
 

Události svět  

23. června - britské referendum o odchodu Spojeného království z Evropské unie podpořilo 51,9% 
hlasujících. Britský premiér David Cameron oznámil záměr rezignovat. 

Během oslav pádu Bastily 14. července najel muž tuniského původu do davu na promenádě v Nice. 
Pod koly nákladního vozu zemřelo 86 lidí, samotného útočníka policie zastřelila ještě v kabině auta. 

15. července - pokus o armádní převrat v Turecku. 

5. srpen až 21. srpen – letní olympijské hry 2016 v brazilském Rio de Janeiro. 

8. listopadu proběhly americké prezidentské volby. Byl zvolen Donald Trump.  

29. listopadu – nový černobylský sarkofág byl nasunut nad zničený reaktor v Černobylské jaderné 
elektrárně. Největší pohyblivá kovová konstrukce na světě tak nahradila stávající černobylský 
sarkofág. 

19. prosince - Německo šokoval útok na vánoční trh v centru Berlína, při kterém zemřelo 12 lidí, 
včetně jedné Češky. 

25. prosince – po startu v Soči se do Černého moře zřítilo ruské letadlo Tu-154 s 91 lidmi na palubě, 
včetně členů pěveckého souboru Alexandrovci a devíti novinářů. Letadlo letělo do Sýrie. 

Události ČR  

Evropským hlavním městem sportu byla zvolena v roce 2016 Praha. 

1. prosince – Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb. 

20. prosince – česká tenistka Petra Kvitová byla napadena ve svém bytě v Prostějově. Utrpěla zranění 

na levé ruce, kterou používá při hře. 

23. prosince – český hokejista Jaromír Jágr dosáhl 1888. bod v hokejové lize NHL a dostal se tak na 
historicky druhé nejlepší místo kanadského bodování v americké hokejové lize. 

 

Prostřední Bečva  
 
Statistika 
 
K 31. 12. 2016 měla obec Prostřední Bečva 1750 obyvatel a 402 chat a chalup. Průměrný věk občanů 
byl 42 let (41 muži, 43 ženy). Počet psů – 255 domácností má jednoho psa a 27 domácností má dva a 
více psy. 



 
Narození: muži - 13, ženy - 10  
 
Úmrtí: muži - 10, ženy - 12 
 
Sňatky: 8  
 
Přihlášeno: muži - 30, ženy - 26  
 
Odhlášeno: muži - 14, ženy - 17  
 
Věk: 90 a více: muži - 2, ženy - 15  
         80 a více: muži - 23, ženy - 39 
         do 5 let:  kluci - 52, holky - 53  
 
Příjmení: Křenek: muži - 30, ženy - 25 
                Fiurášek: muži - 27, ženy - 26  
                Růčka: muži - 23, ženy - 17  
                Kubáň: muži - 22, ženy - 18  
 
Jména: Marie 57  
              Jana 51  
              Zdeněk 48  
             Jan 47 
             Josef 42 
             Jiří 42  

Obec 

Krajské volby 2016 

Ve dnech 7. a 8 října proběhly volby do krajských zastupitelstev.  

Výsledky voleb v Zlínském kraji: 

KDU-ČSL (22,97%), ANO 2011 (15,68%), ČSSD (12,46%), Starostové a nezávislí (STAN) (11,62%), KSČM 
(8,22%), Svobodní a Soukromníci (7,88%), ODS (6,39%), Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura 
(SPD) (5,31%)  

Volební účast byla v celém kraji 38,5%, což znamená úbytek voličů podobně jako v celé České 
republice. Fenoménem krajských voleb se stal lidovecký kandidát Jiří Čunek, který získal absolutně 
nejvíc preferenčních hlasů. V pondělí 24. října podepsala KDU-ČSL, ANO a STAN koaliční smlouvu, ve 
které se zavazují k transparentnějšímu vládnutí díky průhlednějšímu financování, rozklikávacímu 
rozpočtu, zveřejňování smluv nebo přímým přenosům z jednání zastupitelstva. Vše pod vedením 
hejtmana Jiřího Čunka. Nová koalice bude mít většinu v podobě 29 křesel ze 45. Ustavující zasedání 
krajského zastupitelstva se konalo ve středu 2. listopadu. 

 

 



Výsledky hlasování na Prostřední Bečvě: 

Z celkového počtu 1431 voličů se hlasování zúčastnilo 486 voličů. Pět hlasů bylo neplatných. Celkový 
počet platných hlasů byl 481. Volební účast byla o 2,5% vyšší ve srovnání s krajskými volbami v roce 
2012. Pořadí v obci: ANO 2011 (29,31%), KDU-ČSL (27,85%), Svoboda a přímá demokracií SPD 
(9,77%), KSČM (7,27%), ČSSD (7,06%), Starostové a nezávislí (4,57%), ODS (4,36%), Svobodní a 
soukromníci (2,91%), TOP 09 (2,07%), Otevřený kraj (1,66%), Moravané (1,24%), Strana práv občanů 
(0,62%), DSSS - Imigranty, islám nechceme! (0,41%), NE ILEG.IMIGRACI - PEN. PRO LIDI (0,2%), 
NEZÁVISLÍ (0,2%),  SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK (0,2%), Úsvit - Národní Koalice (0,2%). Největší 
počet preferenčních hlasů získal i v naší obci Jiří Čunek z KDU-ČSL (56 hlasů). 

Jednání zastupitelstva 

9. jednání 18. února, 10. jednání 17. března, 11. jednání 21. dubna, 12. jednání 23. června, 13. 
jednání 8. září, 14. jednání 27. října, 15. jednání 15. prosince. 

 Výběr z jednání          

V roce 2016 obec hospodařila s přebytkovým rozpočtem. Investice zahrnovaly mj. rozšíření 
kanalizace na Adámky a Galku. K prodloužení kanalizace na Adámky a na Galku bylo schváleno 
územní rozhodnutí a vyřizovalo se stavební povolení tak, aby na jaře roku 2017 bylo možno začít s 
realizací.  

Chodníky 

250 tis. korun obec vynaložila na projektovou přípravu a zpracování dotační žádosti na chodníky. 
Jedná se o úseky od Zavadilky ke kravínu v Kněhyních a podél komunikace I/35 od Hasičské zbrojnice 
střed k Obecnímu úřadu. Zastupitelé proto schválili smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic o právu 
provést na jejich pozemcích stavbu. Vedení obce také aktivně jednalo o chodníku u cyklostezky 
směrem na Novou.  

Pohřebnictví 

Zvýšená částka na pohřebnictví byla použita na vybudování hrobek. Zájemci si je poté mohou 
odkoupit do svého vlastnictví.  

Pěstební činnost 

V oblasti příjmů narostl oproti minulým rokům příjem za pěstební činnost, do kterého se promítá 
výnos z těžby dřeva. K tomuto mělo dojít v průběhu loňského roku, ale z obavy z kůrovce v jiných 
částech obecního lesa, byla těžba odložena.  

Dotace 

Od roku 2015 musí smlouvy na dotace vyšší než 50 tisíc projednat zastupitelstvo. Dle 
schváleného rozpočtu proto zastupitelé odsouhlasili tyto smlouvy na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací (činnost spolků). 

  



FK Prostřední Bečva ve výši 226 tis. Kč 

 SDH střed ve výši 80 tis. Kč  

 TJ Sokol Kněhyně ve výši 80 tis. Kč 

Pořadník oprav 

Zastupitelé schválili pořadník oprav místních komunikací: k jízdárně (sběrnému dvoru), na Bařinu, na 
Skálí u Pavliců a v Cípkové.  

Refinance úvěru 

Obec dostala od České spořitelny nabídku refinancovat úvěr s pevnou úrokovou sazbou, která je o 
0,2% výhodnější než od ČSOB.  

300 000 Kč pro ZŠ 

300 000 Kč pro Základní školu Prostřední Bečva. Částka byla využita na vybudování nové šatny a 
nábytku do tříd a chodeb.  

Příspěvek na varhany 

Zastupitelé rozhodli o příspěvku obce na výrobu varhan ve výši 1 mil. Kč rozloženým do tří splátek 
během let 2016, 2017 a 2018.  

Plánované investiční akce 

Starosta Radim Gálik informoval o dalších plánovaných investičních akcích, kterými jsou rekonstrukce 
sběrného dvora a zavedení adresného systému sběru separovaného odpadu v pytlích. Díky 
bonusovému systému budou moci občané získat slevu z ročního paušálního poplatku za odpady. 
Starosta uvedl, že lze tímto systémem individuálně ušetřit až 60% celkového poplatku.  

Další připravovanou investiční akcí roku 2016 bude příprava rekonstrukce parkoviště na Pustevnách, 
které od září 2016 provozuje obec (dosud provoz řešila prostřednictvím pronájmu). V roce 2016 si 
obec nechala zpracovat studii na řešení rekonstrukce parkoviště. 

Úprava vodovodní infrastruktury 

Státní fond životního prostředí schválil obci žádost o dotaci na úpravu vodovodní infrastruktury. 
Následujícím krokem bylo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce úpravny vody v Cípkové a 
dalších částí projektu. Tato rekonstrukce by se měla realizovat v roce 2017. 

Příspěvek Českému svazu zahrádkářů 

Mimořádnou dotací 20 000 Kč přispěla obec Českému svazu zahrádkářů Prostřední Bečva na 
rekonstrukci jejich budovy.  

 



Obecní slavnosti 

Diskutovalo se o možnosti uspořádání Obecních slavností, jejichž první ročník by měl být realizován v 
roce 2017. 

Výdejna léčiv 

V průběhu července byla opět otevřena výdejna léčiv dostupná ze zadní části Domu služeb. 

Provozní doba výdejny léčiv   

Pondělí  7.30 – 14.00  Úterý  7.30 – 14.00  Středa  7.30 – 15.45  Čtvrtek  7.30 – 14.00 

Pátek  7.30 – 14.00 

Omezení rychlosti 

Na místní komunikaci III. tř. – stará cesta na Hutisko – byla omezena rychlost na 70 km/h z důvodu 
bezpečnosti chodců a cyklistů. Toto omezení platí v úseku od značky „Konec obce“ až k lesíku za 
Správou a údržbou silnic Valašska. 

Dotace na rekonstrukci půdy 

Starosta obce informoval o možnosti získání dotace na rekonstrukci půdy základní školy. V prostorách 
chce škola vybudovat počítačovou i jazykovou učebnu, popř. družinu. Zastupitelé schválili v rámci 
rozpočtového opatření 200 000 Kč na zpracování projektu a žádosti o dotaci.  

Vedení chodníku směrem na Hutisko 

Kvůli blízké zástavbě obec zvažovala možnost vést chodník po staré cestě na Hutisko od mostu až ke 
studiu Pohoda podél řeky Bečvy. O této možnosti se jednalo s Povodím Moravy. Nakonec se obec 
dohodla s Povodím Moravy coby majitelem dotčených parcel a od mostu u školy bude pěší 
komunikace vedena podél řeky Bečvy až ke Správě a údržbě silnic. Umístění v dalším úseku je zatím v 
jednání se soukromým vlastníkem. 

