
 

Události ze světa 

20. ledna  proběhla inaugurace 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa. 
12. února byl Frank-Walter Steinmeier  zvolen 12. prezidentem Spolkové republiky Německo. 
3. dubna zahynulo  v petrohradském metru  při teroristickém útoku 15 lidí a 64 jich bylo zraněno. 
7. května ve francouzských prezidentských volbách zvítězil s 66,1 procenty Emmanuel Macron. 
22. května se uskutečnil teroristický útok v Manchesteru, vyžádal  si 22 mrtvých a 59 zraněných během 
koncertu zpěvačky Ariany Grande. 
2. října bylo  nejméně padesát lidí zabito a dalších dvě stě zraněno při útoku střelce na country koncertě v 
Las Vegas v USA. 

Události z ČR 

13. ledna zasáhl severozápadní Čechy, především Krušné hory vítr o síle orkánu. Na Klínovci byl naměřen 
poryv o rychlosti 119 km/hod a na nedalekém německém Fichtelbergu 148 km/hod. 
25. – 29. ledna  proběhlo  109. Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě. 
19. května se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropy. 
20. – 21. října  se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. které vyhrálo 
hnutí ANO, na druhém místě ODS následované Piráty. 
10. prosince zasáhlo Ostravsko zemětřesení s magnitudou 3,5. 

Prostřední Bečva 

Statistika obce 

V obci žilo k 31.12.2017 1744 občanů (883 žen, 861 mužů). Narodilo se 20 dětí (9 děvčat, 11 chlapců). 
Zemřelo 28 obyvatel (19 žen, 9 mužů). Sňatků proběhlo 15. Do obce se přihlásilo 37 obyvatel (20 žen, 17 
mužů). Z obce se odhlásilo 32 obyvatel (22 žen, 10 mužů). 

Nehody 

Podle policejní statistiky se v obci událo od 1.1.2017 do 31.12.2017 18 dopravních nehod. 

16.2.2017 18:05 - srážka automobilu s chodcem - usmrcena 1 osoba 
27.2.2017 07:30 - srážka automobilu s chodcem - lehce zraněna 1 osoba 
27.2.2017 07:40 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
24.3.2017 06:50 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
14.5.2017 11:20 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
20.5.2017 23:45 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
15.7.2017 13:35 - srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem - nehoda 3 vozidel z důvodu nedodržení bezpečné 
vzdálenosti - lehce zraněna 1 osoba 
31.7.2017 13:00 - srážka s odstaveným vozidlem - nehoda 2 vozidel z důvodu nesprávného způsobu jízdy - 
bez zranění 
5.8.2017 09:13 - srážka s lesní zvěří  - bez zranění 
6.8.2017 16:15 - havárie 1 vozidla z důvodu nezvládnutí vozidla - lehce zraněna 1 osoba 
10.9.2017 19:30 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 



18.9.2017 08:50 - srážka s odstaveným vozidlem - nehoda 2 vozidel z důvodu nesprávného couvání - bez 
zranění 
20.9.2017 06:35 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
15.10.2017 15:10 - srážka s domácím zvířetem - bez zranění 
15.10.2017 16:30 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
27.10.2017 18:15 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
14.11.2017 09:40 - srážka s odstaveným vozidlem - nehoda 3 vozidel z důvodu nesprávného způsobu jízdy - 
bez zranění 
4.12.2017 07:25 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 

Tento rok dominovaly nehody s lesní zvěří. Nejvíce nehod s lesní zvěří se událo na přibližně 1,5 km 
dlouhém úseku od odbočky ke kostelu směrem na Rožnov pod Radhoštěm. Nejtragičtějším dnem byl 16. 
únor, kdy vyhasl 1 život. Dny s více než jednou nehodou byly 27. únor, kdy k výše uvedené nehodě přibyla 
ještě v 7:40 srážka s lesní zvěří, která se obešla bez zranění ,a 15. říjen, kdy řidiči srazili jedno domácí zvíře a 
jeden kus lesní zvěři. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

