paní Káňovou přichystali krásný dopolední 
program s ukázkou hašení požáru hořícího 
auta a jeho odtažením a odpolední program 
na zahradě ZŠ  dovádění v pěně. Děti od ha
sičů dostaly také limonádu, nanuky dle vlast
ního výběru a balíčky se sladkostmi. Děti 
byly nadšené a paní učitelky také!

Velké poděkování patří všem hasičům, 
kteří se na této akci podíleli.

18. 6. se předškolní děti podílely svým 
vystoupením na programu Slavnostech 
obce.

21. 6. proběhlo společné posezení s rodi
či ze třídy Pirátů. Děti vystoupily se svým 
pásmem a předškoláci byli pasováni paní 
ředitelkou na školáky.

Všichni máme radost, že můžeme vyu
žívat nově vybudovanou školní zahradu. 
Děti si nejen hrají a relaxují, ale také obje
vují přírodu, bádají, krmí ptáčky, pracují 
s nářadím a pečují o záhony a zasazenou 
úrodu, kterou využijí i paní kuchařky při 
přípravě jídel.

Největší radost však mají z blátiště, které 
dětem umožňuje hrátky s vodou a pískem 
zároveň. Děti jsou uvolněné a bláto od 
hlavy až k patě jim vůbec nevadí.

Konec školního roku jsme si zpříjemnili 
procházkou na zmrzlinu.

Rok utekl jako voda a my všem děkujeme 
za veškerou spolupráci, které si moc vá
žíme a přejeme Vám krásné a pohodové 
léto!

Učitelky a celý kolektiv MŠ střed

Ke konci měsíce května proběhlo fotografování dětí obou tříd na společné fotografie.

posledNí MĚsíCe šKolNíHo RoKu V Mš KNĚHyNĚ

Pozdní jarní měsíce nám počasí přálo, proto jsme toho náležitě v naší mateřské škole využívali a podnikli spoustu akcí 
a výletů. Nejprve jsme zdárně ukončili lekce keramiky a dětem tak už doma dělají radost jejich výrobky z pálené hlíny. 
V půli měsíce května jsme vyrazili společně s dětmi z MŠ – střed a dětmi z 1. třídy ZŠ na školní výlet do ZOO v Ostravě, 
kde jsme obdivovali všechna známá i neznámá zvířata.

V průběhu měsíce děti pilně nacvičovaly 
vystoupení pro maminky k jejich svátku, 
které pak s radostí předvedly a dostalo se 
jim za něj náležitého potlesku a ocenění. 
Na závěr besídky si maminky s dětmi i za
tancovaly. Odměnou za povedené vystou
pení byla dětem jízda na kolotočích, které 
byly nachystány ve středu obce na pouť.

A již nastal 1. červen a s ním oslava svátku 
všech dětí! Ten jsme oslavili na školní za
hradě, kde byly pro děti připraveny různé 

soutěžní disciplíny a na konec i malá dis
kotéka. Děti také dostaly spoustu dárků, 
které jim věnovala jedna místní paní. 
Druhou oslavu Dne dětí prožily u míst
ních hasičů, kteří jim nachystali krásné 
zábavné dopoledne. Děti si vyzkoušely 
střelbu ze vzduchové pušky na nafouk
nuté balónky, poté stříkaly z proudnic 
na terče, prohlédly si hasičské vybavení 
a auta a seznámily se s prací hasičů. Na 
závěr tohoto milého setkání dostaly od 

hasičů balíčky s drobnostmi. Všem dár
cům za děti velmi děkujeme.

Další týden jsme se s dětmi vypravili do 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
jsme navštívili Valašskou dědinu. Nejpr
ve děti obdivovaly malá kůzlátka, přičemž 

jedno bylo velmi kontaktní. 🙂 Poté jsme 
postupovali dále a prohlíželi si staré dom
ky, kde bydleli naši předci. Nahlédli jsme 
také do školy a do kovárny, kde jsme se 
pozdravili s panem Novákem, který bydlí 



11červenec 2022

vedle naší MŠ. Jak se tomu děti podivily, 
že ho tam potkaly!