Připojování na obecní kanalizaci 

Na podzim vrcholilo připojování domů na obecní kanalizaci. V současnosti je vodné 21,85 Kč / 1m³ a 
stočné 24,61 / 1m³. Aktuálně stanovená výše vodného a stočného se řadí k podprůměrným dokonce i 
ve Zlínském kraji, který měl v roce 2015 s průměrnou cenou 39,22 Kč / 1m³ nejnižší vodné v České 
republice. Průměrné stočné v kraji bylo 33,47 Kč / 1m³. Odběratelé napojeni na obecní vodovod tedy 
celkem zaplatí podle aktuálního ceníku za vodu 46,46 Kč / 1m³. Domácnosti, které mají vlastní zdroj 
vody a jsou připojené ke kanalizaci si pořídí na vlastní náklady vodoměr (jeho cena s instalací se 
pohybuje okolo 800 Kč a je funkční minimálně 6 let). V ojedinělých případech, kdy si nepořídí 
vodoměr, mohou stočné platit paušálem. Pro výpočet jeho výše stanovuje vyhláška 120/2011Sb. 
spotřebu vody na 35 m³/os./rok. Např. čtyřčlenná domácnost s vlastní studnou bude mít paušálem 
stanovenou spotřebu 140m³ a ročně zaplatí na stočném 3 445 Kč. Průměrná spotřeba vody v našem 
regionu byla v loňském roce 27,59 m³/os/rok. 

 



Software pro evidenci odpadů 

Zastupitelstvo schválilo zakoupení softwaru pro evidenci produkce odpadů v obci, kterou chce vedení 
obce spustit od ledna 2017. U každé domácnosti bude evidovat množství vytříděného odpadu a 
orientační množství celkového komunálního odpadu. Domácnosti budou pytle s tříděným odpadem 
označovat čárovým kódem. Systém bude formou bonusů motivovat občany k lepšímu třídění. Díky 
centrální evidenci budou mít uživatelé přístup ke svým datům a mohou si průběžně kontrolovat stav 
odvezených odpadů. 30. listopadu se konaly informativní setkání na Zavadilce.  

Vánoční výzdoba 

Zastupitelé schválili 25 000 Kč na zakoupení ohňostroje pro akci „Rozsvícení vánočního stromu“, 
která se konala dne 26. 11. 2016 a 70 000 Kč na novou výzdobu vánočního stromu.  

Pozastavení výstavby chodníku 

Starosta informoval o pozastavení projektu výstavby chodníku do Kněhyň z důvodů pětileté lhůty 
udržitelnosti rekonstrukce vozovky, kdy se do silnice nesmí zasahovat, jinak hrozí finanční sankce.  

Česká pošta 

Obec obdržela informaci České pošty o projektu Pošta Partner spočívající v provozování místní 
pobočky pošty třetí osobou. V současnosti není znám žádný zájemce. Česká pošta není oprávněna 
bez náhrady provoz pobočky ukončit. 

Oprava stříkačky 

 Zastupitelé schválili smlouvu se Zlínským krajem na dotaci ve výši 400 000 Kč na opravu cisternové 
automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 148, která byla v havarijním stavu. Její celková rekonstrukce 
stála 2,25 mil. Kč.  

Zakoupení cisterny 

 Zástupce SDH Kněhyně seznámil zastupitele s nabídkou na zakoupení cisterny Tatra 815 za cenu 600 
000 Kč. Na doporučení starosty si nechala obec vypracovat cenový odhad a technickou prohlídku 
vozidla. Zastupitelé posuzovali možnost zakoupení cisterny Tatry T815 pro SDH Kněhyně za cenu 550 
tis. Kč. Zastupitel a velitel jednotky SDH Kněhyně Petr Křenek upozornil, že od roku 2007 mělo SDH 
Kněhyně 157 výjezdů, z toho 67 bylo k požárům, u kterých často byli jako první. Návrh na nákup 
vozidla nakonec v těsném hlasování nezískal dostatečný počet hlasů.  

Poplatek za odpad 

Byl zvýšen roční poplatek za odpad o 50 Kč na 450 Kč. Skutečně vynaložené náklady obce na svoz a 
likvidaci komunálního odpadu jsou 582 Kč na obyvatele.  

Poplatek za psa 

Poplatek za psa činí 100 Kč na rok za jednoho psa. Majitelé dvou a více psů zaplatí za každého dalšího 
150 Kč.  



Obecní knihovna 

Zastupitelé diskutovali o nevyhovujících prostorových podmínkách obecní knihovny a možnostech 
přesunutí do větších prostor.Zastupitelé schválili přesun holičství do prostor pošty a záměr do 
uvolněného prostoru přestěhovat knihovnu. Zároveň s tímto budou prostory prodejny s oděvy 
poskytnuty pro provoz kavárny. 

Kemp obci? 

Starosta informoval o chystané dohodě s FK Prostřední Bečva, která by řešila bezúplatný převod 
kempu do vlastnictví obce. Obec by na své náklady provedla některé úpravy na fotbalovém hřišti.  

Slovo starosty 

V roce 2015 bylo v naší obci na místě bývalé požární nádrže otevřeno unikátní přírodní koupaliště. 
Voda v biotopu není ošetřována chemicky a biologické čištění probíhá přirozenými procesy v 
kořenovém systému vodních rostlin. Díky tomu je koupaliště vhodné také pro alergiky. Návštěvníci si 
otevírací dobu i teplotu vody mohli ověřit telefonicky přímo u pokladních. Podle informací Českého 
hydrometeorologického ústavu bylo letošní léto s průměrnou teplotou od června do srpna 17,6°C 
třinácté nejteplejší od roku 1961. Nejteplejším měsícem letošního léta byl teplotně silně nadnormální 
červenec. Ovšem počet tropických dní a nocí, kdy teplota přesáhne 30°C, resp. neklesne pod 20°C byl 
o poznání nižší než v loňském roce. Srážkově bylo léto 2016 jako celek normální, průměrný úhrn 
srážek na území ČR činil 238 mm, což je 99 % normálu let 1961-1990. Časové rozložení srážek bylo 
ovšem nerovnoměrné. V červenci, který byl velmi teplý, spadlo nadprůměrně hodně srážek. Srpen byl 
zase chladnější, avšak srážkově podnormální.  
V druhé polovině srpna se v médiích objevily zprávy o tom, že voda v biotopu je nebezpečná ke 
koupání. Původ této nepravdivé informace byl v neaktualizované databázi koupacích vod, odkud 
zpravodajské relace přebírají údaje. Pouze v jediném z pravidelných rozborů vzorků koupací vody a to 
dne 21. 7. byla zjištěna zvýšená hodnota jednoho z několika mikrobiologických parametrů. Celé toto 
nedopatření bylo způsobeno zpožděním aktualizace v databázi Krajské hygienické stanice s 
následnou prodlevou při zpracování v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační 
systémy. I přes urgence obce došlo k nápravě až po měsíci. Na konci sezony byla proto na biotopu 
instalována informační tabule, ze které se návštěvníci dozvědí aktuální teplotu vzduchu, vody i kvalitu 
vody.  

Vítání občánků 
 
V neděli 25. září proběhlo na Obecním úřadě vítání občánků za přítomnosti starosty. Mezi občany 
Prostřední Bečvy byli slavnostně přivítáni tito nejmladší: DOSTÁLKOVÁ Bára, HATLAPATKA Tomáš, 
KŘIVA Tobiáš, MATUŠÍKOVÁ Natálie, MIKUNDOVÁ Gabriela, KRKOŠKOVÁ Liliana, KULIŠŤÁK Adam, 
ŽITNÍK Jakub, JUROK Tomáš. 

Kraslicová alej 

V sobotu 18. března se na návsi uskutečnil první ročník Kraslicové aleje. Děti ozdobily malovanými 
vajíčky stromky, v dřevěném domečku probíhalo pletení tatarů pod vedením Jaroslava Komínka a 
Jiřího Kudrny. Děti si také mohli přímo na místě ozdobit kraslice. Na výstavce ručních prací s 
velikonoční tematikou návštěvníci obdivovali výrobky Lidušky a Zdeňky Juříčkové a práce dětí ZŠ a MŠ 
Prostřední Bečva. Akci pořádalo sdružení Sakumpikum ve spolupráci se ZŠ Prostřední Bečva a 
Obecním úřadem. 



Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Prostřední Bečva 

V měsíci březnu probíhalo „Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Prostřední 
Bečva“, kterého se zúčastnilo 107 respondentů. Dotazníky vyplňovali v tištěné nebo elektronické 
podobě.  

Polovina respondentů bydlí ve středu obce a ve vzorku mírně převažovaly ženy. Většina (61%) je v 
produktivním věku, tedy 30 – 64 let. Jako své nejvyšší vzdělání uvedly dvě třetiny střední odborné 
vzdělání bez nebo s maturitou. Téměř polovina zde žije od narození, další velká část (35 %) se 
přistěhovala v dospělosti před více než pěti lety. Většina zúčastněných občanů získává informace z 
obecního úřadu ze zpravodaje nebo webu obce. Více jak 80% považuje za důležité, aby se obecní 
úřad věnoval rekonstrukcím místních komunikací nebo zajištěním sociálních služeb. Ve volné otázce – 
jaké služby obci nejvíce chybí - bylo uvedeno 35 podnětů. Některé náměty se opakovaly: seniortaxi, 
farmářské trhy, multifunkční sportovní hala, čistírna a prádelna nebo administrativní podpora OÚ 
občanům ve vztahu k byrokracii. Jiné nápady se vyskytly pouze jednou: cyklostezka mimo starou 
cestu, kynologický klub, autobusová zastávka v centru, akce o historii obce a okolí, výuka moderní 
komunikace pro důchodce, typické celoroční vesnické tancovačky nebo masopustní průvody či 
šachový turnaj v altánku. 

 
Anketa 
 
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?  
Blízkost přírody 86  
Klidný život 64  
Příznivé životní prostředí 52  
 
Co se Vám na Vaší obci nelíbí?  
Nedostatek pracovních příležitostí 37  
Nezájem lidí o obec 28  
Nevyhovující veřejná doprava 24  
 
Jaké služby nejvíce chybí?  
Lékárna 10 Bankomat 9  
Zubní lékař 4  
Pošta - delší otevírací doba 4  
 
Jaký projekt nebo kulturní akce nejvíce chybí?  
Přednášky 5  
Kulturní dům či sál pro kulturní akce 5  
Divadelní představení 4  
 
Další náměty, které zazněly v anketě. 
 