V pátek 20. a v sobotu 21. října proběhly celostátní volby do Poslanecké sněmovny. Na Prostřední 
Bečvě mohli občané využít volební místnost v prostorách Obecního úřadu. O volby byl zájem, zúčastnilo se 
jich 64,77% oprávněných voličů, což je o 82 lidí více než při minulých volbách v roce 2013 (59,07%) a také 
více než celostátní volební účast, která byla 60,84%. Na Prostřední Bečvě s přehledem zvítězilo ANO 2011 
(34,11%), za které nejvíce bodoval rožnovský starosta Radim Holiš. Na druhém místě skončila Svoboda a 
přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) se 17,69%. Pětiprocentní hranici dále překročilo KDU-ČSL 
(11,83%), ODS (8,42%), Piráti (6,92%) a KSČM (5,01). Ještě hůře než na celostátní úrovni skončila na Bečvě 
ČSSD, kterou volilo jen 45 občanů (4,79%). Poslední dvě strany, které se do dolní komory Parlamentu ČR 
skutečně dostaly, mají mezi prostřednobečvany malou podporu – Starostové a nezávislí 3,73% a TOP 09 
2,13%. Zlínský kraj je v Poslanecké sněmovně zastoupen dvanácti poslanci. 
Zvolení poslanci za Zlínský kraj: ANO Radek Vondráček (44 let), Pavel Pustějovský (45 let), Margita 
Balaštíková (50 let), Marek Novák (41 let). ODS Stanislav Blaha (48 let). Piráti František Elfmark (39 let). SPD 
Jaroslav Holík (64 let), Jaroslav Dvořák (59 let). KSČM Vladimír Koníček (53 let). ČSSD Alena Gajdůšková (63 
let). KDU-ČSL Ondřej Benešík (41 let). STAN Petr Gazdík (43 let). 

Jednání zastupitelstva 

9. února 2017, 23. března 2017, 22. června 2017, 12. října 2017, 23. listopadu 2017 a 7. prosince 
2017. 

Z jednání zastupitelstva  

Návštěva z SDH Kněhyně 

První zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2017 navštívili zástupci SDH Kněhyně v čele s 
Miroslavem Vaňkem. Schůzi navštívili  z důvodu obnovení jednání o neuskutečněném nákupu cisternové 
stříkačky, které zastupitelstvo v prosinci zamítlo. Velitel jednotky a současný zastupitel Petr Křenek 
informoval o sponzorech, kteří by nákup auta pomohli financovat. Zastupitelé odsouhlasili, že SDH Kněhyně 
zajistí spolufinancování vozidla CAS 32 T-815 min. ve výši 300 000 Kč a obec ze svého rozpočtu uhradí 
zbývající částku. Předpokládaná konečná cena vozidla je 550 000 Kč.  



Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl sestaven jako vyrovnaný. Na straně příjmů a výdajů  kalkuloval s 
částkou 35 662 tis. Kč.  
V porovnání s rokem 2016 se v letošním roce předpokládaly vyšší příjmy z plánované těžby dřeva a také z 
provozu parkoviště na Pustevnách. Větší navýšení výdajů bylo v položce „kanalizace“ a bylo určeno k 
budování splaškové kanalizace v oblasti Adámky – Galka, dále k provozu kanalizace – poplatky sdružení 
Kanalizace Bečva s.r.o. a na úroky z úvěru. Zvýšený příspěvek na mateřskou školu zahrnoval kromě stavební 
úpravy výdejního jídelního okénka tak, aby vyhovovalo hygienickým předpisům, také pořízení herního prvku 
do zahrady MŠ Kněhyně. V základní škole se počítalo s postupnou renovací podlah ve třídách a také s částkou 
300 tis. Kč na projekt výstavby pavilonu.  Měla být vyčleněna částka 2 mil. Kč k vypracování projektu na 
multifunkční tělocvičnu ve středu obce. Vedení obce dále plánovalo uvolnit 400 tis. Kč na úpravy v Domě 
služeb spojené se stěhováním knihovny a vybavením kavárny. Na 150 tis. Kč byl pak vyčíslen projekt 
rekonstrukce školy v Bacově. Stejně jako v minulých letech hodlala obec finančně podpořit činnost spolků a 
to převážně částkou 20 tis. Kč pro jedno sdružení.  
Rozpočet obce má rezervu ve výši 6 826 600 Kč. Na straně příjmů přibyla částka 300 000 Kč, což jsou finanční 
dary na hasičské auto pro SDH Kněhyně. Také se počítalo s příspěvkem 395 300 Kč ze státního rozpočtu na 
projekt vzdělávání pedagogů Základní školy Prostřední Bečva. 
Strana výdajů byla navýšena o částku 60 000 Kč na provoz knihovny, kde obec byla úspěšná v dotačním řízení 
Ministerstva kultury a získala 28 000 Kč na projekt „Zlepšení kvality služeb pro uživatele obecní knihovny“. 
Projekt počítá s nákupem dvou počítačů pro veřejnost a velkoplošné televize s notebookem pro přednáškové 
účely.  
Položka „Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“ byla navýšena o 50 000 Kč na projekt a žádost o dotaci na aleje 
podél chodníků. Zastupitelé odsouhlasili vypracování projektové dokumentace na stromořadí podél chodníku 
od Požárního domu k základní škole a úpravu zahrady ZŠ.  
V položce požární ochrany je počítáno s výdaji 550 000 Kč na nákup hasičského auta. Obec také v roce 2017 
přispěje 44 000 Kč na zřízení nového útulku pro psy v Rožnově pod Radhoštěm. Stavbu útulku společně 
financují obce mikroregionu Rožnovsko a celkové náklady jsou 8,2 milionu korun včetně DPH. Nový psí 
útulek, který bude využívat i naše obec, by měl být hotový v polovině roku a počítá s kapacitou 30 míst pro 
psy a 10 míst pro kočky. 