V měsíci červnu čekala děti další veřej
ná vystoupení. Nejprve některé z nich 
vystoupily na obecním úřadě při příleži
tosti vítání nových občánků. Myslím, že 
se jim to moc povedlo a všem přítomným 
se krátký program líbil. Poté se ukázaly 
starší děti také na Obecních slavnostech, 
kde zazpívaly a pohybem doprovodily dvě 
písničky. Za obě vystoupení dostaly od
měny z obecního úřadu, za něž také velmi 
děkujeme.

A protože nám počasí opravdu přálo 
a deštivých dní bylo poskrovnu, podnik
li jsme ještě další výlety. Nejprve to bylo 
vláčkem do Hranic n. M. – zastávka měs
to, odkud jsme se vydali pěšky do národní 
přírodní rezervace Hůrka u Hranic, kde 

jsme navštívili vyhlídku sv. Jana, prohléd
li si nákres hradu, který tam kdysi stával 
a nyní po něm zůstal viditelný už jen pří
kop a nakonec jsme dorazili také k Hra
nické propasti, k jejíž vyhlídce jsme sestu
povali s největší opatrností. Zpět jsme se 
vydali také vlakem a nakonec z Rožnova 
autobusem až do Kněhyň, kde na unave
né, ale nadmíru spokojené děti už čekali 
jejich rodiče.

Další výlet jsme podnikli k přehradě na 
Horní Bečvu. S dětmi jsme pozorovali 
živočichy žijící ve vodě, podívali jsme se 
k vyhlídce u lomu a nakonec si děti pohrá
ly na novém dětském hřišti za přehradou.

Poslední červnový týden byl ve znamení 
loučení. Loučili jsme se s našimi před
školáky, kteří se po prázdninách rozejdou 
do základních škol. Přijela za námi i paní 

ředitelka, aby tyto děti slavnostně paso
vala na školáky. Na památku na mateř
skou školu dostaly děti při této příležitosti 
krásnou knihu, kterou si mohou nejprve 
číst s rodiči, ale věříme, že do Vánoc si ji 
přečtou už samy.

Zkrátka nepřišly ani ostatní děti. Sváteč
ně jsme také ukončili projekt Se sokolem 
do života – cvičení se zvířátky, za jehož 
absolvování všechny děti dostaly diplomy 
a krásné medaile, které jim také rozdala 
paní ředitelka.

Takto krásně jsme se rozloučili se školním 
rokem a již se všichni těšíme na prázd
niny, na další teplé dny, pohodu a relax 
u vody a v přírodě. Příjemně prožité léto 
přejeme i všem našim čtenářům.

Za MŠ Kněhyně  
Bc. Eva Pařenicová

šKolNí RoK V NašiCH MateřsKýCH šKolKáCH 
Mš KNĚHyNĚ
Velkou předností naší školky v Kněhy
ních je krásná příroda, kde děti tráví hod
ně času. Paní učitelky, díky menšímu po
čtu dětí v oddělení, s nimi často podnikají 
výlety do blízkého okolí. Velkou předností 
školky je vrstevnické učení, při kterém se 
mladší učí přirozenou cestou od svých 
starších kamarádů. Paní učitelky si po
chvalují spolupráci s rodiči.

Mš střed
Naše školka se pyšní netradič
ní přírodní zahradou. Paní učitelka 

Renata Kanioková je koordinátorkou 
environmentální výchovy a vzdělání 
a společně s ostatními vede děti ke vzta
hu k přírodě. Pozorují změny v přírodě, 
pěstují ředkvičky, třídí odpad a starají 
se o zahradu. V horkých letních dnech si 
užívají radosti v blátišti. Do kolektivu dětí 
se podařilo začlenit děvčátko z Ukrajiny. 
Jsem ráda, že naše školka díky paní uči
telce Lence Zemanové poskytuje dětem 
logopedickou péči a pokud rodiče spolu
pracují, tak se daří odstraňovat špatnou 
výslovnost dětí, která je velkým problé
mem dnešní doby.

Obě školky spolupracují a vzájemně si 
vyměňují zkušenosti. Organizují společ
né akce – divadelní představení, výstavy 
a výlety.

Bezproblémový přechod dětí z mateřské 
školy do základní je výsledkem vzájem
ných návštěv a společných akcí dětí z od
dělení předškoláků a žáků první třídy.