Obec ve své propagaci nevyužívá Pustevny, jezdí tam mnoho lidí z celého světa a i parkoviště je v 
strategické poloze.  
Centrum se vůbec nepovedlo, cyklisté, vozíčkáři, bruslaři dostali nepochopitelnou bariéru. 
Obecní úřad funguje v posledních letech velmi dobře. Zaměstnanci obecního úřadu se velmi dobře 
starají o údržbu naší obce. 
Dořešit chybné umístění provozovny Jíří Matušík (zejména lakovny) uprostřed 13 rodinných domů. 
Díky ní je zvýšená dopravní obslužnost a tím i prašnost. Dochází k poškozování plotů. 



Přestěhovat památník z 1. světové války na důstojnější místo, např. hřbitov a za 3. roky řešit důstojné 
místo pro památník z 2. světové války, bude-li zájem občanů. 
 Vybudovat veřejné WC pro občany, hlavně pro staré lidi, kteří mají zdravotní potíže.  
Chybí radar ukazující rychlost - nedodržuje se, u Hasičské zbrojnice a Zavadilky. 
Z kempu v Kněhyních vybudovat např. bydlení pro seniory s pečovatelskou službou.  

 
Sběrný dvůr 

Občané Prostřední Bečvy mohou využívat služeb místního sběrného dvora u jízdárny. Druhy odpadů k 
odevzdání: 

 velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, tříděný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky,  

kovový odpad  

V letošním roce obec pořídila velkoobjemové kontejnery na bioodpad, které rozmístila na začátku 
dubna na tyto místa: za mateřskou školou v Kněhyních, u točny na Bacově a sběrný dvůr. Do 
kontejnerů lze umístit větší množství odpadu ze zahrady: tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, 
zelenina a spadané listí. 

Prostřednobečvanské gruntování  

V sobotu 23. dubna se sešla dvacítka dobrovolníků z Prostřední Bečvy včetně starosty Radima Gálika 
a místostarosty Milana Fárka, aby se zapojili do Bečvanského gruntování. Akce se konala v rámci 
projektu „Ukliďme Česko“. Na Horní a Prostřední Bečvě pořádal tuto událost u příležitosti Dne Země 
spolek Ohlá klika společně s místními obecními úřady. Kromě tradičních obalů od nápojů a cukrovinek 
našli např. plný kanystr oleje nebo vor z plastových lahví. Všem dobrovolníkům se společně povedlo 

nasbírat pět kubíků odpadu. 

Tříkrálová sbírka 

Celkem 1.258.479,- korun se podařilo na začátku letošního roku vybrat od občanů mikroregionu 

Rožnovsko a některých dalších obcí v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Suma vybraných finančních 

prostředků, které budou použity na humanitární účely i pro potřebné obyvatele města Rožnov p. 

Radhoštěm a okolních obcí, tak čtvrtým rokem po sobě vzrostla. 

Výsledky Tříkrálové sbírky 

Hutisko-Solanec: 86.403 Kč (2013) 90.500 Kč (2014) 101.200 Kč (2015) 99.670 Kč (2016) 

Dolní Bečva: 78.166 Kč (2013) 87.979 Kč (2014) 95.623 Kč (2015) 97.203 Kč (2016) 

Horní Bečva: 45.660 Kč (2013) 48.836 Kč (2014) 48.108 Kč (2015) 54.402 Kč (2016) 

Prostř. Bečva 71.003 Kč (2013) 74.852 Kč (2014) 76.737 Kč (2015) 72.889 Kč (2016) 

 

 



 

Škola 

leden 

Tradiční vystoupení žáků na hasičské schůzi. Prvňáčci si připravili pár humorných básní a třeťačky 
přidaly hasičský taneček.  

Účast na výtvarné soutěži „Valašská zima“. 

Lyžařský kurz ve Ski areálu v Bílé za účasti 27 žáků školy. Celý týden krásně chumelilo a mrzlo.  

V celoroční hře „Letem světem“ se děti seznámily s domovem Eskymáků.  

Ve středu 27. ledna se konal zápis předškoláků do 1. třídy. Zápis proběhl hravou formou se 
zaměřením na poznávání různých pracovních profesí. Děti si hrály na kominíka, na malíře, na 
zpěváka, farmáře či na kouzelníka. Do první třídy pro rok 2016/17 bylo přijato 17 dětí. V příštím 
školním roce to bude nejpočetnější třída na škole. 

Dne 28. ledna proběhlo rozdávání vysvědčení. 

únor 

Byl zahájen plavecký výcvik ve všech třídách. Každé úterý jezdili žáci na krytý bazén do Rožnova p. 
Radhoštěm. 

Ve čtvrtek 11. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 19 žáků.  

hodnocení:   

0. kategorie (1. třída): 1. místo – Pepíček Brňovják, 2. místo – Marika Vašutová, 3. místo – Lucie 
Petřeková 

 I. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo – Aleš Růčka, 2. místo – Sára Holčáková, 3. místo – Maruška 
Blažková 

 II. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo – Eva Vašutová, 2. místo – Anička Štůstková, 3. místo – Hanka 
Macigová  

V pátek 12. února proběhla akce Valentines Day. Po celý týden děti tvořily pro své kamarády srdíčka, 
na která psaly, co se jim líbí na svém kamarádovi.  

Ve středu 24. února se žáci 2. ročníku zúčastnili knihovnické lekce v místní knihovně nazvané „Čtyři 
kočky“. Ve stejný den navštívili tutéž knihovnu žáci 3. ročníku, kdy proběhla beseda „Pohádky a 
pověsti z Valašska“.  

26. února proběhlo okrskové kolo recitační soutěže na ZŠ Videčská, kde školu reprezentovali Josef 
Brňovják, Sára Holčáková a Anna Štůsková. 



 

březen 

2. března připravil pan Hronek pro 4. a 5. ročník výukové dopoledne – Dopravní výchova, zaměřené 
na teorii dopravních předpisů a pravidel pro cyklisty.  

16. března 1. třída v místní knihovně cestovala po Austrálii. Zajímavý kontinent si přiblížili vyprávěním 
a ukázkami literární tvorby. 

17. března proběhlo netradiční vystoupení žáků v „Talentmánii“. Letošní čtvrtý ročník byl ukázkou 
talentu, zdravého sebevědomí i dalších schopností dětí, které předvedli ve svých zábavných 
vystoupeních. 

V sobotu 19. března se skupina žáků s paní ředitelkou Přikrylovou podílela na zdobení velikonočního 
stromu v rámci akce „Kraslicová alej.“  

V pondělí 21. března si žáci 3. třídy připomenuli první jarní den pozorováním změn v přírodě.  

Žáci školy se svými pracemi zapojili do výtvarných soutěží „Požární ochrana očima dětí 2016“, „Roční 
období na poštovních známkách“ a do literární soutěže „Nasloucháme naší zemi 2016.“ 

březen ve školní družině 

Karneval za účasti různých pohádkových stvoření, zvířátek, ale také například odvážných hasičů. Před 
Velikonocemi malování vajíček. Výroba vlastní Morany.  

duben 

1. dubna proběhla přednáška „Udržuj se fit“. Žáci si se zájmem povídali se studentkou stomatologie o 
zdravé výživě, potravinách a hygieně ústní dutiny. Nechyběla počítačová prezentace a ukázky 
správného čištění zubů i jazyka. Vrcholem praktické části byl poslech tlukotu srdce fonendoskopem. 

Dalším zážitkem v tento den bylo přenocování ve škole. Již tradičně se konala akce na podporu 
dětského čtenářství „Noc s Andersenem“, při níž knihovníci a další nadšenci po celé České republice i 
v zahraničí chystají pro děti pohádkové dobrodružství. Program byl zahájen návštěvou místní 
knihovny. Povídání s knihovnicí paní Fárkovou o životě a díle dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. 
Po návratu do školy následovala přednáška a beseda s potápěčem.  

7. dubna proběhla knihovnická lekce pro 3. ročník na téma - Vyhledávání informací v encyklopediích. 

8. dubna se uskutečnil atletický pětiboj na ZŠ Horní Bečva. Soutěžilo se v následujících disciplínách: 
hod medicinbalem vzad, přeskoky přes švihadlo, trojskok, člunkový běh a sedy-lehy. Žáci školy získali 
velmi pěkná ocenění: Daniel Polášek, 1. místo v kategorii chlapci 3. ročník, Michaela Jurečková, 2. 
místo v kategorii dívky 3. ročník, Orson Frederic Radmil, 1. místo v kategorii chlapci 4. ročník. Zvláštní 
cenu získala Hana Macigová, která zvládla nejvíce sedů-lehů ze všech soutěžících – 51 za 1 minutu. 

12. dubna se uskutečnilo Tvoření v domečku u zahrádkářů – výroba překvapení pro maminky.  

12. dubna dostaly děti Mokré vysvědčení – na závěr plaveckého výcviku.  



15. dubna proběhla soutěž Moudrá sova. Každý rok pořádá SVČ v Rožnově p. R. vědomostní 
soutěž s příhodným názvem „Moudrá sova“. Tým ve složení Klára Jaroňová, Sára Holčáková, 
Kristýna Fárková a Aneta Tovaryšová si vedl výborně. Škola obstála v konkurenci plně organizovaných 
městských škol a získali krásné 2. místo. 

18. dubna se uskutečnil výchovný koncert pro 3., 4. a 5. ročník byl zaměřen na předvedení různých 
druhů hudebních nástrojů a na poslech instrumentálních skladeb. 

19. dubna proběhl výchovný koncert pro žáky 1. a 2. ročníku. Koncert pro 1. a 2. ročník se nesl v 
duchu lesa. Děti zhlédly pohádku Červená Karkulka v muzikálové podobě a poslechly si lesní zvuky v 
podání houslí, akordeonu a zobcové flétny. 

22. dubna slavíme Den Země. Děti ve školní družině se v rámci svých aktivit zapojily do úklidu v obci. 
Za účelem doplnit si znalosti o zemské půdě zážitkovou formou, uspořádala škola výlet do Lešné u 
Valašského Meziříčí. V přírodovědných expozicích zámku a v nádherně rozkvetlém parku se pro školní 
kolektivy organizovaly zábavné výukové programy. Nechyběla výstavka zeleniny, jarních květin a 
podzemních zvířátek.  

květen 

Proběhlo společné fotografování tříd. 

Účast v běžeckém závodě Macurův memoriál na Horní Bečvě. 

Paní Bronislava Štůsková připravila pro žáky v prostorech domečku Svazu zahrádkářů pracovní dílnu. 
Během dílničky si malí zahradníci do vyrobených a vlastnoručně ozdobených květináčů z PET lahví 
zasadili květinku Verbenu, kterou darovali maminkám na besídkách ke Dni matek. 

Žáci 3. - 5. třídy zahájili v květnu projekt „Zachraňme motýly“. V hodinách literatury pročítali 
encyklopedie a atlasy, kde se seznámili s životem motýlů. V hodinách informatiky žáci 4. třídy 
vytvářeli „Vlastní encyklopedii motýlů.“ Žáci 4. - 5. třídy ve výtvarné výchově nakreslili motýly. Žáci 3. 
třídy si vyzdobili svoji třídu pestrými motýly, které si poskládali z papíru.  