Zastupitelé odsouhlasili v rámci rozpočtu částku 20 000 Kč pro Myslivecký spolek Radegast na 
Hubertskou mši a také 50 000 Kč pro SDH střed na úpravu podlah v hasičárně. 
Zastupitelé schválili tři účelové neinvestiční dotace na sportovní a společenskou činnost pro SDH střed a TJ 
Sokol Kněhyně ve výši 2 x 80 000 Kč a FK Prostřední Bečva ve výši 226 000 Kč. 

Provozování kavárny 

Zastupitelstvo posuzovalo podnikatelské záměry dvou uchazeček o provozování kavárny/cukrárny v 
Domě služeb. Po zvážení obsahu obou nabídek vybralo Janu Žďárkovou a stanovilo jí výši nájmu po dva roky 
na 1 000 Kč/měsíčně s ohledem na veřejný záměr a požadavky občanů na základě dotazníků z loňského roku. 

Realizace chodníku 

Starosta Gálik informoval o získání financí ve výši 5,8 milionů Kč z Integrovaného regionálního 
operačního programu na realizaci chodníku od Požárního domu k Zavadilce. 

 

 



Rekonstrukce úpravny vody 

 Bylo ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci úpravny vody v Cípkové a vybrána firma Ekomonitor 
spol. s.r.o. z Chrudimi, která nabídla nejnižší cenu.  

Nové webové stránky obce 

Obecní úřad nechá zhotovit nové webové stránky obce. Současný web nemá responzivní design, 
který by umožňoval optimalizované zobrazování stránek na různých zařízeních – PC, tablety, mobily. 

Dopravní situace 

 Zastupitelé diskutovali nad dopravní situací a bezpečností v souvislosti s nedávnými nehodami na 
I/35 na Nové a u Požárního domu. Rozhodli o zhotovení projektové dokumentace na chodník od křižovatky 
na Hutisko ke kostelu a doporučili umístění veřejného osvětlení na telefonní sloup poblíž zastávky rozc. 
Nová. 
Starosta informoval zastupitele o schůzce zástupců obce, Ředitelství silnic a dálnic a projektanta nad řešením 
bezpečnosti dopravní situace na křižovatce u Požárního domu. V prvotním návrhu je vybudování zálivu pro 
autobusy, tak aby autobusy byly více odkloněny od silnice a bylo přes ně lépe vidět. Skupina rovněž jednala o 
vybudování chodníku od Hasičské zbrojnice směrem na Novou.   

Rozpočtová opatření 

Zastupitelé schválili rozpočtová opatření v celkové výši 12,326 mil. Kč. Částka zahrnovala především 
náklady na rekonstrukci úpravny vody a dále např. zřízení automatických závor na parkovišti na Pustevnách, 
které přispějí k plynulému odbavení vozidel. 

Workoutové hřiště 

Obec získala dotaci 400 000 Kč na tzv. workoutové hřiště, jehož prvky umožňují posilovací cvičení s 
vlastní tělesnou vahou. Jedná se o různé hrazdy a sestavy z tyčí. Hřiště bylo vybudováno vedle tenisového 
kurtu naproti Obecnímu úřadu. Celkové náklady na stavbu byly 570 000 Kč a v rámci této akce byl instalován 
jeden herní prvek pro menší děti k Mateřské škole v Kněhyních. 

Příspěvek na výmalbu 

Částkou 50 000 Kč přispěla obec Farnosti Dolní Bečva na výmalbu a opravu vnitřních omítek kostela 
sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě. Akce proběhla v polovině června.  

Pustevny 

Společně s Trojanovicemi se Prostřední Bečva nově podílí na rozmístění a svozu odpadkových košů 
na Pustevnách podél stezky. Zároveň se zastupitelé dohodli na zaměstnání osoby na půl úvazku pro správu 
areálu Pusteven. Zaměstnanec bude zajišťovat úklid, dohlížet na dodržování obecních vyhlášek, které platí 
pro provozovatele stánků, v letní sezóně bude pomáhat s koordinací a informační službou turistům. Druhou 
polovinu úvazku tohoto pracovníka se zavázala hradit obec Trojanovice.  

 



 

Úplata za docházku 

Úplata za docházku dítěte do mateřské školy byla zvýšena od školního roku 2017/2018 o 50 Kč na 
350 Kč měsíčně za dítě. 

Kůrovcová kalamita 

Z důvodu kůrovcové kalamity, kdy je zakázána běžná těžba došlo k ponížení příjmů i výdajů u 
pěstební činnosti. V základní škole byly vyměněny plynové zásobníkové ohřívače vody a došlo k vybudování 
dopadových ploch k nově zakoupeným houpačkám a dalším herním prvkům. Na místním hřbitově se vysadili 
nové keře a jiná zeleň.  