Mgr. Pavlína Přikrylová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Prostřední Bečva
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čeRVeN Ve šKole

Měsíc červen jsme zahájili oslavou Dne 
dětí. Všichni školou povinní se svými 
učiteli vyrazili (autobusy nebo na kole) 
do Rožnova p. R., kde v Janíkově stodo
le zhlédli závěrečné taneční vystoupení 
ZUŠ. Po představení, které svou pestrostí 
naladilo všechny diváky na veselou notu, 
pokračovala (ve škole či venku) zábavná 
výuka.

O pár dní později, 9. června, se naši školá
ci zúčastnili po dvouleté pauze vědomost
ní soutěže s názvem Moudrá sovička, 
kterou pořádalo SVČ R.p. R. Reprezento
vali nás žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku a vedli si 
skvěle. Konkurence byla veliká a nám se 
podařilo obsadit krásné 6. místo. Dařilo 
se nám také ve výtvarné soutěži Požární 
ochrana očima dětí 2022 – Rozálie R. ob
sadila v okresním kole 3. místo.

Ve čtvrtek 9. 6. proběhla ještě další za
jímavá akce, konala se ve Valašském 

muzeu v přírodě. Víte, jak Valaši chovali 
včely? Pokud nevíte a zajímá vás to, mů
žete se zeptat žáků z první, čtvrté nebo 
páté třídy. Ti navštívili muzeum v příro
dě, aby se dozvěděli něco nového o našich 
pilných včelkách. A že toho byla opravdu 
spousta. Už ví, jak fungují včelstva a co 
vše kromě medu od nich můžeme získat. 
Zaujala je ukázka živých včel, kde mohli 
zřetelně rozpoznat trubce od dělnice a vi
děli i samotnou královnu! Ochutnávali 

medové dobroty a vyslechli si vyprávění 
o včelích produktech, však taky sladká 
svačinka v podobě chleba s máslem a čaje 
ze sedmi bylin moc chutnala. Na závěr 
během ručních prací děti ukázaly, jak 
mají šikovné ruce. Domů si odvezly ozdo
benou svíčku z včelího vosku i památku 
ze slaného těsta.

A jak prožívají závěr prvního školního 
roku naši nejmladší? Čtrnáctý červen byl 
pro ně slavnostním dnem. Jelikož se celý 
rok pilně učili číst, dočkali se na konci 
roku PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Pa
sováním je provázela lesní paní učitelka 
s neposlušným žáčkem Dubánkem. Prv
ňáčci mu předvedli, jak umí číst a složili 
slib krásného slova. Dubánek je na oplát
ku pasoval na čtenáře, paní knihovnice 
jim předala průkaz čtenáře a obdarovala 
je hezkou knihou.

V sobotu 18. 6. se zřejmě všichni „Pro
střednobečvané“ setkali na návsi za úče
lem oslav Dne obce. No a my ze školy 
jsme samozřejmě nechyběli, vždyť vystu
povat na pódiu během takové slavnosti je 
pro nás každým rokem nevšední zážitek. 
I letos jsme se krásně bavili a jsme rádi, že 
jsme mohli přispět naším kulturním vstu
pem k dobré zábavě.

V červnu, hurá, končí škola, 
každý školák výská: „Hola!“ 
Školní rok se rychle krátí, 
prázdniny jsou na dosah, 
dočkáme se odpočinku, 
budeme se  radovat.

…ovšem než prázdninové radován-
ky nastanou, je třeba zvládnout zá-
věrečný finiš. 



13červenec 2022

KRátKé oHlédNutí za šKolNíM RoKeM V záKladNí šKole

Jaký byl letošní rok? Vloni jsme se po
týkali s covidem, letos jsme řešili jeho 
následky. Museli jsme doučit, procvičit 
a upevnit učivo z předcházejících roč
níků, abychom měli na co navázat. Naší 
prioritou nebyly jen získané vědomosti, 
ale záleželo nám na vztazích mezi žáky, 
na celkové atmosféře školy. Učení jsme 
prokládali zajímavými školními, kul
turními i sportovními akcemi, o kte
rých jsme informovali během roku ve 
zpravodaji.

Maximálně jsme využívali prostory v pří
stavbě i venkovní učebnu. Zahrada slou
žila jako velká třída.

Počet žáků se během roku navýšil na 95.

