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Prostřednobečvanské slavnosti
V sobotu 18. června bylo už od rána krás-
né počasí, a to byla i předzvěst toho, že 
se letošní první velká akce na Prostřední 
Bečvě vydaří a skutečně tomu tak bylo.

Nejen krásné počasí, ale hlavně touha po 
tom zase se všichni spolu sejít, popovídat 
si, dát si něco dobrého na zub a „okoš-
tovat“ nejen naši dobrou prostředno- 
bečvanskou slivovičku přilákalo spousty 
Prostřednobečvanů a troufnu si říct, že 
i lidí z okolních vesnic na již tradiční pro-
střednobečvanské slavnosti, které byly 
letos nabité až do pozdní noci.

Úvodní slovo měl jako každý rok náš pan 
starosta Radim Gálik. Ten na pódiu přivítal 
vzácnou návštěvu – pana starostu ze spřá-
telené obce Divinka. Tato obec se nachází 
na Slovensku v okrese Žilina. Na naše 

slavnosti přijeli také tamní senioři, kteří si 
nejdříve udělali výlet na Pustevny, kde se 
jim líbil hlavně Libušín a také si moc po-
chvalovali stezku v korunách stromů.

Jako každý rok, i letos jsme se těšili na vy-
stoupení dětí z naší základní školy a obou 
mateřských škol. Ty nám předvedly, co 
nového se v uplynulém roce naučily a jak 
šikovné jsou. Následovalo divadelní před-
stavení Divadla Koráb a o hudební před-
stavení se postarala folkrocková kapela 
Veselá bída. Zajímavou parkurovou show 
předvedli Improve yourself. Na svoji vý-
stavu fotografií v šindelovém domečku 
nás pozval František Křenek a také byla 
vybrána nejlepší prostřednobečvanská 
pálenka. Letošní nejlepší slivovičku při-
nesl pan Zbyšek Horut. Druhé místo 

obsadil pan Rudolf Jurajda a třetí nejlepší 
slivovici měl pan Radek Závorka. V sou-
těži bylo hodnoceno 21 pálenek. Pokud 
jste ochutnali, přispěli jste na dobrou věc, 
protože výtěžek z prodeje šel, jako každý 
rok, na charitativní účely. Letos byl výtě-
žek 6 900,– předán ukrajinské mamince 
a jejímu hendikepovanému synovi.

Na pódium přišli a o svůj úspěch se také 
podělili i naši fotbalisté. Ti postoupili do 
1. A třídy, což je pro Prostřední Bečvu 
historický úspěch.
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Kromě hlavního programu si mohly děti 
užít lanovou dráhu přes Bečvu, jízdu na 
koňském povoze, malování na obličej, zá-
bavnou zdravovědu nebo si zadovádět na 
skákacím hradu.

Vrcholem večera bylo zcela určitě vystou-
pení zpěváka Sebastiana a jeho dopro-
vodné kapely, který všechny přítomné 
pěkně rozproudil, roztančil a rozezpíval. 
Až do pozdních hodin pak hrála kapela 
AF Band.

Za nás všechny, kteří jsme se slavností zú-
častnili, bych závěrem chtěla poděkovat 
všem, kteří se na letošních slavnostech 
obce podíleli. Ať už to jsou spolky, spon-
zoři, účinkující, představitelé obecního 
úřadu, zkrátka ti, bez kterých by tato akce 
nebyla. A věřím, že stejně tak jako já, se 
i vy těšíte na příští rok.

Adéla Opletalová
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🏙 oZnÁMenÍ obeCnÍHo ÚřadU  

na křižovatCe U PožÁrnÍHo doMU bUde beZPečněji

Prostřední Bečva byla úspěšná se 
žádostí na Státní fond dopravní in-
frastruktury a v příštím roce tak 
může projít rekonstrukcí křižovatka 
u požárního domu.