Změna územního plánu 

Do konce roku 2015 mohli občané podávat žádosti o změnu územního plánu. Sešlo se 49 žádostí, 
které zastupitelé projednali na pracovní schůzce, 28 žádostí bylo schváleno bez připomínek, 8 s podmínkami, 
které zapracuje do územního plánu projektant a 13 neschváleno. 

Zákaz alkoholu 

 Od 10. listopadu začala platit vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.  
Vyhláška stanovuje území v centru obce – náves, fotbalové hřiště, odpočívadlo u cyklostezky, kde je zakázáno 
konzumovat alkohol. Výjimkou jsou kulturní, sportovní a společenské akce, zahrádky a předzahrádky 
restauračních zařízení a také dny 31. 12. a 1.1.  

Žádost o půjčku 

Zastupitelé se shodli na žádosti o půjčku ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3,5 milionu Kč 
s úrokem 0,45%, která bude účelově poskytnuta na dofinancování spoluúčasti na rekonstrukci vodojemu, 
která probíhá v tomto roce.  

Dar pro tenistku 

Zastupitelé schválili finanční dar pro tenistku Karolínu Kubáňovou za její výjimečný úspěch na 
Mistrovství ČR ve dvouhře v kategorii žen. 

Sociální bydlení 

Obec plánuje v budově bývalé školy v Bacově výstavbu bytů určených pro sociální bydlení. Jedná se o 
bydlení určené pro osoby v bytové nouzi, tzn. osoby ve věku 15 - 64 let, které nemají uzavřenou jinou 
nájemní smlouvu, nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační 
nebo jiné ubytovací účely. Další podmínkou je, že čistý měsíční příjem domácnosti za posledních 12 měsíců 
před uzavřením nájemní smlouvy nesmí činit více než 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, která činí v 
současnosti cca 29 300,- Kč v případě obsazení bytu jedním člověkem. 

 



 

Koupě rodinného domu 

Obci se naskytla příležitost zakoupit rodinný dům. č. p. 267 bezprostředně sousedící s hasičskou 
zbrojnicí v Kněhyních. Starosta odprezentoval záměr koupit nemovitost za účelem vybudování sociálního 
bydlení. Na koupi nemovitosti i její rekonstrukci bude obec žádat dotace ve výši 90% celkových nákladů. 
Hospodářské budovy, které jsou součástí kupovaných pozemků, využijí zaměstnanci obce pro parkování 
techniky. Zastupitelé se shodli na koupi za nabízenou cenu 1 369 000,- Kč.  

Plnění rozpočtu 

Zastupitelé  na prosincovém zasedání schválili plnění rozpočtu za leden až listopad 2017, rozpočtové 
provizorium na počátek roku 2018, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpad.  

Odpad 

V uplynulém roce obec vynaložila 576 Kč za svoz netříděného odpadu na osobu nebo chatu. Poplatek 
za odpad je proto na rok 2018 stanoven na 450 Kč/os a zůstává tak na stejné úrovni. Občané, kteří se zapojili 
do systému třídění a evidence odpadů mohou uplatnit slevu na odpad až do výše 200 Kč na osobu. Za každý 
pytel vytříděného odpadu v roce 2017 jim bude v následujícím roce započítána sleva 10 Kč/ osoba do 
maximální výše 20 pytlů/ osoba. 

Vodné 

 Odhadované náklady výše vodného na 1m3 jsou pro tento rok 26,93 Kč. Zastupitelé schválili cenu 
vodného pro rok 2018 ve výši 21,85 Kč/1m3 .   

Rekonstrukce úpravny vody 

Velkou investiční akcí letošního roku byla rekonstrukce úpravny vody. Původní filtrační systém 
nahradila kompletně nová moderní technologie úpravy vody, která bude mít účinnější filtraci. Před 
zahájením rekonstrukce se často objevoval při velkých deštích v pitné vodě přirozený zákal a z důvodu 
kapacitního omezení stávající vodárny tomu nešlo vždy úplně předejít. Pod současnou vodárnou v Cípkové se 
vybudoval nový vodojem. Na celou akci byla přislíbena dotace ve výši 8 900 000,- Kč ze Státního fondu 
životního prostředí.  

Půdní vestavba 

Od projektu půdní vestavby v podkroví školy byla obec nucena upustit, protože záměr nevyhovoval z 
hlediska požárních únikových cest.  Obec se tedy rozhodla rozšířit prostory školy přízemní přístavbou. 
Prostory by měly být využity pro počítačovou a jazykovou učebnu.  

Lokalita Pustevny 

V lokalitě Pustevny  se obec rozhodla  vypracovat studii, která bude řešit renovaci celého parkoviště, 
automatický systém závor, zázemí pro zaměstnance, informační centrum nebo toalety. Kromě zahájení oprav 
Libušína, by se měl začít rekonstruovat Hotel Tanečnica a dokončí se také stavba horní zastávky lanovky. 
Společnost Beskydská panoramata plánuje vybudování stezky korunami stromů, jako je třeba na Lipně.   