Červen se překlopil do své druhé poloviny 
a školáci zdařile zvládli souhrnné opako
vání se závěrečnými písemnými pracemi. 
V posledních školních dnech si všichni uži
li turistické výšlapy a dokonce i cyklovýlety.

V předprázdninovém čase, kdy už jsme 
měli učivo probráno, jsme uspořádali 
„TALENTMÁNII“  jak již název napo
vídá, jedná se o přehlídku talentů našich 
žáků. Průměrně se přihlásilo z každé tří
dy pět děti, všichni účastníci sklidili velký 
potlesk a hlavně si získali obdiv diváků.

V pátek 24. 6. vyjeli čtvrťáci s páťáky 
nejen za hranice všedních dnů, ale do
konce za hranice státní! V rámci spolu
práce s malotřídní školou cestovali na 

Slovensko, kde byli hosty ZŠ v Divince. 
Nadšení z výletu nemělo mezí, jelikož 
výletníci byli obohaceni nejen novými zá
žitky a poznatky, ale především proto, že 
navázali nová cenná přátelství.

Spolupráce mezi školami se konala také 
v rámci našeho regionu. Společně se žáky 
a jejich učiteli z Horní Bečvy, Dolní Beč
vy, z HutiskaSolance a z Vigantic jsme se 
celoročně navštěvovali a sdíleli tak radost 
z učení.

Školní rok 2021/2022 skončil 30. června. 
Byl to den plný dojmů. No a jak by ne? 
Prvňáčci drželi v rukou svá první vysvěd
čení, páťáci naopak poslední s razítkem 
ZŠ Prostřední Bečva.

Závěrečné chvíle tohoto školního roku 
jsme prožili ve svých třídách a společně 
na školní zahradě. Panovala slavnostní 
nálada. Na tvářích všech přítomných se 
střídal úsměv se slzami, měnily se emoce: 
radost, smutek. Smutek z toho, že něco 
končí, hlavně naši nejstarší byli velmi do
jatí, ale samozřejmě převažovala radost, 
radost z jedniček a radost ze začínajícího 
letního „nicnedělání“.

Školní třídy na dva měsíce osiřely. Zre
konstruují se, uklidí a vyzdobí tak, aby 
mohly být opět příjemným místem spo
lečného setkávání, sdílení, poznávání 
a učení.

Školo, ahoj v září. 
Prázdniny, vítejte!

Mgr. Hedvika Tomíčková

Vždy, když se blíží konec roku, si uvědomím, jak čas rychle plyne. Nedávno jsme vítali prvňáčky a už se loučíme s našimi 
páťáky. Pět let je dlouhá doba, mnoho zážitků a veselých příhod se spolužáky i učiteli. Není divu, že se při loučení dostaví 
nostalgie. Kam nám děti odcházejí? Dva žáci byli přijati na osmileté gymnázium a ostatní přestupují na ZŠ T. G. M. Horní 
Bečva. Všem přejeme, ať jsou na druhém stupni spokojeni a rádi se k nám vracejí.
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V květnu do naší školy nastoupili tři sou
rozenci, kteří utekli s mámou a babičkou 
před válkou. Naším cílem bylo jejich za
členění do tříd a vytvoření pocitu bezpečí 
a důvěry. Dostali jsme se do situace, kdy 
jsme učili český jazyk jako cizí jazyk. Děti 
byly zpočátku nejisté, ale postupně před 
očima rozkvétaly. Díky spolužákům i za
městnancům školy noví kamarádi začali 
komunikovat a s ochotou se zapojili do 
všech školních aktivit. Vidět jste je moh
li i v našem programu na Slavnostech 
obce. Začlenění cizinců do tříd ovlivnilo 

i myšlení a chování našich dětí. Uvědo
mily si, že některé věci berou za samozřej
most, ale vždy tomu tak být nemusí. Na 
vlastní oči viděly, jak je těžké se domluvit, 
když neznáte řeč. Potvrdila se stará prav
da, že když něco chceš, musíš pro to něco 
udělat a pak vše zvládneš.

Největší odměnou pro mě je, že se nám 
podařilo dětem z ciziny vrátit úsměv :). 
Těší mě pohled na rozzářené obličeje 
dětí, které ráno přibíhají ke škole a vítají 
se s kamarády.