V polovině května žáci 4. – 5. třídy navštívili dopravní hřiště v Rožnově pod Radhoštěm. Pan Hronek je 
seznámil s pravidly silničního provozu, která pak využili na dopravním hřišti a za projevené znalosti 
obdrželi průkaz cyklisty. 

Školní výlet do Zbrašovské jeskyně v Teplicích nad Bečvou a na hrad Helfštýn.  

červen 

Návštěva vystoupení tanečního oboru ZUŠ Rožnov p. R. v Janíkově stodole, kterého se ve dnech 31. 
května a 1. června zúčastnily všechny ročníky školy.  

Dne 2. června čekalo prvňáčky v místní knihovně překvapení. Odehrál se tam příběh o malé mořské 
víle, která kvůli lásce ke knihám a touze naučit se číst souhlasila s tím, že zůstane němá. Vysvobodit ji 
mohly jen děti, které předvedou, že umí číst. Prvňáčci svou četbou zachránili malé mořské víle hlas a 
za to je čekala odměna v podobě průkazky čtenáře, knížky a sladkostí. Před tím ale museli složit slib 
na velkou Pasovací knihu a pokleknutím před mořským ježíkem slíbit, že budou knihy chránit. Malou 
mořskou vílou byli pasováni na čtenáře – rytíře Řádu „Krásného slova“ a s nadšením si odcházeli do 
školy dočíst svou první mořskou knížku. 



  

Ve dnech 7. a 9. června proběhl výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R., v rámci 
programu „Jak Valaši chovali včely“. Děti se dozvěděly zajímavosti o starších i současných způsobech 
chovu včel, neobyčejném životě včelího společenství a včelích produktech. Praktickou částí byla 
návštěva dětí v perníkářské a voskařské dílně, kde si vyrobily předměty na památku.  

Dne 21. června se uskutečnila zkouška nového školního rozhlasu při vyhlášení cvičného požárního 
poplachu. Všichni zachovali klid a rozvahu a za 1 minutu 20s byl objekt školy prázdný.  

Dne 23. června čekalo vybrané sportovce klání na Rožnovské olympiádě, která proběhla v Zubří.  

V pátek 24. června se loučili prvňáčci se školním rokem táborákem u jízdárny.  

V červnu žáci 3. - 5. třídy pokračovali v projektu „Zachraňme motýly“. Pozorovali proces kuklení. 
Poznatky z projektu předali žáci 3. - 5. třídy mladším spolužákům z 1. a 2. třídy na besedách. Děti si 
pod lupou prohlédly dospělé housenky lišaje i hranostajníka. Vyvrcholením projektu byla návštěva 
RNDr. Lukáše Spitzera, Ph.D. člena Českého svazu ochránců přírody. 

Ve dnech 27. a 28. června žáci navštívili přírodní památku Pod Juráškou -  Přírodní památku Pod 
Juráškou tvoří silně podmáčená rašelinná louka s cennými mokřadními společenstvy. Nachází se pod 
prudkým zalesněným svahem Jurášky v údolí potoka Kněhyně v Radhošťské hornatině po pravé 
straně silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny. Děti provedl Ing. Petr Konupka ze Salamandru.  

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Děti se učí recyklaci odpadu, sbírají baterie, elektrické 
přístroje, tonery a PET lahve.  

Dne 29. června se všechny třídy shromáždily v tělocvičně školy. Pan starosta předal žákům, kteří 
úspěšně reprezentovali školu, ceny starosty. Příští školní rok bude mít škola 66 žáků a mateřská škola 
72 dětí. Přes prázdniny došlo k vybavení školní šatny novým nábytkem a k vytvoření nové třídy ze 
stávající družiny.  

školní družina 

28. června jelo starší oddělení školní družiny do Rožnova, kde navštívilo Pohádkové lázně.  

září 

Škola se rozrostla o 16 prvňáčků. Letos školu navštěvovalo 66 žáků. Žáky 5. třídy čekala nová třída a 
všichni žáci si již mohli odložit své věci do nově instalovaných šaten. Rozšířila se spolupráce se SVČ v 
Rožnově pod Radhoštěm. V odpoledních hodinách mohli již žáci relaxovat ve dvou odděleních školní 
družiny.  

Školní rok 2016/2017 byl slavnostně zahájen v tělocvičně za účasti pana starosty Ing. Radima Gálika i 
pana místostarosty Milana Fárka. Přivítali nové prvňáčky, jejich třídní učitelku Mgr. Zdeňku 
Kypetovou, paní vychovatelky – Vendulu Golasovskou a Mgr. Michaelu Kubjátovou. Prvňáčci byli 
obdarováni kornouty plnými sladkostí.  

31 žáků se zúčastnilo tradičního závodu „Běhu za zdravím“ v rožnovském parku, Lukáš Macura z 3. 
třídy vybojoval druhé místo a 5. místo obsadili Vendulka Fiurášková z 2. třídy a Daniel Polášek ze 4. 
třídy. 



 Do školní družiny se přihlásilo 48 žáků, byla vytvořena dvě oddělení. V mladším oddělení se mohli 
děti těšit na „Rok s krtkem“ a žáci ze staršího oddělení postupně plnili úkoly „Olympijského roku“.  

Od 12. září zahájily svoji činnost i kroužky SVČ Rožnov. Žáci školy měli možnost navštěvovat Šikulu, 
Zdravotníka, Záchranáře, Sportovní hry a Přírodovědný kroužek.  

Proběhly první třídní schůzky a prvňáčci absolvovali focení do MF Dnes.  

říjen 

12. října - žáci 1. třídy a děti z MŠ zhlédli divadelní představení „O dráčkovi, který se na zimu vypravil 
do Afriky“. 

14. října - muzikál „Studánka Rubínka“ v podání pěveckého sboru Skřivani ze ZŠ Horní Bečva.  

 Žáci 2. - 5. třídy se zúčastnili ve dnech 18. - 20. října programu věnovanému krajové gastronomii ve 
Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Výukový program s názvem „Co vařily naše babičky“ 
nabídnul možnost dětem nejen ochutnat, ale především si vyzkoušet uvařit podle valašských receptů 
výtečná jídla a také se zaposlouchat do zvyků, které panovaly v kuchyních našich babiček. 

V úterý 25. října se nad Prostřední Bečvou vzneslo mnoho pestrých draků. Uskutečnila se Drakiáda. 

Svaz zahrádkářů zorganizoval se školou 25. října Bečvanské dýňování. V 18 hodin proběhlo slavnostní 
rozsvícení halloweenských dýní. Nejvíce děti zaujala stezka odvahy, kterou pro ně připravila paní 
Bronislava Štůsková s žáky 5. třídy. Náves ozdobily rozsvícené dýně, které vytvořily podzimní 
tajuplnou atmosféru.  

listopad 

V rámci výuky anglického jazyka proběhla ve 3., 4. a 5. třídě neobvyklá vyučovací hodina, v níž se žáci 
seznámili s historií a se zvyky, které se k Halloweenu váží. Žáci se oblékli do typických kostýmů, které 
si přinesli nebo vyrobili v rámci výtvarné výchovy a společně navštívili 1., 2. třídu, kancelář i ředitelnu, 
kde koledovali o sladkosti.  

Na přelomu října a listopadu se žáci 2. a 5. třídy zúčastnili čtenářských besed s paní knihovnicí. 
„Páťáci“ se seznámili se základními pravidly psaní referátu. „Druháci“ si povídali o etiketě. Dozvěděli 
se, jak se správně zachází s knihou a objasnili si význam slova zdvořilost.  

V týdnu od 1. – 4. listopadu naši nejstarší školáci měli možnost vystupovat v jednotlivých předmětech 
v roli učitele a tím si vyzkoušet, co tato práce obnáší.  

Týden od 21. – 25. listopadu plynul v kulturním duchu. Každý den totiž odjela vždy jedna třída do 
Rožnova p. R., aby v rámci výuky hudební výchovy zhlédla v sále ZUŠ koncert laděný právě pro určený 
ročník. Žáci třetí třídy vyjeli hned v pondělí, pro ně si malí muzikanti připravili hru na žesťové a 
strunné nástroje. Pro „čtvrťáky“ a „páťáky“ byl koncert obohacen výstupem hudební skupiny, která 
divákům zahrála několik líbivých skladeb. A žákům první a druhé třídy interpreti předvedli pohádku s 
názvem Strašidelný les.  

Již od 1. listopadu se ve výtvarné výchově, pracovních činnostech a hudební výchově začalo s velkými 
přípravami na rozsvěcování vánočního stromu. Vyráběly se vánoční předměty do prodejního stánku, 
malovali kulisy a pilně nacvičoval zpěv, recitace a tanec na slavnostní vystoupení.  



prosinec 

1. prosince žáci prvního ročníku navštívili v rámci pohádkového čtení místní knihovnu, žáci 3. ročníku 
měli knihovnickou lekci na téma „Pověsti z okolí Rožnovska“. 

 5. prosince proběhla na škole Mikulášská nadílka. Poděkování patřilo Mikuláši, čertům i andělovi z 
řad hasičů z Kněhyň a Červenému kříži, který připravil balíčky pro všechny děti z MŠ i ZŠ. 

 8. prosince se prvňáci zúčastnili „Korálkování“ – v prostoru výtvarné dílny si mohli pod vedením 
zkušené paní instruktorky vyrobit vánoční dekorace na stromeček.  

 9. prosince se prvňáci sešli na odpolední akci s rodiči – „Pískohraní“, kde všichni společně tvořili 
obrázky s vánoční tématikou ze sypaných barevných písků.  

13. prosince druhý a třetí ročník absolvoval výukový program ve Valašském muzeu v Rožnově p. R. – 
„Vánoce na dědině“. Během procházky Valašskou dědinou si žáci prohlédli jednotlivé chalupy, kde 
jim zaměstnanci muzea předvedli vánoční zvyky a tradice z minulosti.  

21. prosince proběhla ve škole netradiční beseda o slavení Vánoc v Austrálii. Žákům 4. a 5. ročníku 
zajímavou formou vyprávěla své zkušenosti babička spolužáka Orsona o zvycích v Austrálii.  

 22. prosince celá škola navštívila místní kostel, kde si žáci zazpívali vánoční koledy a naladili se na 
vánoční svátky.  

akce školní družiny 

 1. prosince proběhla celodružinová akce „Bobování na Plančáku. 

22. prosince den před vánočními svátky proběhlo „Družinové předvánoční posezení“ – děti si předaly 
dárečky, které si nachystaly.  

Mateřská školka střed 

leden 

8. ledna navštívilo mateřskou školu divadlo pana Taraby s pohádkou „O chytré princezně“. Tohoto 
divadelního představení se zúčastnily i děti z Kněhyň. 

13. ledna se v budově mateřské školy uskutečnila pro rodiče z obou mateřských škol beseda s Mgr. 
Odstrčilíkovou a Mgr. Papajovou na téma „Logopedická prevence v MŠ“ a „Školní zralost v kontextu s 
řečovými schopnostmi“.  