 

Přestěhování knihovny 

Došlo k přestěhování knihovny do Domu služeb do prostor současného holičství. Stávající pošta byla 
rozdělena na dva samostatné prostory. V jedné části je holičství a v druhé zůstala pošta. Obec poštu 
nepřevezme a bude trvat na provozování pobočky Českou poštou. Z obchodu s textilem se stala kavárna, 
která je částečně propojená s knihovnou. Kavárna se bude využívat pro různé besedy a přednášky.  

Obecní slavnosti 

Na zastupitelstvu se diskutovalo nad obecními slavnostmi. Starostovi obce by více vyhovovaly 
„Bečvanské slavnosti“, které by byli spolupořádány společně s Horní a Dolní Bečvou. Pořadatelství by mělo 
být putovní.  

Projekt výstavby tělocvičny 

Měl by být připraven projekt na výstavbu tělocvičny, která by byla multifunkčním prostorem i pro 
pořádání větších společenských akcí. Tělocvičnu chce obec postavit na pozemku zahrady mateřské školy, kde 
bude blízko centra a naváže na jeho infrastrukturu.  

Chodník z centra 

Existuje možnost získání dotace z Místní akční skupiny na vybudování chodníku z centra k obecnímu 
úřadu.  

Dění v obci 

Nezaměstnanost v kraji klesá 

K 28. únoru 2017 byla celková nezaměstnanost ve Zlínském kraji 4,93% . Ze všech okresů Zlínského 
kraje je v našem vsetínském nejvyšší (5,8%) a převyšuje také republikový průměr (5,14%). Mezi 
nezaměstnanými je více mužů než žen. V okrese Vsetín 3 206 mužů a 2 438 žen. V obci Prostřední Bečva bylo 
ke konci února 83 lidí bez práce, což činilo 6,97% nezaměstnanost.  

Hodina Země 

Naše obec se dne 25. března připojila k celosvětové akci Hodina Země. Jde o symbolické vyjádření 
podpory informovanosti o účincích lidské činnosti na kondici planety. Poslední březnovou sobotu v čase 
20:30-21:30 zhaslo veřejné osvětlení jako v mnoha dalších obcích a městech.  

Hasiči simulovali požár jízdárny 

 V pátek 21. dubna se po šestnácté hodině rozléhaly obcí sirény a hasičská auta spěchala k jízdárně. 
Odehrávalo se zde totiž taktické cvičení jednotek požární ochrany okrsku č. 3. Hasiči pod taktovkou velitele 
zásahu Svatopluka Divína z Horní Bečvy zaujali pozice okolo budovy jízdárny, zajistili zdroje vody a spustili 
cvičné hašení. Celkem se cvičení účastnilo 39 dobrovolných hasičů z jednotek Prostřední Bečva-střed, Horní 
Bečva, Hutiska, Hážovic, Tylovic, Dolní Bečvy a Vigantic.  



Bečvanské gruntování 

V sobotu 22. dubna proběhla již každoroční akce s názvem  Bečvanské gruntování. Společnými silami 
došlo k úklidu obce. Pro všechny účastníky bylo po úklidu přichystáno občerstvení na kurtech v obci. 
Pořadatelství zajistili  Ohlá klika s vedením obcí Prostřední a Horní Bečva.  

Cisterna CAS 32 T 815 

28. dubna přijela do Kněhyň dlouho očekávaná cisterna CAS 32 T 815 6x6. Je to speciální vozidlo 
uzpůsobené k rychlému zásahu při hašení požárů vysoce hořlavých látek i v místě s nedostatkem vody. 
Přepraví požární družstvo (velitel + 3 hasiči). Řadí se mezi těžké cisterny určené k zásahu vodou i pěnou.  

Očkování psů a koček 

Očkování psů a koček proběhlo v sobotu 6. května. Cena za očkování byla 150,- Kč. 

Do práce na kole 2017 

Do práce na kole je název kampaně, kterou už pátým rokem organizuje v Česku iniciativa Auto*Mat. 
Jejím cílem je hravou formou obyvatele měst a obcí přivést k šetrné dopravě.  Tento rok se přidal i 
místostarosta obce Milan Fárek. Na úřad to sice má kousek, ale vybral  si delší trasu, aby splnil podmínku 
minimální vzdálenosti 1,5 km na jedné cestě.  

Beseda s paní Sosnarovou 

Letos byly v zastupitelstvu obce nově vyčleněny finance na pořádání besed a přednášek. První z nich 
se konala 23. května .Svůj životní příběh povyprávěla paní Sosnarová, která strávila několik let v pracovních 
táborech SSSR.  