Křižovatka u požárního domu patří 
k nejfrekventovanějším v katastru obce. 
Kříží se zde silnice I/35 s krajskou i míst-
ní komunikací, jsou zde dvě, resp. čtyři 
autobusové zastávky a tudíž velký pohyb 
chodců. Opakovaně se zde stávají doprav-
ní nehody. Z tohoto důvodu jsme v roce 
2019 přistoupili k projektování rekon-
strukce této křižovatky a po dvou letech 
získali stavební povolení. V červenci letoš-
ního roku přišla skvělá zpráva, že projekt 
byl podpořen Státním fondem dopravní 
infrastruktury ve výši 11 401 807 Kč. Cel-
kový rozpočet je 15 070 064 Kč.

Rekonstrukce spočívá zejména v zúžení 
vozovky v místech přechodu pro chodce, 
vybudování nových autobusových zálivů, 

nových čekáren a u křižovatky bude pla-
tit z obou směrů snížená rychlost na 
50 km/h. Dojde zde ke zklidnění provozu 
a zvýšení bezpečnosti. Tyto úpravy byly 

také podmínkou dopravní policie pro 
umístění policejního radaru.

-sr-

kde PrÁvě stavÍMe
CHodnÍk Podél i/35

Chodník na Novou podél I/35 je z velké 
části hotov. V současnosti se řeší nové au-
tobusové zastávky, které budou dle návr-
hu Henkai architekti z dubové konstrukce 
a travnatou střechou. Po dobu výstavby 
bude zastávka přesunuta v obou směrech 
nahoru – tedy k centru obce, resp. požár-
nímu domu. V úseku je omezena rychlost, 
prosíme o její dodržování. Provoz nebude 
omezen světlenou signalizací.

oPrava MÍstnÍCH 
koMUnikaCÍ

V průběhu srpna budou dokončeny 
opravy místních komunikací, které byly 
finančně podpořeny 4 mil. Kč z Minister-
stva pro místní rozvoj. Ke komunikaci do 
kempu, která byla opravena v červnu se 
přidají komunikace:

• v Jalovčí
• na Nové ke Kantorům
• v Bacově nad Růčkovými směrem na 

Búřov
• u Koutného směrem na Adámky
• na Ježovec
• do Hutí (začátek)

roZšÍřenÍ CHodnÍkU 
na Hřbitově

K nově vybudovaným hrobovým místům 
v loňském roce jsme položili nový chod-
ník ze zámkové dlažby.

drobné oPravy Mostů

Nové nátěry zábradlí dostaly mosty v Hu-
tích a na Nové.
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snÍženÍ energetiCké 
nÁročnosti bUdov Zš a Mš

Pod výše zmíněným názvem se skrýva-
jí projekty na výměnu plynových kotlů 
v budovách ZŠ a MŠ střed i Kněhyně 
a instalace vzduchotechniky. Ve všech 
třech budovách bude nahrazen zdroj vy-
tápění za úsporný plynový kondenzační 
kotel. Zároveň ve škole a v mateřské škol-
ce ve středu instalujeme vzduchotechni-
ku, která sníží koncentraci CO

2
 v míst-

nostech, kde se děti učí. Instalace bude 
dokončena do konce prázdnin tak, aby 
nebylo ohroženo zahájení školního roku. 
Na celou akci jsme získali dotaci ve výši 
4,3 mil. Kč.

sÁčky na PsÍ  
exkreMenty

Zásobníky obsahují papírové sáčky s tvr-
dým kartonem, který slouží jako lopatka. 
Věříme, že tato drobná inovace pomůže 
udržet čistotu na návsi i přilehlých komu-
nikacích a kladně ji ocení nejen majitelé 
psích mazlíčků.

-sr-

Pozorní občané si možná všimli zásob-
níků na sáčky na psí exkrementy, které 
jsme nově instalovali ve středu obce.

Prostory v CentrU obCe k PronÁjMU

Výdejna léčiv RUBUS ukončila na jaře na Prostřední Bečvě svou činnost. Přes 
veškerou snahu vedení obce se nepodařilo domluvit náhradu s provozovateli 
lékáren ať už v blízkém okolí nebo s celorepublikovou působností.

Prostory ze zadní strany Domu služeb 
jsou nyní k pronájmu. Jedná se o dvě míst-
nosti o velikosti 26,6 m2 resp. 28,02 m2. 
K dispozici je také samostatná toaleta. 
Zájemci o pronájem mohou zaslat své 
nabídky na obecní úřad do 15. září 2022. 