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 27. ledna. Zúčastnilo se jej celkem 15 dětí z Mateřské školy střed a 3 
děti z MŠ v Kněhyních.  

únor 

Od 9. února začaly přihlášené předškolní děti, společně se základní školou, navštěvovat bazén v 
Rožnově pod Radhoštěm. Plaveckého výcviku se zúčastnilo i osm předškolních dětí z Kněhyň.  



V období od 15. do 19. února jezdilo 9 dětí ze starší třídy MŠ střed a 5 dětí z MŠ v Kněhyních, 
společně se žáky 1., 2. a 3. třídy ZŠ v Zubří, do dětského lyžařského parku ve Velkých Karlovicích – pod 
hotel Horal. 

25. února zhlédly děti pohádku divadla Leonka „Dva sněhuláci“. Na tuto pohádku se přišli podívat i 
žáci 1. a 2. třídy základní školy. 

V obou mateřských školách probíhaly práce s keramickou hlínou a u dětí s vadou řeči se pokračovalo 
v logopedické péči. 

březen 

9. března proběhl Maškarní karneval. 

 V měsíci březnu vyhlásilo Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm výtvarnou soutěž 
„Motýli“, které se starší děti se svými obrázky zúčastnily. 

 V březnu se obě třídy Mateřské školy – střed i děti z Mateřské školy v Kněhyních zapojily do zdobení 
velikonočních vajíček pro výzdobu Kraslicové aleje.  

V pondělí 21. března odjely starší děti do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl pro 
ně připraven výchovný program „Velikonoce na Valašsku“.  

duben 

12. dubna proběhlo ve třídě malých dětí „Jarní setkání s maminkami“. Děti měly pro své maminky 
připraveno pásmo písniček, básniček nejen o mamince, veršovanou pohádku O Smolíčkovi. Po 
závěrečných tanečcích děti předaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky.  

12. dubna proběhla závěrečná lekce plaveckého výcviku. Na závěr děti dostaly „mokré“ vysvědčení, 
kde měly zaznamenány své osobní rekordy. 

 Ve dnech 13. a 14. dubna se v MŠ – střed uskutečnil zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017. 

17. dubna se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání občánků. Čtyři děti z mateřské školy svým 
pásmem písní a básní obohatila tento slavný den v životě nových občánků obce.  

21. dubna navštívily děti ze starší třídy tělocvičnu základní školy na „Školu tenisu“. Po rozcvičce a 
hrách s míčky a tenisovou raketou si děti vyzkoušely tenisový odpal, za své snažení obdržely diplom.  

Poslední týden měsíce dubna přiletěly do mateřské školy čarodějnice a čarodějové. Děti vyráběly, 
kreslily obrázky s čarodějnickou tématikou.  

28. dubna navštívilo mateřskou školu divadlo Leonka s pohádkou „Jak se brouček ztratil“. Na 
pohádku, do které se zapojily i děti, se přijely podívat i děti z Kněhyň.  

29. dubna proběhl čarodějnický rej. Děti oblečeny v čarodějnických kostýmech soutěžily v létání na 
koštěti, v přenášení pavouka po překážkové dráze, v házení „havětí“ do kyblíku a shazování 
plechovek.  



29. dubna přijelo za staršími dětmi Rádio Orion s pořadem Rada starších. Děti odpovídaly na otázky: 
Co jsou to nájezdy? Jak hokejista vydělává peníze? Co dělá kapitán hokejového týmu? Hrají holky taky 
hokej? Co dělá hokejista po zápase? Originální odpovědi dětí se daly slyšet ve vysílání Rádia Orion v 
týdnu od 9. do 13. května.  

květen 

3. května oslavily děti ze starší třídy Den matek. Proběhla besídka, kterou jim děti připravily. Pásmo 
písní prokládané krátkými scénkami, zakončily básněmi pro maminky a o maminkách.  

10. května proběhlo fotografování dětí obou tříd na společnou fotografii. 

19. května odjely děti z obou mateřských škol na výlet do Galaxie Zlín. Jedná se o rodinný zábavní 
park plný atrakcí pro pohybové vyžití dětí.  

září 

Do mateřské školy ve středu obce bylo celkem zapsáno 52 dětí, z toho pět dětí má odklad školní 
docházky. Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd: ve třídě starších dětí (Pirátů) je zapsáno celkem 
26 dětí, třídu malých dětí (Skřítků) pravidelně navštěvuje také 26 dětí.  

6. a 8. září proběhly v obou mateřských školách schůzky rodičů. Na nich byli rodiče seznámeni se 
změnami ve školství, s organizací provozu ve školním roce 2016/2017, se školním řádem, s vnitřním 
řádem, s výší úplaty za předškolní vzdělávání.  

13. září se uskutečnilo fotografování starších dětí – Pirátů v pirátském oblečení.  

25. září se uskutečnilo v budově Obecního úřadu Vítání občánků. Čtyři naše děti svým pásmem písní a 
básní obohatily tento slavný den v životě nových občánků obce.  

říjen 

4. října byly zahájeny výrobou jablíčka práce s keramickou hlínou.„Keramika“ probíhala každých 14 
dní, děti si své výrobky po dokončení odnášely domů.  

Od měsíce října byla také zahájena logopedie, náprava řeči.  

Středisko volného času v Rožnově p. R. vyhlásilo výtvarnou soutěž „Afrika“. V této soutěži obsadila 
Dominička Šenkeříková krásné 2. místo.  

12. října přijelo divadlo Leonka s „Podzimní pohádkou“  

14. října navštívily starší děti kinosál na Horní Bečvě, kde jim žáci místní základní školy zahráli muzikál 
„Studánka Rubínka“.  

25. října si děti ze starší třídy přinesly do školky své draky, které šly pouštět na kopec Plančák. 

listopad 

3. listopadu přijelo divadlo paní Dohnálkové s „Pohádkou o zvířátkách“.  



11. listopadu samy děti zahrály pohádku „O perníkové chaloupce trochu jinak“ malým dětem 
(Skřítkům). 

16. listopadu děti zahrály totéž představení i žákům 1. třídy ZŠ. 

23. listopadu navštívilo mateřskou školu divadlo pana Taraby se známou pohádkou „O Bajajovi“.  

30. listopadu se starší děti zúčastnily osvětové akce na ochranu životního prostředí „Jak třídíme 
odpad“. Na klasické pohádce „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“ se děti učily odpad správně třídit, 
seznámily se s cestou tříděného odpadu do továrny, kde probíhá recyklace.  

prosinec 

Od 5. do 9. prosince proběhlo ve třídě malých dětí„čertování“. Děti se proměnily v malé čertíky, vařily 
a neustále míchaly čertovský guláš a formou her a činností odbourávaly strach z příchodu čerta, 
anděla a Mikuláše.  

8. prosince navštívila školku vzácná návštěvu - anděl, čert a Mikuláš. 

13. prosince navštívil mateřskou školu fotograf z týdeníku Jalovec. Vyfotografoval si starší děti, které 
odpovídaly na otázky: S kým nebo s čím si ve školce nejraději hraji? Jaká je moje nejoblíbenější 
pohádka? 

 14. prosince přijel do školky Ježíšek.  

16. prosince navštívily starší děti 1. třídu základní školy.  

22. prosince proběhla návštěva kostela sv. Zdislavy.  

Školka Kněhyně 

leden 

 8. ledna návštěva v MŠ – střed, pohádkové představení pana Taraby "O chytré princezně".  

23. ledna vystoupení na výroční schůzi SDH Kněhyně.  

Personální změna – za paní učitelku Füleovou, která je nyní na mateřské dovolené, nastoupila do MŠ 
nová paní učitelka Pavla Jaroňová.  

únor 

Od 9. února do 12. dubna probíhal plavecký výcvik v Rožnově pod Radhoštěm. 

březen 

11. března se uskutečnil karneval. 

30. března návštěva v MŠ - střed na divadelní představení – pohádka Popletená slepice.  



duben 

Zápis do MŠ v Kněhyních pro příští školní rok proběhl 11. dubna. 

květen 

19. května se uskutečnil výlet do zábavního parku Galaxie ve Zlíně.  

27. května navštívila naši mateřskou školu paní Borošová s pohádkou „Boty dělaj kocoura“. 

31. května návštěva pouťových atrakcí před mateřskou školou. 

červen 

1. června proběhla oslava Dne dětí. 

7. června se uskutečnilo screeningové vyšetření očí u nahlášených dětí. 

14. června přijela do mateřské školy paní Horáková s pásmem krátkých pohádek.  

15. červen byl pro předškoláky, a zvláště budoucí prvňáčky, dnem rozloučení s mateřskou školou. 

17. června se děti ze třídy Skřítků vypravily na místní biotop u Zavadilky. V brouzdališti se otužovaly, 
zajezdily si na skluzavce a na závěr si zahrály fotbal na nohejbalovém hřišti.  

23. června se 10 dětí zúčastnilo VII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže.  

24. červen byl pro děti z „maláčku“ Dnem broučků. Všichni se proměnili v broučky, berušky, motýlky 
a včelky a rozlétli se po školní zahradě, kde měli připravené domečky.  

září 

Do mateřské školy v Kněhyních je v současné době zapsáno celkem 20 dětí, jedno dítě má odklad 
školní docházky.  

listopad 

3. listopadu zavítal do mateřské školy divadelní soubor Bublanina. Veselá pohádka o zvířátkách se 
dětem líbila a hodně je i pobavila.  

Spolky 
 

ČČK Prostřední Bečva 

 

Místní skupina byla založena v roce 1950. V součastné době má 40 členů. 

Složení výboru MO: 

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/cck-prostredni-becva/


Předseda: Marcela Maléřová 

Jednatel: Ludmila Lenomarová 

Pokladník: Jana Slováková 

Členové: Ivana Stodůlková a Marcela Mikešová 

 6. února proběhl, tak jako každý rok, již 20. ročník tradičního Maškarního plesu, pořádaného 
organizací Českého červeného kříže Prostřední Bečva.  Ples proběhl na Valašském šenku Zavadilka, 
hrála skupina UNIVERZAL. 
 
Český červený kříž Prostřední Bečva uspořádal zájezd do Polského Těšína, který se uskutečnil v 
sobotu 7. května.  
 
Český červený kříž Prostřední Bečva pořádal pro své členy 21. srpna letní posezení v areálu Zavadilka.  
 
Český červený kříž Prostřední Bečva uspořádal zájezd do Polského Těšína, který se uskutečnil v 
sobotu 8. října.  
 
 

Dechová hudba Záhořané z Valašska z.s. 
 
Bohumil Růčka již deset let šéfuje kapele Záhořané. Tato dechovka je známá daleko za hranicemi 
Prostřední Bečvy. Na konci července proběhl v areálu Zavadilky Festival dechových hudeb. Zúčastnilo 
se pět dechovek – Loštická Veselka, Povážská Veselka (Sk), Fryštácká Javořina, Lieskovanka (Sk) a 
Záhořané. 
 