Výstavba dolu Frenštát 

V neděli 28. května spolek Naše Beskydy společně se Sdružením měst a obcí na ochranu Beskydského 
regionu připomínal 10. výročí od podepsání dekretu „Uzamčení země valašské na sto roků“ před těžbou 
černého uhlí. Zástupci měst a obcí včetně Prostřední Bečvy se sešli na Pustevnách a s vlajkami v průvodu se 
vydali na Radhošť, kde je dekret uložen v základech kaple sv. Cyrila a Metoděje. Kromě zástupců a vlajkonošů 
z 26 spolků a obcí, které dekret v roce 2007 podepsaly, byli přítomni čestní hosté. Bývalý ministr životního 
prostředí Martin Bursík, starosta Trojanovic Jiří Novotný, starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš, 
starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová a František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy. 

V devátém Sborníku příspěvků k dějinám a výstavbě města - Ostrava z roku 1977 Václav Formánek 
popisuje průběh výstavby dolu Frenštát. Výsledky geologického průzkumu zahájeného v polovině šedesátých 
let čtyřmi vrty z povrchu na katastrálním území Frenštátu pod Radhoštěm, Kunčic pod Ondřejníkem a 
Trojanovic poprvé potvrdily v beskydské oblasti výskyt uhelných slojí odpovídajících karvinskému souvrství. 
Frenštátská uhlonosná oblast se měla skládat ze dvou velkodolů Frenštát-západ a Frenštát-východ. 
Zpracováním studie dobývacího prostoru byly pověřeny Báňské projekty Bratislava. V roce 1975 bylo 
rozhodnutu provést v oblasti Frenštát-západ báňsko-průzkumnou etapu předběžného průzkumu. Těžební 
lokalita zahrnuje katastry obcí a měst  Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Kozlovice, Pstruží, 
Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm a Veřovice. 



Bohatství uhelných zásob je koncentrováno do několika velmi mocných uhelných slojí, pohybujících 
se od 1m do 5m. Nejmocnější sloj č.40 má maximální mocnost 10,2 m. Byla vyprojektována roční čistá těžba 
uhlí ve výši 2 mil. tun. Teoretická životnost dolu byla vypočítána na 60 až 80 let provozu. Důl je lokalizován na 
východním svahu Kozince, asi 1,5 km jižně pod Frenštátem pod Radhoštěm nad restaurací U Bačů. Pro 
potřeby dolu se počítalo s výstavbou dalších dvou větracích jam Trojanovice, situovaných v oblasti Horečky u 
Lomné. Důl měl dosahovat v provozu hloubky od 1050 do 1200 m pod povrchem. Denní spotřeba pitné vody 
pro důl počítala s 880 000 litry a spotřeba užitkové vody počítala s 4 mil. litry denně. Spolu s provozní vodou 
spotřebovávanou v prádle šlo o denní spotřebu 5,5 mil. litrů vody denně. Přítok slaných důlních vod byl 
vypočítán na 3 mil. litry denně. Tyto vody měly být akumulovány ve velkých nádržích a postupně vypuštěny 
do toku. 

Výstavba dolu měla zahrnovat rekonstrukci i zdvojkolejnění železniční tratě Ostrava - Frenštát, 
výstavbu vodní přehrady u Vlčovic, vybudování vodních nádrží na slanou vodu, zvětšení kapacity a 
dobudování beskydského skupinového vodovodu a dobudování 110kV soustavy elektrického proudu. Důl byl 
stavěn pokud možno s nejmenšími důsledky pro rekreační prostředí Beskyd a s nejmenšími zásahy do krajiny 
a životního prostředí města Frenštátu a okolí. 

První uhlí bylo vyvezeno v roce 1988. Obvodní báňský úřad v Ostravě uvedl důl do konzervačního 
režimu v roce 1991, ten měl trvat do roku 2003. Po roce 2003 prodloužil tento stav na neurčito. Konzervační 
režim zahrnuje čerpání důlních vod, větrání dolu, kontrolní a inspekční činnost. Počet pracovníků 
zabezpečujících konzervační režim: 40 Roční náklady spojené s udržováním dolu v konzervačním režimu: 60 
milionů korun. 

Koupací sezóna na biotopu 

Koupací sezóna na biotopu byla zahájena už v polovině června. Otevírací doba koupaliště v červenci a 
srpnu: 9.00 – 19.00 dle počasí. Celodenní vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč, děti do 100 
cm zdarma. 

Ve Slováckém deníku vyšel 31. května článek o biotopu. Starosta obce v něm popisuje vzrůst obliby 
koupaliště. Lidé se sjížděli vykoupat i zdaleka. "Za oblíbeností koupaliště určitě stojí skutečnost, že je vhodné 
pro alergiky, kterým běžná koupaliště s chlorem nedělají dobře," je přesvědčený starosta.  
Přírodní koupaliště se totiž nijak chemicky neošetřuje. Vodu čistí pouze vodní rostliny a živočichové ve 
filtrační části. Čistá voda poté putuje zpět malým potůčkem do bazénu.Vybudovat přírodní koupací biotop 
napadlo starostu náhodou. "V té době jich bylo po republice asi pět a my jsme se zrovna chystali 
rekonstruovat stávající zchátralé koupaliště, podařilo se nám získat dotaci a postavili biotop," přiblížil 
starosta. 