Podrobnější informace najdete na úřední 
desce a webu www.prostrednibecva.cz, 
popř. požádejte o prohlídku nabízených 
prostor.

-sr-

reviZe kotlů na tUHÁ Paliva

Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na 
tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů 
na plynná paliva. 

Termín revizí a kontrol se uskuteční 
v PONDĚLÍ dne 1. 8. 2022.

• Cena za kontrolu a čištění komínu je 
400 Kč.

• Cena za kontrolu a čištění plynového 
kotle je 400 Kč.

• Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 
950 Kč.

Zájemci se mohou objednat telefonicky 
na telefonním čísle: 608 748 989.

Identifikační čísla spolupracujících sub-
jektů: 66195934, 02138115, 02695308, 
09178937, 14122928.
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Svoz odpadů 
v srpnu 2022

Popelnice
netříděný odpad: 
8. 8. – 9. 8. 2022,  

22. 8. – 23. 8. 2022

Papír (modrý), 
sklo (zelený): 

15. 8. 2022

Plasty, 
Nápojové kartony (žlutý): 

1. 8. 2022 
17. 8. 2022 
19. 8. 2022

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

Praktická lékařka MUDr. Kjeronská 
oznamuje, že z důvodu čerpání řád-
né dovolené bude ordinace ve dnech 
15. – 19. srpna a 5. – 9. září 2022 
uzavřena.

Zastupující lékař MUDr. Holiš na 
Hutisku-Solanci.

L

4.–7. 8. 2022
4. 8. čtvrtek / Uničov - Prostějov
start 11:00 / cíl cca 15:42

5. 8. pátek / Olomouc - Pustevny
start 11:30 / cíl cca 16:15

6. 8. sobota / Moravská Třebová - Dlouhé stráně
start 13:00 / cíl cca 16:37

7. 8. neděle / Šumperk - Šternberk
start 11:00 / cíl cca 15:34

14. ročník mezinárodního
cyklistického etapového závodu

www.sazkatour.cz

ZA PODPORYPARTNEŘIOFICIÁLNÍ DOPRAVCEHLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

velký CyklistiCký ZÁvod  
Pojede i Přes ProstřednÍ bečvU

Dvaadvacet týmů včetně dvou z World Tour přijede na Sazka Tour, nejpres-
tižnější silniční cyklistický závod na českém území, který se pojede od 4. do 
7. srpna.

Sazka Tour bude mít čtyři etapy na Olo-
moucku, po Moravskoslezském, Pardu-
bickém, Jihomoravském, Zlínském kraji 
s několika vrchařskými a sprinterskými 
prémiemi. První etapa povede z Uničo-
va do Prostějova, druhá má start v Olo-
mouci a cíl na Pustevnách, ve třetí části 
pojedou cyklisté z Moravské Třebové na 
Dlouhé stráně, finále vede ze Šumperka 
do Šternberka.

Ve městech je v den závodu potřeba po-
čítat s uzavírkami center a s průběžnými 
uzavírkami na trati, kudy cyklisté poje-
dou. „Samozřejmě se snažíme, aby do-
pad na omezení dopravy v regionu byl 
co nejmenší,“ ujistil König. Parkování 
a částečně také výjezd bude omezen na 
Pustevnách, kde je cíl druhé etapy. Dlou-
hé stráně budou v průběhu třetího dne 
uzavřené z obou stran.

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.


řÁdkovÁ 
inZerCe
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novÁ kaPlička  
„U vaCHUnů“

Ve středu 8. června proběhlo žehná-
ní nové kapličky U Vachunů. Za fo-
tografie děkujeme F. Křenkovi.

Kaplička – boží muka U Vachunů původ-
ně stávala na jiném místě, a to v blízkosti 
krajské komunikace na Hutisko-Solanec. 
Rodina zvolila jako nové umístění stano-
viště v sousedství řeky Bečvy. Žehnání 
provedl P. Petr Dujka.

Zdroj: 
www.prostrednibecva.cz/aktuality/nova 

-kaplicka-u-vachunu


sPolečenskÁ 
kronika

Vzpomínáme
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 11. srpna 2022 vzpomínáme 
první výročí, kdy nás navždy opustil 
syn, bratr Tomáš Maneth.
S láskou vzpomínají rodiče Dana 
a Jan, sestra Eva.