Přehled vydaných CD:  
 
1 CD:  Chodníček na Radhošť 
 

1 Chodníček na Radhošť     
2  Zafúkal větérek                 
3  Veselý život                      
4  Namaluju obrázek            
5  Lásku sem našel              
6  Tři srdénka                      
7  Zpátky do dětství              
8  Naše Valašsko                  
9  Kosí bratři                        
10 Zarmůcené srdéčko          
11 Naše milování                  
12 Co to milý říkaš    
13 Když sem šla z kostela    
14 Obrázek                          
15 Nemocné  srdéčko           
16 Valašská krajina              
17 Směs polek V. Maňase                               
                                               Vzkázala mně milá                             

                                               Nenahledaj do okénka                         

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/dechova-hudba-zahorane-z-valasska-zs/


                                               Děvčice z Moravy                                
                                               Vinečko jak višňa                               

 

CD 2 Valašsko, rád ťa mám 
 
 
1 Bečvú sa pěsnička nese 
2 Mám sny nádherné 
3 Počkaj synečku 
4 Keby ste věděli 
5 Dolina, dolina 
6 Vesničko moje milená 
7 Ej vy hory moje 
8 Za mňa i za teba 
9. Nestačí jen snít  
10. Lásko moja lásko 
11. Klarinetový čardáš 
12. Velká láska 
13. Beskyde, Beskyde 
14. Halleluja 
15. Valašsko, rád ťa mám 
16. Javore, Javore 
 
3 CD:  Zpomínku mám roztopěknú 
  
1.  My jsme Valaši 
2.  Chodníček radosti 
3.  Vzácná bylina 
4.  Žitečko sme sežali 
5.  The rose 
6.  Pasačka 
7.  Já su cérka malučká 
8.  Na horách studénky 
9.  Maria, má dobrá matko 
10. Teddy polka 
11. Radegast pod stráněmi 
12. Neodcházej, kamaráde 
13. Když mládenci zaspívajú 
14. Láska jak studánka 
15. Pod Vysokú ogar 
16. Salašnická 
 
 Přehled akcí dechové hudby: 
 
6. února. Valašské muzeum - Rožnov - Masopust 
4. června Bacov - Kácení máje 
5. června Prostřední Bečva - Hasičská oslava 
25. června Loštice - Festival dechových hudeb 
2. července Rožnov pod Radhoštěm - Sklářská sobota 
5. července Radhošť- Pouť svatého Cyrila a Metoděje 
31. července Prostřední Bečva - Mezinárodní festival dechových hudeb 



7. srpna Muzikantská pouť valašských kapel - Svatý Hostýn   
4. září. Hutisko - Solanec - Poskla - Dožínky 
11. září Rožnov - Valašské muzeum - Setkání valašských dechovek    
26. listopad Prostřední Bečva - Rozsvěcování vánočního stromu 
29. prosinec Prostřední Bečva - kostel sv. Zdislavy - Vánoční koncert plný koled  
 

 

FK Prostřední Bečva 
 
V neděli 6. března proběhla Valná hromada TJ Sokol - přijaty nové stanovy, nový název a logo klubu a 
byl zvolen nový výbor.  
Nový název je: FK Prostřední Bečva z.s./zapsaný spolek/, nový výbor bude pětičlenný a bude pracovat 
ve složení: Aleš Jurajda, Zbyněk Jurajda, Zdeněk Janíček, Radim Mičkal a Marek Polášek. 
 
Soutěžní ročník 2015/16 je možno přiřadit k těm úspěšným - 4. místo. 
 
Zbyněk Jurajda skončil na pozici hlavního trenéra FK Prostřední Bečva. Jeho nástupcem je bývalý 
trenér Zubří Martin Nerád. Jurajda se posune na místo druhého asistenta a trenéra brankářů. 
 
Změny v sestavě: přestoupili k nám z Vigantic Pavel Gálik, z Frýdlantu nad Ostravicí Štěpán Rybenský 
a z Rožnova pod Radhoštěm Radim Malina. Odešel hostující Jakub Vašut z Horní Bečvy, pokračuje v 
hostování Rosťa Balejík, z hostování v Bynině se vrací zpět a po operaci kolena již pilně trénuje 
nestárnoucí Vladimír Fiurášek.  
 
Po podzimní části soutěžního ročníku 2016/17 - 5. místo. 
 
V sobotu 26. listopadu proběhla od 19.00 v Sokolovně na hřišti Kateřinská diskotéka. Hrál DJ Jiří 
Veselý - dramaturg a DJ rádia Petrov. Všechny Kateřiny po prokázání totožnosti měly vstup a uvítací 
drink zdarma.  
 
V Kroměřížském deníku vyšel 26. dubna článek o Jakubovi Ondryášovi s názvem Jak "Prášek" Ondryáš 
chytá velké ryby a střílí pěkné góly. Letošní sezonu hraje dlouholetá opora Prostřední Bečvy Jakub 
Ondryáš ve velké formě. Nikdo mu v klubu neřekne jinak než Prášek. "To je přezdívka po mém otci, 
která se moc nelíbí mojí manželce, ale ona s tím nic nenadělá," řekl fotbalista Prostřední Bečvy.  

Pod titulkem "Žeryk z Prostřední Bečvy pokousal Polanku“ vyšel 30. srpna v Olomouckém deníků 
článek o fotbalovém útočníkovi Lukáši Křenkovi starším.  
Valašská Polanka naposledy před rokem prohrála s Prostřední Bečvou A historie se opakovala. 
Svěřenci Karla Hajdy prohráli na Prostřední Bečvě 3:0 a hattrickem je sestřelil důrazný hrotový 
útočník Lukáš Křenek starší, kterému nikdo neřekne jinak než Žeryk.  
Jeho přezdívku mu vymyslel, když mu bylo devět, jeho otec. "Rád jsem si hrával na psa, takže to bylo 
jasné. Pak se toho chytli ostatní kluci a už tu přezdívku mám do dneška," řekl Lukáš Křenek starší.  
 

Honební společenstvo Prostřední Bečva 
 
Dne 27. 11. se konala valná hromada honebního společenství v pastoračním centru kostela Svaté 
Zdislavy na Prostřední Bečvě. Na programu byla volba orgánů valné hromady, zpráva starosty 
honebního společenstva a zpráva revizní komise.  
 
 

 

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/honebni-spolecenstvo-prostredni-becva/


Jezdecký klub Prostřední Bečva 
 

30. dubna proběhla soutěž formanů a chladnokrevných koní. 
 
1. května se uskutečnil 21. ročník výstavy koní na Valašsku. 
 
Děti i junioři z JK Valašsko Prostřední Bečva se pravidelně účastní skokových nebo drezurních závodů. 
Jedním z vrcholů celé sezony jsou Oblastní mistrovství Severní Moravy, které pořádá Česká jezdecká 
federace. Na konci srpna proběhla tato soutěž určená pro mladé jezdce a seniory v jezdeckém areálu 
Equine Sport Center Olomouc, kde se konají nejvyšší jezdecké soutěže konané v ČR. JK Valašsko zde 
reprezentovala dvojice Anna Křištofová a klisna Campari. 
 
 V září pak proběhlo Oblastní mistrovství pro pony jezdce, děti a juniory v parkuru a drezuře. 
Jezdkyním ve věku 13-16 let se lépe dařilo v drezurních závodech ve Frenštátě pod Radhoštěm. Lada 
Srovnalová s kobylkou Esmi získala 1. místo. V této kategorii byla úspěšná i Natálie Gabková s koněm 
Monet, kteří obsadili místo třetí. V juniorech JK Valašsko dobře reprezentovala Petra Kocmánková s 
Damonou. Ladě Srovnalové se také vedlo v parkuru LP v Nových Zámcích, kdy s poníkem Lucky 
vyskákali druhé místo.  
 

Klub důchodců 
 
Klub důchodců pořádal v sobotu 30. ledna od 17.00 hod. ples v prostorách Hotelu Bečva. K tanci a 
poslechu hrál pan Závorka. 
 
V pátek 8. dubna proběhlo v hotelu Bečva Vítání jara.  
V sobotu 7. května proběhl v hotelu Bečva Den matek s hudbou. 
V pátek 3. června proběhlo v hotelu Bečva smažení vaječiny. 
V pátek 12. srpna se v hotelu Bečva uskutečnilo Srpnové posezení. 
V pátek 23. září se uskutečnilo Podzimní posezení v Hotelu Bečva.  
Výroční členská schůze proběhla v pátek 18. listopadu v Hotelu Bečva. 
 
 

Myslivecký spolek Radegast 
 
Tradiční kácení máje v Bacově se konalo v sobotu 4. června. Hráli Záhořané a Disco. 
 
V sobotu 23. července se konal v areálu Kněhyně Letní myslivecký večer. Hrála skupina Meteor. 
 
Hubertská mše svatá v podání sboru trubačů OMS Přerov se konala v neděli 25. září v 10.00 hodin v 
kostele sv. Zdislavy. Mši celebroval mons. Vojtěch Šíma děkan Děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice 
v Kroměříži. Doprovodný program: ukázka dravců ČSOP Hošťálková. 
 
 

Sakumpikum z.s. 
 
předseda: Kantorová Radomila 
místopředseda: Bc. Uhlářová Alice 
členové rady: Žitníková Marta, Gáliková Martina, Polášková Dana 

 
Z technických důvodů se nekonal letošní IIX. Slet čarodějnic. 

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/jezdecky-klub-prostredni-becva/
http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/klub-duchodcu/
http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/myslivecky-spolek-radegast/
http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/sakumpikum-zs/


 
Spolek Sakumpikum vyhlásil třetí ročník soutěže O nejkrásnější zahradu na Prostřední Bečvě. První 
místo získal v hlasování veřejnosti Zdeněk Vajgl, jehož krásně upravená zahrada jistě zaujala i svými 
jezírky. Druhé místo obsadila Marie Mikudová, třetí Ivana Holubová a na čtvrtém místě skončila 
Marie Jurošková. Všichni účastníci obdrželi poukazy na odběr zboží v prodejně Chalupář na Horní 
Bečvě. 
 
10. června proběhla Vaječnice aneb další posezení pod lípou - počasí přálo, den byl jako stvořený na 
posezení v přírodě. 

1. října se uskutečnilo Podzimní šmatlání aneb průzkum lyžařské chaty.  

5. listopadu se uskutečnila výprava za poznáním dalšího města. Po Olomouci, Ostravě a Bratislavě to 
bylo Brno. 
 