Nohejbalový turnaj trojic  

V sobotu 8. července proběhl ve sportovně rekreačním areálu u Zavadilky nohejbalový turnaj trojic.  

Stav sucha 

Ve čtvrtek 20. července vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R.  stav sucha a zákaz 
nakládání s vodami v celém správním obvodu ORP Rožnov p.R., tedy ve všech obcích mikroregionu 
Rožnovsko, z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin 
povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku, kdy dochází ke kyslíkovému 



deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. Zatím poslední 
stav sucha byl vyhlášen 22. 7. 2015 a trval do 30. 11. 2015. 

Nová stanice lanové dráhy na Pustevnách 

Původní budova byla ve špatném stavu, proto musela být loni v květnu stržena. Jako horní stanice 
lanové dráhy z Trojanovic na Pustevny stará budova sloužila už od roku 1937. Dříve její součástí bývalo i 
vratné kolo a časem se k ní nalepovaly další části, vznikla půjčovna lyží, bufet či WC. Nová stanice je moderní 
stavbou z kamene, dřeva a skla. Je dílem kopřivnického architekta Kamila Mrvy. Součástí nové budovy jsou 
pokladny, půjčovna lyží a koloběžek i veřejné WC, v září se otevřel obchod se suvenýry. Velkou část horního 
patra zabírá samoobslužné bistro. Horní stanice lanové dráhy byla navržena a postavena tak, aby mohla v 
budoucnu bez dalších zásahů sloužit nové kabinkové lanovce. Lanovka ročně přepraví asi 200 tisíc lidí, lyžařů i 
pěších turistů. 

Technické parametry lanovky : 

Typ lanovky : osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením 
dvoumístných sedaček   

Tažná větev: pravá  

Umístění pohonu: dolní stanice  

Systém napínání: hydraulický v dolní stanici  

Přepravní kapacita: 900 osob/hod  

Šikmá délka: 1637 m    

Vodorovná délka: 1588 m  

Dolní stanice: 620 m.n.m. Ráztoka 

Horní stanice: 1020 m.n.m.Pustevny 

Převýšení: 400 m    

Výkon hlavního pohonu: 160 kW  

Průměr dopravního lana: 33,5 mm   

Maximální dopravní rychlost: 2,5 m/s    

Čas jízdy: 10,9 min - 654 s 

Časový interval sedaček: 8 s  

Vzdálenost sedaček: 20 m  



Počet sedaček: 162   

Počet podpěr: 18 z toho 4 tlačné 

Výrobce : Tatrapoma    

Zařízení je v provozu od roku : 1986  

Rekonstrukce byla v roce :  2006 - výměna převodovky a dopravního lana 

  2012 - výměna sedaček 

Historii lanové dráhy 

Provoz na 887 metrů dlouhé jednosedačkové lanovce s převýšením 304 metrů byl zahájen 4. března 
1940. Trasa lanovky byla vedena na 18 dřevěných podpěrách vysokých jen 4 až 5 metrů. Celkem 81 sedaček 
zajistilo kapacitu 216 osob za hodinu a při rychlosti 1,2 m/s trvala jízda 12 min. Během léta a podzimu 1940 
byly za plného provozu dřevěné podpěry nahrazeny ocelovými z ohýbaných kolejnic. V roce 1956 byla 
provedena kompletní rekonstrukce lanovky. Sedačky byly vyměněny za nové a jejich počet byl zvýšen na 89. 
Při dopravní rychlosti 1,78 m/s měla rekonstruovaná lanovka kapacitu 321 osob a jízdní doba klesla na 8,1 
min. Zvýšil se i počet podpěr na 21. 
Koncem 70. let bylo rozhodnuto postavit novou lanovku v nové delší a výškově členitější trase. Ta byla 
vybudována v letech 1983 až 1986 a provoz byl zahájen 1. ledna 1987, přičemž stará lanovka posloužila ještě 
při výstavbě nové a definitivně dojezdila v roce 1985. Dolní stanice byla posunuta podstatně níže do údolí, 
čímž se zvětšila délka lanovky na 1637 metrů.  
Při pohledu do jízdního řádu z roku 1951 byla první jízda lanovky zahájena v 6.55, další jízdy byly v 9.00, 
11.00, 12.00, 15.00, 16.00 a 17.00. Pokud se zaplatilo minimálně 60,- Kč jela lanovka i v 10.00, 13.30 a 18.35. 
Cena jízdného byla pro dospělé 10,- Kčs nahoru a 7,- Kčs dolů. Pro děti do 7 let 7,- Kčs nahoru a 5,-Kčs dolů. 
Nyní stojí jedna jízda pro dospělé 180,-Kč, zpáteční 200,-Kč. Pro děti jedna jízda 120,- Kč a zpáteční 150,-Kč. 