 

Výbor klubu důchodců Prostřední Bečva 

srdečně zve své členy na: 
 

GULÁŠ PÁRTY 
 

Ve čtvrtek 4. srpna od 15 hod. na Sokolovně 

Občerstvení zajištěno 

 

V případě neúčasti volejte p.Juroškové 737 951 967 

BĚH
KNĚHYŇSKÝM 
ÚDOLÍM

PŘESPOLNÍ BĚH 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
zařazena i KNĚHYŇSKÁ MÍLE - cca 2 km

Sokol Kněhyně pořádá  
běh pro širokou veřejnost s hromadným startem

3. 9. 2022
Prezentace od 8.30 do 9.30
na hřišti v Kněhyních za vodou.

Start první kategorie v 10.00 hod.
Startovné 70,- Kč.

Podrobnosti na www.tjsokolknehyne.cz,
nebo tel.: 731 413 967.

SPLOTCH PoZvÁnky
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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 

 
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. 
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SLA
V

N
O

STNÍ OTEVŘENÍ

19. SRPN
A

  OD 16.00

Hřiště je na plančáku.

PUMPTRACK

O
T E

V
Ř

E
N

Í

BEČVANSKÝ
POŤÁP

 

SOBOTA 10. ZÁŘÍ OD 14.00

Jízda nad hladinou biotopu.

SPOLEČNÉ UZAVŘENÍ KOUPACÍ SEZÓNY NA PŘÍRODNÍM
KOUPACÍM BIOTOPU PROSTŘEDNÍ BEČVA.

Ano vlastní energii ! 

Fotovoltaická 
elektrárna pro Váš 

rodinný dům 
 
 

Ušetříte za elektřinu až 80% nákladů ročně 
Montáž do 5 měsíců od podepsání smlouvy 

Získání státní dotace až 200 000,- Kč 
Komplexní řešení na klíč a dlouholeté 

záruky 
 

Firma a servis na Prostřední Bečvě 

Tel. kontakt: 731 914 420 

Email: info@yoenergy.cz 

 inZerCe

inZerCi ve ZPravodaji  
Můžete objednÁvat  

eMaileM 
zpravodajpb@gmail.com
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 kalendÁř akCÍ

4. 8., 15.00 h., sokolovna

gUlÁš PÁrty  
– klUb důCHodCů

13. 8., 10.00 h.,  
Šindelový domeček na návsi

divadélko  
Pejsek a kočička

13. 8., 21.00 h., Sokolovna

valašský letňÁk  
Po čeM MUži toUžÍ 2

26. 8., 15.00 h., výletiště Kněhyně

PoHÁdkový les

3. 9.

běH kněHyňskýM 
ÚdolÍM

ProstřednÍ bečva

okolÍ

2. 8., od 9.00 h. do 17.00 h.,  
Valašské muzeum v přírodě

PřÍběHovÁ Hra  
o PaCHolkU divÍnovi

5. 8., 19.00 h., 
Baloo caffe Rožnov p. R.

balloo sUMMer 
festival

6. 8., 18.00 h.,  
Koupaliště Rožnov p. R.

desMod

6. 8., 12.00 h.,  
areál TJ Horní Bečva

sPortovnÍ den  
HornÍ bečvy

7. 8., 18.00 h., Hudební altán

flastr

8. 8., 17.00 h., Janíkova stodola

MiCHal nesvadba

12. 8., 19.00 h., Villa Rosenaw

CiMbÁlovÁ MUZika

13. 8.,  od 9.00 h., Horní Bečva

valašský orienťÁk

13. 8. - 15. 8. 2022, 9.00 h. – 
18.00 h., Valašské muzeum 
v přírodě

starodÁvný jarMark

16. 8., 9.00 h., - 13.00 h.,  
Valašské muzeum v přírodě

s PÍsničkoU valašskoU 
dědinoU

20. 8., 17.00 h.,  
Amfiteátr na Strání

33. valašské 
folkroCkovÁnÍ

21. 8., 14.00 h., - 15.30 h.,  
Valašské muzeum v přírodě

Z drUHé strany 
radHoště

25. 8., 19.00 h.,  
Amfiteátr dřevěného městečka

Miroslav donUtil

27. 8., 20.30 h.,  
prostranství před ZŠ Horní Bečva

valašský letňÁk  
kdyby radšÍ Hořelo
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Středa 3. 8., 17.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 709, 712, 807
Za Luďka Zapletala k 10. výročí úmrtí, 
za Antonína Bednáře, živou a zemřelou 
rodinu z obou stran a duše v očistci.