Nyní se na dva měsíce rozloučíme, děti se 
rozjedou na prázdniny a zaměstnanci na 
zaslouženou dovolenou. Ve škole i v ma
teřské škole střed budou probíhat sta
vební práce. Příští školní rok budeme mít 
rekuperaci, která zajistí přísun čerstvého 
vzduchu bez tepelných ztrát.

Co si víc přát? Ať se v září všichni ve zdra
ví opět setkáme.

Mgr. Pavlína Přikrylová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Prostřední Bečva

⛪ Mše sVaté V čeRVNu  
V Kostele sVaté zdislaVy

Sobota 2. 7., 8.00 h.
p. Mgr. Pavel Stefan, děkan
Varhaník – Eva Pařenicová 802, 712, 922
Za členy růžencového bratrstva a duše 
v očistci.

Neděle 3. 7., 10.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová, 522, 722, 890
Poděkování za dožití 85 let s prosbou 
o Boží požehnání do dalších let, za ze
mřelého manžela Zdeňka a živou rodi
nu Mikulenkovu a Vašenkovu.

Úterý 5. 7., 17.30 h – slavnost sv. Cyri-
la a Metoděje.
Varhaník – Jaroslav Fuksa, 828, 727, 806
Za zemřelého Pavla Michuta.

Středa 6. 7. mše svatá není!!!

Neděle 10. 7., 10.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 512, 727, 802
Za zemřelého Václava Růčku, rodinu 
Růčkovu, Sekyrovu, Zvakovu a Slipkovu.

Středa 13. 7., 17.30 h.
Varhaník – Monika Švandová 840, 701, 801
Za zemřelou Annu Bilovu, manžela, 
syna Ludvíka a Františka a živou rodinu.

Neděle 17. 7., 10.30 h. – 21. výročí po-
svěcení kostela sv. Zdislavy. Sbírka na 
kostel.
Varhaník – Eva Pařenicová, dechová 
hudba Záhořané 828, 725, 982
Za zemřelého Jiřího Jurajdu, vnuč
ku Aničku, rodiče Rudolfa a Bedřiš
ku. Kristýnu Vaňkovu, manžela Pavla, 
Františku Bilovu, manžela Františka 
a dceru Marii.

Středa 20. 7., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 711, 712, 
811
Za Marii a Josefa Hruškovy, rodiče, Ja
roslava Ondryáše a Ludmilu Janíčkovu.

Neděle 24. 7., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 523, 722, 807
Za zemřelého Miroslava Křenka, rodiče 
Michutovy, Křenkovy a Hyvnarovy, živé 
a zemřelé rodiny a duše v očistci.

Středa 27. 7., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 843, 701, 805
Za zemřelé rodinné příslušníky z rodi
ny Stavinohovy, Kalmanovy, Hutníko
vy, požehnání pro živé rodiny a za duše 
v očistci.

Neděle 31. 7., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 728, 804
Za zemřelého Jana Stodůlku, rodiče 
Stodůlkovy a Fiuráškovy, Jaroslava Fiu
ráška a živou rodinu.

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

Návod: do prázdných políček doplňte čísla 
od 1 do 9 tak, aby se každé číslo nacházelo 
právě jedenkrát v každém řádku a sloupci.

 zábaVa
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 spoRt

Tréninkem to u Ondrovy oddanosti sportu 
a práci s dětmi pouze začíná. Akce, které 
se snaží pro naše kluky pořádat, jsou na
prostou třešničkou na dortu. Kluci už se 
podívali do zákulisí našich velkých čes
kých klubů na Moravě, jako je Sigma Olo
mouc nebo FK Baník Ostrava. Těší se z ná
vštěv známých fotbalistů, kteří jim udělují 
cenné herní rady. Zážitky, které klukům 
z těchto akcí zůstávají, jsou úžasné.

Víme, že za vším, co pro kluky dělá, je ob
rovské množství času a doufáme, že jejich 
výsledky v úrovni sportovní i kamarádské 
jsou pro něj odměnou.

Jsme proto velice rádi, že jsou naši kluci 
právě v rukou Ondry. Děkujeme!