V sobotu 26. listopadu uspořádal spolek Sakumpikum společně s obcí Prostřední Bečva tradiční 
Rozsvícení vánočního stromu. Akce začala v 12.00 hod. a na pódiu se postupně vystřídaly soubory 
Soláněk z Hutiska-Solance, Skřivan z Horní Bečvy nebo letošní nováček programu cimbálová muzika 
FCM Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm. Samozřejmě, že nechyběli ani místní Záhořané a děti ze 
základní školy se svým vystoupením. Před večerním vrcholem celého programu – samotným 
rozsvícením a ohňostrojem - se na návsi shromáždilo až 2,5 tisíce návštěvníků. Po organizačním 
nedorozumění došlo k předčasnému spuštění ohňostroje, který zaujal novými efekty. Naopak 
samotné rozsvícení vánočního stromu po odpočtu dětí a přítomných proběhlo na jedničku. Celým 
odpolednem provázela Kateřina Dostálová. 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů střed 
 
23. ledna se uskutečnil hasičský ples ve Valašském šenku Zavadilka, hrál Dušan Čaplák. 
 
V sobotu 27. srpna proběhla v areálu kostela sv. Zdislavy soutěž O pohár starosty obce - 6. ročník 
soutěže v požárním sportu. 
 
V neděle 28. srpna se uskutečnila v prostoru fotbalového hřiště soutěž O pohár okrsku č. 3. Soutěž 
byla zároveň posledním kolem v rámci ligy mladých hasičů okresu Vsetín.  
 
Hasiči mají zrenovovanou stříkačku: rekonstrukce CAS 32 T-148 6x6 Cisternovou automobilovou 
stříkačku na podvozku Tatra 148 zakoupila pro jednotku obec Prostřední Bečva v roce 2009. Jednalo 
se o starší vozidlo. Cisterna spolehlivě sloužila místní jednotce až do loňského roku, kdy začaly 
problémy především s těsností původní ocelové nádrže na hasební vodu. Postupem času vyvstávaly i 
další drobné technické problémy. Po vzájemné konzultaci členů jednotky s vedením obce bylo 
rozhodnuto podrobit současné vozidlo Tatra 148 kompletní rekonstrukci. Výběrové řízení na tuto 
rekonstrukci vyhrála firma THT Polička, s.r.o. Cisterna byla převzata zástupci firmy letos v červenci a 
koncem října ji členové jednotky spolu se zástupci obce převzali přímo ve firmě THT v Poličce. V nové 
nástavbě vozidla je umístěna nová nádrž na hasební vodu o objemu 6600 l. V zadní části je nově 
vybudovaná skříň, ve které se nachází buben s tvarově stálou hadicí délky 60 metrů. V přední části je 
na obou stranách vozidla nové ovládání čerpacího agregátu o výkonu 3200 l/min. Konečná cena 
celkové rekonstrukce byla 2 290 000 Kč.  

 
 
 

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/sbor-dobrovolnych-hasicu-stred/


 

Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně 
 
V sobotu 16. ledna se konal ples v Hasičském domě v Kněhyních. Hrála hudba UNIVERSAL. 
 
V sobotu 30. dubna se u hasičské zbrojnice SDH Kněhyně konalo Stavění máje. 
 
V sobotu 21. května se u hasičské zbrojnice SDH Kněhyně konalo Kácení máje. 
 
V pátek 12. srpna proběhl v areálu SDH Kněhyně koncert MAJK SPIRIT & DJ GRIMASO Vstupné bylo 
299 Kč v předprodeji a 399 Kč na místě.  

 
 

Svaz zahrádkářů 
 
V pátek 11. září připravili zahrádkáři u moštárny odpoledne pro děti. O ukázku moštování ovoce byl 
velký zájem, takže diváci se téměř všichni nevlezli. Návštěvníci mohli čerstvě vylisovaný jablečný mošt 
rovnou ochutnat a připraveny byly také palačinky nebo špekáčky k táboráku. Pohodovou atmosféru si 
užívali děti i dospělí. 

 
 

TJ Kněhyně 

 
V sobotu 12. března se konal dětský karneval. 
 
V sobotu 2. července se na hřištích u Zavadilky odehrál 3. ročník nohejbalového turnaje, kterého se 
zúčastnilo celkem 12 týmů. První místo vybojoval po dvou předchozích finálových účastech poprvé 
tým s názvem Gladiators ve složení Pavel Juřík, Staňa Fiurášek a Jiří Fiurášek. Druhé místo obsadily 
Mumie a třetí místo tým Jakuzzi. 

V sobotu 6. srpna se konal na hřiště v Kněhyních Mundial - 30. ročník turnaje v malé kopané.  

V neděli 25. září se uskutečnil Běh Kněhyňským údolím - přespolní běh pro všechny věkové kategorie. 
Na start se postavilo přes 90 závodníků v 16 kategoriích. Nejmenší děti běžely 150 metrů, nejdelší 
trať měli muži, kteří absolvovali 10 km. Značené trasy vedly terénem od hřiště TJ Sokol a okolím RS 
Kotouč. Novinkou letošního ročníku byla „Kněhyňská míle“, ve které amatérští běžci měřili své síly na 
trati dlouhé 2 km. 
 
V sobotu 19. listopadu měli možnost diváci shlédnout divadelní hru Příběh Coco Chanel v kulturním 
domě na Horní Bečvě. Hra Jiřího Justa o osudových láskách ženy, která se stala legendou. Režíruje Jiří 
Adamec. Hrají Libuše Švormová, Michaela Dolinová, Jan Čenský a Filip Sychra.Vstupné bylo 360 Kč. 
Akci pořádali TJ Sokol Kněhyně za podpory Obce Horní Bečva. 

 

 

http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/sbor-dobrovolnych-hasicu-knehyne/
http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/svaz-zahradkaru/
http://prostrednibecva.cz/sdruzeni-a-spolky/tj-knehyne/


Kostel 

Varhany 

21. ledna proběhlo vyhodnocení II. kola výběrového řízení na stavbu nových píšťalových varhan v 
kostele sv. Zdislavy. Výběrového řízení se zúčastnily 4 varhanářské firmy z České republiky, které 
postoupily z původně osmi oslovených firem v prvním kole. Hlavním kritériem byl finanční limit na 
stavbu varhan a technické zadání. Komisí byla jako vítěz vybrána firma Jaroslav Stavinoha, varhanář z 
Valašské Bystřice. Předpokládaná cena za nové píšťalové varhany s 18 rejstříky je 4 miliony Kč. Termín 
dokončení stavby varhan je předpokládán do prosince 2018.  

Na účet varhan byl v měsíci lednu obdržen mimo jiných i dar 50 000,- Kč od Matice Radhošťské. V 
lednu byla na samostatném účtu částka 585 276,-Kč.  

Byla zahájena Adopce píšťal. Zakoupit konkrétní píšťalu šlo v kostele sv. Zdislavy, kde byla umístěna 
celková sestava a rozpis všech píšťal včetně uvedení ceny. Zájemce si vybral píšťalu, pověřený farník 
zapsal do seznamu a převzal peníze do pokladničky. 

Stav na účtu u FIO banky činil k 25. dubnu - 954 239,- Kč.  

V měsíci květnu byla podepsána Smlouva o dílo na stavbu nových varhan. V měsíci červnu byla z účtu 
na varhany odeslána první záloha ve výši 600 tis. Kč a byla zahájena výroba píšťal. Již 8. června 
dorazila základní píšťala varhan tzv. komorní A0, podle které se ladí celé varhany. 

K 23. červnu bylo na účtu varhan 467 892,-Kč po odeslané záloze. Celkem bylo od všech dárců 
naspořeno 1 067 892,-Kč.  

Dne 28. července na pouti v Čenstochové - Jasná Gora byla základní píšťala požehnána Sv. Otcem. V 
současné době je již vyrobeno 144 ks píšťal. Varhanář pan Jaroslav Stavinoha se rozhodl darovat 
navíc jeden rejstřík pro varhany s názvem Cornetino. Tento rejstřík čítající 156 ks píšťal je osazen ve 
varhanách na Sv. Kopečku. Stav na účtu k 25. srpnu: 491 532,- Kč Celkem naspořeno 1 091 532,- Kč.  

K 25. říjnu bylo na samostatném účtu částka 903 777,-Kč. Celkem byla naspořena částka 1 503 777,-
Kč 

Akce 

 „Podzimní Valašsko z ptačí perspektivy“. Tak se jmenovala výstava fotografií Františka Křenka v 
pastoračním centru, která byla k vidění od 27. března do 3. dubna. 

V sobotu 21. května se konala pouť k Panně Marii na Turzovku. Poutě se zúčastnilo přes 50 účastníků. 

V neděli 29. května se konala na návsi pouť sv. Zdislavy. Stánky a pouťové atrakce byly umístěny ve 
středu obce. 

10. června proběhla „Noc kostelů“, v kostele vystoupil prostřednobečvanský rodák Jan Bernátek. Hrál 
na varhany.  

V pátek 1. července se konalo zábavné odpoledne pro děti s názvem „Hurá prázdniny“. 
 



18. července vyšel v Našem Valašsku článek s názvem "V kostele sv. Zdislavy si věřící připomenou 
výročí jeho vysvěcení". 
Už to bude 15 let, co byl posvěcen chrám svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě. Slavnostně si okamžik 
připomenou místní lidé v neděli 24. července od 10. hodin. Prostřední Bečva byla v okolí jedna z mála 
vesnic, která neměla kostel. Proto vznikla 23. května 1998 Kostelní jednota sv. Zdislavy, která začala 
stavbu kostela řešit. V roce 1999 začali členové vybírat finanční prostředky na stavbu. 
Architektonickou studii na kostel zhotovil architekt Jan Kovář z Opavy. Vlastníci lesů darovali dřevo, 
obec darovala pozemek, věřící z Německa finanční částku. Dobrovolníci zdarma pracovali na stavbě. 
Stavební práce začaly 11. července 2000. Kostel slavnostně vysvětil 14. července 2001 biskup Josef 
Hrdlička, který vysvětil 30. června 2001 i čtyři zvony pro kostel. 

 24. července u příležitosti 15. výročí posvěcení kostela byla celebrována mše svatá argentinským 
knězem otcem Mario, blízkým přítelem papeže Františka, v současnosti působící jako misionář v 
Moskvě. 

V sobotu 20. srpna se konal turnaj ministrantů ve fotbale o pohár sv. Zdislavy 2016. Konečné pořadí. 

1. Valašské Meziříčí 10b. 32-9  2. Dolní Bečva 10b. 22-5  3. Kelč 9b. 11-5  

4. Zubří 5b. 6-17  5. Prostřední Bečva 4b. 2-12  6. Zašová 2b. 5-14 7. Hutisko 2b. 4-20 

V pátek 14. 10. se u kostela sv. Zdislavy sešlo na 6. ročník „Drakiády“ kolem stovky dětí i s rodiči.  

 

OSTATNÍ 

Dřevěný domeček 

Od dubna byl dřevěný domeček na návsi otevřen veřejnosti každý den od 9.00 do 18.00 hod. včetně 
sobot a nedělí. Do konce měsíce dubna zde mohli návštěvníci zhlédnout výstavu ČSOP Salamandr – 
Co se děje v Beskydech s podtitulem „černobílé obrázky o věcech, které černobílé nejsou“. Tématem 
vtipných komiksů byly problémy, které pálí beskydskou přírodu a dotýkají se jejich obyvatel i 
návštěvníků. 