Sobota 6. 8., 9.00 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 707, 703
Za členy růžencového bratrstva a obrá-
cení hříšníků.

Neděle 7. 8., 10.30 h.
Varhaník – Monika Švandová 522, 701, 
812
Poděkování za 26 let společného života 
s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie do dalších let a za živou 
a zemřelou rodinu z obou stran.

Středa 10. 8., 17.30 h
Varhaník – Jaroslav Fuksa 842, 701, 801
Za zemřelou Dr. Kučerovou a Jindřišku 
Vaňkovou a rodinu Vaňkovu.

Neděle 14. 8., 10.30 h
Varhaník – Eva Pařenicová 518, 722, 
808
Za nenarozené děti a za ochranu Pan-
ny Marie pro rodiče čekající narození 
dítěte.

Středa 17. 8., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 728, 725, 890
Za zemřelou rodinu Chudějovu, 2 syny, 
dceru, živou rodinu a duše v očistci.

Neděle 21. 8., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová 523, 712, 811
Za rodinu Porubovu, Husákovu 
a Poláchovu.

Středa 24. 8., 17.30 h.
Varhaník – Jaroslav Fuksa 842, 727, 
802
Za rodiče Cyrila a Anežku Kachtíkovy, 
za děti, snachy, zetě a duše v očistci.

Neděle 28. 8., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová 516, 722, 804
Za zemřelé Anežku a Josefa Matušíko-
vy, zemřelé rodiny z obou stran, Boží 
požehnání pro celou živou rodinu a za 
duše v očistci.

Středa 31. 8., 17.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana 
Chudějová 711, 712, 812
Za rodiče Fiuráškovy, 3 syny, dceru  
a 2 zetě.

⛪ Mše svaté v srPnU v kostele svaté Zdislavy

 SPORT

PřÍPravy na fotbalový PodZiM

Přípravy na podzimní část soutěžní-
ho ročníku 2022/23 již běží naplno. 
Jak jsem slíbil, uvádím kompletní 
rozpis podzimních zápasů. Zahaju-
jeme v neděli 7. srpna, všechny zá-
pasy podzimu hrajeme na domácím 
hřišti.

Změny v kádru ještě nejsou upřesně-
ny. Předběžně nás posílí druhý brankář 
z Hutiska Peter Pecho a z Hrachovce by 
se měl vrátit Bečvan Tomáš Solanský. Na 
trenérském postu zůstává i nadále Dani-
el Šulák. Do Valašského Meziříčí se vra-
cí Jakub Straka. Závěrem nezbývá, než 
popřát všem hráčům úspěšnou sezónu 
v 1. A třídě hlavně bez zranění a divákům, 
aby si na podzim na domácí půdě pěkně 
a v pohodě užili pěkný fotbal.

Lubomír Kysučan, sekretář FK.

roZPis ZÁPasů:

 ■ 1. kolo NE 7. 8. 17.00 P. B. - Vidče

 ■ 2. kolo NE 7. 8. 17.00 P. B. - Podlesí

 ■ 3. kolo NE 21. 8. 16.30 P. B. - Kateřinice

 ■ 4. kolo NE 28. 8. 16.30 P. B. - Velké Karlovice - Karolinka

 ■ 5. kolo NE 4. 9. 16.00 P. B. - Rožnov

 ■ 6. kolo NE 11. 9. 16.00 P. B. - Val.Meziříčí B

 ■ 7. kolo NE 18. 9. 15.30 P. B. - Juřinka

 ■ 8. kolo NE 25. 9. 15.30 P. B. - Val.Příkazy

 ■ 9. kolo NE 2. 10. 15.00 P. B. - Vigantice

 ■ 10. kolo NE 9. 10. 15.00 P. B.-Val.Polanka

 ■ 11. kolo NE 16. 10. 14.30 P. B. - Horní Lideč

 ■ 12. kolo NE 23. 10. 14.30 P. B. - Hrachovec

 ■ 13. kolo NE 30. 10. 14.30 P. B. - Kelč
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dalšÍ ÚsPěCHy ondry bartoška
Ve dnech 9. a 10. června se ve Francii uskutečnilo atletické Grand Prix Paris. 
Šlo o nejvíce obsazenou letošní akci, na které změřilo síly přes více než 700 
sportovců z 58 států z celého světa. Závodů se letos zúčastnil i Ondra Bartošek, 
který závodil ve dvou disciplínách. Ve sprintu na 100 m a 200 m. První závod se 
mu nepodařil tak, jak by si přál. Za to v druhém závodě získal bronzovou me-
daili a zaběhl nejen osobní, ale také národní rekord. Reprezentaci se podařilo 
získat celkem devět cenných kovů.

Ani v červenci Ondra nezahálel. 8. – 
9. července se zúčastnil mistrovství Čes-
ké republiky, kde se i přes nepřízeň poča-
sí stal dvakrát mistrem České republiky. 
K tomu úspěchu přidal ještě dvě stříbrné 
medaile v závodě na 100 a 400 metrů 

a jednu bronzovou medaili ze závodu na 
200 m. Tým Para Athletics Team SSK 
Vítkovice dovezl z mistrovství celkem 26 
cenných kovů.

Zpracovala Adéla Opletalová

dětský den s fk ProstřednÍ bečva

Rádi bychom poděkovali všem, co nás přišli podpořit a užít si den plný her a zábavy.

Sobotní odpoledne zahájili tanečníci 
z Heart2Beat, pokračovala magická show 
kouzelníka a zároveň semifinalisty ČS má 

talent Ondřeje Sládka a až do večera po-
kračovala dětská diskotéka. Děti si mohly 
vyzkoušet práci s opravdovým bagrem, 

tvořit v kreativním koutku, nechyběl ská-
kací hrad a Policie ČR přijela dětem před-
vést své vybavení s ukázkou, co vše obnáší 
jejich práce. Po celé odpoledne byly pro 
děti na hřišti přichystány sportovní disci-
plíny a závěrem bohatá tombola.

Chceme poděkovat všem, co se podíleli 

na organizaci a sponzorům za ceny do 

tomboly. Už teď se těšíme na příští rok.

Již druhý týden v srpnu začínáme opět 
trénovat. Pro případné zájemce budou 
tréninky opět každé úterý a čtvrtek od 
16.30.

Za FK Prostřední Bečva mládež  
Ondřej Kuba

 sdH ProstřednÍ bečva

Z MladšÍCH žÁků až na vÍCeMistryni čr

V minulém čísle zpravodaje jsme 
psali o mladém talentu z Prostřed-
ní Bečvy – Radce Žitníkové, která si 
jako první slečna z Prostřední Bečvy 
vybojovala v kategorii mladších do-
rostenek postup z kola krajského na 
Mistrovství České republiky, které 
proběhlo 3. 7. v Ústí nad Labem. Nyní 
bych Vám ráda představila její příběh.

Radka Žitníková je čtrnáctiletá dívka, 
která s požárním sportem začala v roce 
2015. Většinu tohoto času se věnovala 
týmovým disciplínám. S družstvem žáků 
pravidelně dosahovala cenných úspěchů 
na poli okresních i krajských soutěží. In-
dividuálním disciplínám se začala více 
věnovat teprve v loňském roce. Pravi-
delné schůzky s družstvem doplňovala 

o samostatné tréninky a na závodech 
v běhu na 60 m s překážkami jako je 
Memoriál Marty Habadové v Praze, Ost-
ravské nebo Jablonecké šedesátky postu-
povala celkovým hodnocením stále blíže 
stupínkům nejvyšším. Šedesátková drá-
ha jí však byla krátká, a proto se na jaře 
vydala vstříc celé stovce. Jejím prvním 
závodem v běhu na 100 m s překážkami 
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bylo okresní kolo dorostu, ve kterém vy-
bojovala cenné vítězství a postup do kola 
krajského, které taktéž ovládla. Díky těm-
to úspěchům se postavila na start vstříc 
14 nejlepším dívkám z celé ČR.