Rodiče

NeNí tReNéR jaKo tReNéR

Jménem rodičů dětí starší fotbalové přípravky bychom Ondrovi tímto rádi podě-
kovali za naprosto úžasnou péči o naše kluky. To, že jsou každým tréninkem moti-
vováni ke kolektivní práci a fér jednání, z nich nedělá jen dobré fotbalisty, ale hlav-
ně bandu super kamarádů. Kluci hrají fotbal nejen pro výsledky, ale i pro zábavu.

Mladší přípravka odehrála spoustu zápa
sů, postupně se dostávají do tempa a při
pisují si už i výhry. Sbírají také spoustu 
cenných zkušeností do dalších sezón. 
Oceňujeme jejich zápal do hry.

Školička hraje přátelská utkání, na kte
rých se jim velmi daří. Také odehráli 
turnaj na domácím hřišti, kterého se 
účastnilo 8 týmu a zaslouženě si odnesli 
i medaile.

Chtěl bych poděkovat všem trenérům, ro
dičům a také sponzorům, kteří podporují 
naše mladé naděje.

Rádi bychom Vás také pozvali na velký 
dětský den, který se bude konat 9. červen
ce na fotbalovém hřišti Prostřední Bečvy. 
Akce je určena všem, nejenom fotbalo
vým dětem a jejich rodičům.

Za FK Prostřední Bečva 
- mládež Ondřej Kuba

KoNeC jaRNí sezóNy

Starší přípravka si i v této sezóně obhájila krásné 2. místo v tabulce. Celkem zaznamenali 6 výher a 2 porážky. Je to od-
měna za jejich píli a poctivou docházku na tréninky. Opět byli tedy pozváni na turnaj o přeborníka okresu Vsetín, kde se 
utkají nejlepší týmy z celého okresu.

Velký dětský den 9. července
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 sdH pRostředNí bečVa

Starší žáci si navíc jako bonus zajistili 
postup do kola krajského, kde se utkali 
s nejlepšími týmy kraje o postup na Mis
trovství ČR. 

Krajské kolo se uskutečnilo 11. 6. v Hor
ní Lidči. Žáci z Prostřední Bečvy v prů
běhu soutěže dosahovali na cenné kovy, 
bohužel však požární útok jim nevyšel 
podle představ. Přesto všechno bereme 
5. místo ze všech týmů ve Zlínském kraji 
jako parádní výsledek! 

Dne 22. 5. se konalo také okresní kolo do
rostu. Radka Žitníková v kategorii mlad
ších dorostenek zvítězila v obou disciplí
nách a ze závodů si odváží 1. místo. Míša 
Jurečková závodila v kategorii středních 
dorostenek, kde obsadila taktéž skvělé 
3. místo. Holky si na závodech zaběhly 
své osobáky a zajistily si postup do kraj
ského kola stejně jako starší žáci. 

Krajské kolo dorostu proběhlo 12. 6. 
opět v Horní Lidči. Radka Žitníková 
v kategorii mladších dorostenek suve
rénně ovládla svou kategorii a opět v no
vých osobácích vyhrála 1. místo! Svými 
úžasnými výsledky si zajistila jako první 
slečna z Prostřední Bečvy POSTUP NA 
MISTROVSTVÍ ČR, které proběhne 
3. 7. v Ústí nad Labem! Také Míša Ju
rečková předvedla hezké výkony a sta
la se pátou nejlepší v kraji v kategorii 
středních dorostenek. Radce moc děku
jeme za skvělou reprezentaci a všichni ji 
držíme palce, ať to na „republice“ svým 
konkurentkám natře! 

Zároveň bychom moc chtěli poděkovat 
firmě YOMAX za nové luxusní dresy, ve 
kterých se běhá jedna radost.

Za SDH Prostřední Bečva střed 
Ivana Růčková

žáCi Mezi NejlepšíMi V KRaji  
a postup Na MistRoVstVí česKé RepubliKy!

V minulém čísle zpravodaje jsme psali o tom, že obě žákovská družstva postoupila díky svým skvělým umístěním na 
okresní kolo, které proběhlo 21. 5. na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí. Přestože průběžné výsledky byly hodně 
kolísavé a zpočátku nám štěstíčko úplně nepřálo, v druhé půlce závodu jsme si vítězstvím na požárním útoku v kategorii 
starších a stříbrnou příčkou mladších v téže disciplíně spolu s druhými místy na štafetě 4×60 m zlepšili chuť a zejména 
díky tomu jsme v celkovém pořadí obsadili dvě krásná 3. místa v okrese Vsetín!
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pRVNí úspĚCHy MladýCH Hasičů z KNĚHyň

Okresní liga se rozběhla v plném proudu. Naši mladí hasiči, doplnění o spoustu 
nováčků, vyrazili do silné konkurence bojovat o co nejlepší umístění.