Den plný her 
 
V pátek 3. června proběhl v areálu Zavadilka Den plný her aneb probouzení. V areálu byla možnost 
opékat vlastní dobroty na ohni. Pořádalo SVČ Rožnov a Areál Zavadilka. 
 

Dny guláše a piva 
 
Ve dnech 29. – 31. července se v Areálu Zavadilka již tradičně konaly Dny guláše a piva. V pátek a 
sobotu vystoupily hudební skupiny hrající rock, folkrock, country, ale i současný pop a nedělní 
odpoledne se neslo ve znamení dechových hudeb jak z České, tak Slovenské republiky. Nedělním 
odpolednem provázel známý redaktor a moderátor Artur Kubica z ostravského Rozhlasu. Pro všechny 
návštěvníky byl připraven velký výběr gulášů (dančí, kančí, srnčí, jelení, valašský skopový, maďarský, 
bačův v chlebě, formanský s klobásou) připravovaných výhradně v kotlích nad přímým ohněm a před 
očima hostů. Ten, kdo neholdoval gulášům, mohl ochutnat točená piva různých výrobců a značek. V 
sobotu proběhnul druhý ročník soutěže ve vaření guláše – Zavadilský kotlík.  
 



Valašský orienťák 
 
V sobotu 20. srpna se uskutečnil 12. Valašský orienťák -  závod na horských kolech. Kromě hlavního 
závodu v kategoriích jednotlivců i dvojic proběhl i dovednostní závod pro děti. V průběhu celého dne 
probíhal doprovodný program s řadou atrakcí, hříček a různých speciálně navržených vylomenin pro 
děti i dospělé. Jako samostatný blok navázal Minifestival, na kterém vystoupily pečlivě vybrané 
kapely. Pořádala Ohlá klika.  
 

Na Prostřední Bečvě aranžovali věnce 
 
Ve Valašském deníku byl 30. listopadu uveřejněn článek s názvem "Na Prostřední Bečvě aranžovali 
věnce". V prostředí Valašského šenku Zavadilka na Prostřední Bečvě se v poslední listopadový pátek 
uskutečnil jubilejní 10. ročník aranžování adventních věnečků určený pro širokou veřejnost. Z bohaté 
nabídky vánočních ozdob si všechny účastnice, obdařené kreativitou a nápaditostí, mohly podle 
svého vkusu vyrobit adventní věneček, dekoraci na sváteční stůl či věnec na dveře. Odbornou 
poradkyní všem byla p. Marie Bartošková z květinářství na Horní Bečvě.  
 

Na Prostřední Bečvě uspávali broučky 
 
Ve Valašském deníku byl 31. listopadu uveřejněn článek s názvem "Na Prostřední Bečvě uspávali 
broučky již po sedmnácté". V restauraci Valašský šenk na Prostřední Bečvě se v pátek 7. října 
uskutečnil již 17. ročník Uspávání broučků – lampiónový průvod. Na Bečvy dorazil i Klaun na volné 
noze! Objevil se s výbornou náladou a mnoha doplňky ke své práci. Děti si hrály s kruhy, měly 
možnost otáčet najednou s mnoha plastovými talíři na tyči, nechyběly zvukové efekty, kdy děti 
mluvily do mikrofonu a pan klaun čaroval s jejich hlasem. Po setmění se celé osazenstvo vydalo na 
tradiční výstup na nedaleký kopec.  
Překvapením se stalo vypouštění balónků štěstí.  
Organizátoři Hanka Vavříková, Šárka Vizváriová, Míša Vašutová, Iva Malinová a za SVČ Jarmila 
Křenková. 

 
Obnova Libušína 
 
Dne 16. listopadu vyšel v Moravskoslezském deníku článek s názvem "Na Prostřední Bečvě se už těží 
kvalitní dřevo na obnovu Libušína". V kněhyňských lesích začala 15. listopadu těžba dřeva, které 
poslouží k obnově vyhořelé národní kulturní památky Libušín na Pustevnách. Tři sta šedesát kubíků 
jedlové a smrkové kulatiny daroval Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které 
památku spravuje, podnik Lesy ČR.  
Těžbu a odvoz dříví zdarma zajišťovaly Vojenské lesy a statky ČR. Lesníci vybrali nejkvalitnější dříví, 
tedy bez hnilob, poškození hmyzem či dřevokazných hub. Dřevo stahovaly z lesa koňské potahy a 
traktory. Poté se převezlo do technického zázemí zhotovitele stavby v Bystřičce, vzdálené od Libušína 
čtyřicet kilometrů. Těžilo se do poloviny prosince. Obnova Libušína je hrazena z finančních prostředků 
Ministerstva kultury ČR, dary Zlínského a Moravskoslezského kraje, veřejnou sbírkou a pojišťovnou 
Kooperativa. Předpokládá se, že nový Libušín bude postaven ve druhé polovině roku 2019. 
 
 
Téhož dne vyšel ve Valašském deníku článek s názvem „Na stejném místě těžil i Jurkovič“  
Už při původní stavbě Libušína použil architekt Dušan Jurkovič dřevo ze stromů, které rostly v blízkém 
okolí. I nyní se dostává při rekonstrukci kvalitní dřevo zhruba z místa, kde se za doby architekta 
Jurkoviče těžilo. Pracovníci muzea, měli možnost zvolit si dobu, kdy se s těžbou začne. Vycházeli 
přitom z moudrosti našich předků.  



Začalo se těžit po úplňku ve fázi ubývajícího měsíce, kdy má podle starých moudrostí dřevo nejvyšší 
kvalitu a je nejlépe použitelné jako stavební materiál.  
Dřevo se vytipovalo už koncem roku 2014 a začátkem roku 2015. Symbolika je i v tom, že Libušín byl 
otevřený v roce 1899. Těžené dřevo pochází přibližně z roku 1890.  
Pokud se spočítají všechny roubené prvky, které budou na Libušíně, tvoří tyto dohromady přes tři 
tisíce metrů délky.  
 

Zemitý půvab Valašska 
 
V časopise Reportér vyšel 1. července článek s názvem Zemitý půvab Valašska.  
V plné palbě všeho valašského se ocitnete hlavně v turistických zónách pod hřebeny Beskyd nebo 
přímo na nich. Někde má tohle neustálé obracení se k tradici podobu roztomilého kýče: kupříkladu 
na Pustevnách. Tahle turistická křižovatka vzdálená pár kilometrů od vrcholu Radhoště láká turisty 
dřevostavbami postavenými podle návrhů Dušana Jurkoviče. V interiéru Libušína vymalovaném 
Mikulášem Alšem se léta podával vynikající pohankový kontrabaš, než budova před dvěma roky 
vyhořela.  
Úlohu kulinárního tahouna převzala restaurace nedalekého hotelu Tanečnica (Prostřední Bečva 158), 
kde mají krom kyselice též výtečnou bramboračku a z hlavních jídel vřele doporučujeme pomalu 
taženou krkovici na majoránce. Na oběd můžete zajít též do Koliby u Záryša (Prostřední Bečva 613), 
kde je menu stručnější a zemitější. Často tu mívají různé zabijačkové speciality. V Šumné (Pustevny 
224), která je křížencem starého kamenného domu a obskurní moderní přístavby, zase nabízejí 
zvěřinu, oblíbeným dezertem tu potom jsou šulánky s mákem.  
V údolí Bečvy můžete navštívit třeba Valašský šenk Zavadilka (Prostřední Bečva 360). Zdejší 
specialitou je živáňská pečeně: tento slavný pokrm, kdy se dohromady peče vepřové, klobásy, cibule, 
brambory a další ingredience, zde připravují v krbu na bukovém dřevě. Na Zavadilce bývá dosti plno a 
zejména v případě živáňské je třeba vzít v potaz následující varování z jídelního lístku: "Osoba 
pověřená přípravú jezení není kuchař závodník a ani kuchař kombinovaný s chobotnicú!"  
 

Na Pustevny už jezdí řidiči 
 

V Týdeníku okresu Nový Jičín vyšel 5. ledna článek s názvem „Na Pustevny už jezdí řidiči po opravené 
silnici“. Motoristé mířící na beskydské Pustevny jezdí nově po opravené cestě. Silničáři před 
nástupem hlavní zimní sezony na přelomu listopadu a prosince dokončili rekonstrukci vozovky, která 
do horského střediska vede z Prostřední Bečvy. Dělníci se do práce pustili v srpnu, opravovali více než 
devět a půl kilometru dlouhý silniční úsek. Stavební úpravy se týkaly také dvou mostů.  
Začátek rekonstruovaného úseku je v křižovatce v Prostřední Bečvě u motorestu Zavadilka, konec za 
parkovištěm, které se nachází na Pustevnách. Silničáři nejprve stávající povrch srovnali frézováním a 
vyspravili lokální poruchy. Poté položili novou, takzvanou ložnou i obrusnou vrstvu. U obou mostů 
pak dělníci zhotovili nové monolitické železobetonové desky, včetně izolace a mostního svršku, 
osadili také nové ocelové zábradlí a očistili a přespárovali zdivo.  
Konečná cena za zakázku činila zhruba 62,3 milionu korun. "Zlínský kraj k této investici využil dotaci 
Regionálního operačního programu Střední Morava. Tato evropská dotace pokryje až 95 procent 
uznatelných nákladů. 

Zimní výbava je povinná na Rožnovsku 
 
Na osmi silnicích na Valašsku musí řidiči počítat se sněhovými řetězy.  
 
Kde je značka Zimní výbava:  



III/05726: Rožnov pod Radhoštěm – Valašská Bystřice  
III/48610: Valašská Bystřice – Vidče  

 
Kde je značka Sněhové řetězy:  

 
II/437: Troják: Chvalčov–Hošťálková  
II/481: Soláň: Velké Karlovice – Hutisko-Solanec  
II/487: Beskyd: Velké Karlovice – státní hranice  
III/05722: Velká Lhota  
III/05735: Dušná: Vsetín – Malá Bystřice  
III/05743: Pulčín  
III/4837: Prostřední Bečva – Pustevny  
III/4868 Vidče – Rožnov pod Radhoštěm  

 

Autobusové spojení z Prostřední Bečvy 

 
První spoj směr Rožnov pod Radhoštěm v pracovní dny 4.07 (380), poslední spoj v pracovní dny 21.21 
(940077) 
 
První spoj směr Horní Bečva v pracovní dny 5.42 (9400079), poslední spoj v pracovní dny  
23.03 (940076) 
 
První spoj směr Rožnov pod Radhoštěm v sobotu 4.44 (380), poslední spoj v sobotu 19.23 (940077) 
 
První spoj směr Horní Bečva v sobotu 6.30 (9400079), poslední spoj v sobotu 20.33 (940076) 
 
 
První spoj směr Rožnov pod Radhoštěm v neděli 5.09 (940079), poslední spoj v neděli 19.23 (940079) 
 
První spoj směr Horní Bečva v neděli 6.28 (940079), poslední spoj v neděli 23.56 (380) 

 