Celkové umístění na MČR je dáno výsled-
ky ze 3 disciplín: test z požární ochrany, 
běh na 100 m s překážkami a dvojboj. 
První disciplínou byly tzv. stovky. Za 
bujaré fanouškovské atmosféry zaběh-
la skvělý čas 18:75 s, který byl po celou 
dobu plnění disciplíny časem vítězným. 
V závěrečném rozběhu ji předběhla pou-
ze jedna dívka, a proto mohla Raďa slavit 
první 2.místo a jistou medaili. Následoval 
dvojboj. V prvním pokusu čas 18:15 s 
překonala opět a pouze dorostenka z Bro-
du nad Tichou, a díky tomu Radka brala 
úžasné 2. místo také z dvojboje.

V celkovém součtu naše svěřenkyně pora-
zila velkou konkurenci a z MČR si odváží 
titul VÍCEMISTRYNĚ ČR v kategorii 
mladších dorostenek pro rok 2022!

Jménem celého sboru bych chtěla Radce 
poděkovat za tu nejlepší reprezentaci, ja-
kou jsme si mohli přát, a pevně věříme, že 
takovým úspěchem její „kariéra“ v požár-
ním sportu určitě nekončí.

V závěru bych chtěla vyzdvihnout také vý-
bornou reprezentaci Zlínského kraje dal-
šími dvěma zástupci z okresu Vsetín. A to 
Lukyho Maléře ze sousedního Hutiska, 

který se rovněž stal Vícemistrem ČR v ka-
tegorii středních dorostenců a Andrej-
ky Surovčákové z SDH Hovězí, která ve 
velké konkurenci středních dorostenek 
získala 8. místo. Za tyto kvalitní výsledky 
všem gratulujeme!

Za SDH Prostřední Bečva střed 
Ivana Růčková

PostUP MUžstva MUžů na kraj
V sobotu 14. 5. se konalo obvodové kolo požárního sportu ve Viganticích. Na tuto letošní úvodní soutěž dospělých vyrazily 
dvě družstva mužů z našeho sboru. Muži nad 35 let soutěžili pouze v požárním útoku, kde získali v konkurenci 10 druž-
stev 2. místo. Muži do 35 let soutěžili v běhu na 100 m s překážkami a v požárním útoku. V celkovém součtu se probojovali 
taktéž na 2. příčku a zajistili si tak postup do okresního kola.

Okresní kolo proběhlo 18. 6. v Horní Lidči. 
Muži zvítězili v požárním útoku i v běhu 
na 100 m s překážkami a vybojovali si 

tak titul nejlepších mužů okresu Vsetín. 
Do třetice všeho dobrého (po žácích i do-
rostencích) postoupili do krajského kola, 

kde se porvou o postup na MČR. Krajské 
kolo proběhne 6. 8. v Uherském Hradišti. 
Tak nám držte palce!

Kromě postupových soutěží jsme se zú-
častnili i tzv. pohárovek. Soutěžní víkend 
v půlce července nám přinesl překvapivé 
výsledky. Hned na úvodní noční soutěži ve 
Vidči jsme zaběhli jeden z našich nejrych-
lejších požárních útoků a za čas 15:38 s 
(pravý proud sestříkl terč v čase 14:87 s) 
jsme si odvezli úžasné 2. místo! V sobotu 
16. 7. jsme vyrazili na jedno z kol Valaš-
ské hasičské ligy do Velké Lhoty. Zde se 
nám potvrdilo, že ačkoli má požární sport 
své kouzlo, často je dost nevyzpytatelný. 
Útok se nám sice nevydařil, ale následu-
jící den jsme si zlepšili chuť v Prlově, kde 
jsme obsadili ceněné 5. místo z šestnácti 
družstev.

Za SDH Prostřední Bečva střed 
Ivana Růčková