Dne 5. 6. 2022 se konaly první závody 
letní sezóny v Hovězím. Zde jsme vy
razili s dvěma družstvy mladších žáků. 
Požární útok už zkušená parta zvlád
la za 19,48 sekund. Ve štafetě dvojic 
dominovali na prvním místě s časem 
63,38 sekund. Díky tomu si odvezli krás
né 6. místo z 29 družstev a první pohár za 
nejrychlejší štafetu dvojic. Ani náš B tým 
složený z nováčků se nenechal zahanbit 
a ukázal, že se v silné konkurenci neztratí. 
Jejich první požární útok zvládli s časem 
30,42 vteřin a štafetu dvojic zaběhli za 
107,40 sekund. To stačilo na 25. místo.

Další závody se konaly 12. 6. 2022 ve Va
lašské Polance. Týmu A se po povedené 

štafetě dvojic, kde obsadili druhé místo, 
podařil i požární útok a s časem 17,87 
vteřin vystoupali na své první stupně ví
tězů a odnesli si nádherné 2. místo. Tým 
nováčků vylepšil svůj čas ve štafetě dvo
jic na 88,68 sekund. Požární útok zvládli 
opět za 30,194 sekund. Vybojovali tak 
20. místo.

Po oslavě zaslouženého poháru jsme na
vštívili pouť na Dolní Bečvě a už teď se 
pilně připravujeme na další závody. Ty se 
konají 18. 6. 2022 v Růžďce a 19. 6. 2022 
v Jarcové.

Vedoucí mládeže 
Tereza Pavlicová

deN dĚtí

V pátek 3. 6. 2022 jsme uspořádali zá
bavné dopoledne pro děti z MŠ Kněhyně.

Děti si vyzkoušely střílení ze vzduchovky 
na balonky, stříkaní na terče, prohlédly si 
hasičské vybavení a auta.

KáCeNí Máje

Dne 4. 6. 2022 proběhlo u nás na výletišti 
kácení máje. Pro děti byl připraven skáka
cí hrad, stříkání hadicemi na terče a stří
lení vzduchovkou do balonků. Pro dospě
lé kolo štěstí a pití tupláků, kdy po třetí 
v řadě zvítězil Vojta Juřík. Hasiči zahráli 
vtipnou scénku Slunce, seno aneb kácení 
máje v Kněhyňách. K poslechu a tanci za
hrála skupina DeParts. Děkujeme za hoj
nou účast a těšíme se na příští rok.

odCHyt bodaVéHo HMyzu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce Prostřední Bečva informuje obča
ny, že provádí odchyt bodavého hmyzu 
(sršňů, včel a vos). V případě, že si nevíte 
rady, neváhejte nás kontaktovat.

Velitel jednotky 
Petr Křenek tel.: 728 155 936
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Koupím RD nebo chatu na Prostřed
ní, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostav
bu, v jakémkoli stavu. Případně po
zemek na slunném místě. Děkuji za 
jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728 481 565.

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

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

Autopřeprava Tomáš Solanský 
přeprava vozidel a techniky 
přeprava sypkých materiálů 
přeprava stavebního materiálu 
přeprava koní a hospodářských zvířat 
tel: 732 261 713

Otevíráme novou veterinární  ordinaci 
Ode dne 01.05.2022 otevíráme veterinár
ní ordinaci na adrese Horní Bečva 1047. 
Poskytujeme komplexní veterinární péči 
pro domácí zvířata.Vyjíždíme i k hospo
dářským zvířatům. Ordinační hodiny: 
PoPá 15:0018:00; po předchozí tele
fonické  domluvě ošetříme Vaše zvířata  
i mimo ordinační hodiny (včetně víkendů). 
Kontakt: MVDr. Lyubov Shvets, tel: 
608 631 398, mail: lubava@email.cz 
Facebook Veterina Horni BecvaZveropolis
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