V deníku Mladá fronta z 4. dubna vyšel článek o otevření nové stanice lanové dráhy na Pustevnách s 
názvem Pustevny otevřou novou stanici lanovky s restaurací. 
 
Moderní budovu navrhl kopřivnický architekt Kamil Mrva. A přestože stanice vyrůstá na dohled od známých 
Jurkovičových dřevěných staveb, z urbanistického hlediska by na Pustevny měla zapadnout.  
"Stavba nepůsobí nijak rušivě, je navržena velmi utilitárně, jednoduše. Stačí se podívat do francouzských 
nebo italských Alp, kde jsou podobně řešené stanice lanovek běžné a na jejich vzhledu se podepisují nejlepší 
architekti," ocenil zlínský architekt Ivan Bergmann.  
 

Zubní ordinace 

Zubní ordinace Dr. Čulmana pokračuje do února 2018. V současnosti probíhají jednání s lékařem, 
který by jej měl nahradit. 

 

 



 

Mistryně ČR 

Karolína Kubáňová se stala mistryní ČR dospělých v tenisové dvouhře. Teprve šestnáctiletá rodačka z 
naší obce se v srpnu na Mistrovství ČR dospělých v tenise překvapivě stala vítězkou ve dvouhře. Hráčka 
hrající za TK Slavii Orlovou, nastoupila v Ostravě jako nenasazená  a ovládla celý turnaj.  

Ve Valašském deníku vyšel 27. října  článek o tomto velkém triumfu s názvem Vítězství na mistrovství 
jsem nečekala.  
Vítězství podle svých slov nečekala a o to větší z něj měla radost.Tenisu se věnuje od raného dětství, přivedla 
ji k němu maminka. Karolína studuje gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm. 

Další článek o této nadané tenistce vyšel 25. srpna v Mladé frontě s názvem Motivace? Wimbledon, 
říká Kubáňová. 

Je o několik let napřed. V patnácti se stala dorosteneckou mistryní republiky. A v šestnácti? To 
triumfovala mezi ženami. Ve finále porazila o tři roky starší Terezu Polanskou z Plzně 6:4, 7:6 (5). V českém 
žebříčku dělilo finalistky 204 míst, Kubáňová je na 258. příčce. Jednou by si ráda zahrála Wimbledon. 
"Prosadit se v silné české konkurenci bude těžké, ale to, že máme tolik výborných holek, je pro mě motivace. 
A velká," řekla šestnáctiletá tenistka, jejímž vzorem je světová jednička Karolína Plíšková. 

Kompletní přestavbu mostu na silnici v Bacově.  

Nový most je jednopólový, jeho nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám, plošně 
založený. Na mostovce je vybetonována monolitická římsa, do které se ukotvila ocelové mostní zábradlí se 
svislou výplní. Součástí stavebních prací bylo vybudování mostního provizoria a odstranění původního mostu. 
Zhotovitelem stavby byla firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Smluvní cena za tuto zakázku činila 5,647 
milionu korun. Stavební práce byly zahájeny začátkem září.  

O této stavbě vyšel také 30. srpna článek na webových stránkách www.zlinskenovinky.cz 

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce dotčeného úseku silnice III/01880 v celkové délce 33,7 
metru a úprava dotčené části toku v délce 24 metrů.  

O pohár starosty obce 

V sobotu 26. srpna proběhl u kostela sv. Zdislavy 7. ročník hasičské soutěže v požárním útoku „O 
pohár starosty obce“. Počasí se vydařilo a tak diváci mohli k ochlazení využít kromě tradičního občerstvení i 
netradiční vodní sprchu z hasičských stříkaček. Své síly změřilo 11 družstev - pět v kategorii mužů, tři v ženské 
kategorii a tři v mužích nad 35 let. Nejlepším družstvem se stali domácí SDH Prostřední Bečva před muži z 
Hutiska-Solance. Ženy z Dolní Bečvy zvítězily nad ženami z Vigantic. Veterány opanovali Velké Karlovice před 
muži z Prostřední Bečvy. 

Program výměny zdrojů 

Zlínský kraj ve středu 25. října zahájil příjem elektronických formulářů žádosti o podporu v rámci 
vyhlášeného Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. tzv. Kotlíkové dotace. 



Odpadové hospodářství 

Od 1. 1. 2017 začal fungovat nový systém odpadového hospodářství. Od tohoto data všichni 
obyvatelé používají štítky na označení popelnic a pytlů na tříděný odpad. Tyto štítky budou použity pro 
přesnější evidenci produkce odpadu jednotlivých domácností v obci, na základě které bude následně 
vypočítána sleva z poplatku za odpad. Rok 2017 se stal rokem testovacím.  V roce 2018 již bude poskytována 
sleva dle údajů za rok 2017.  
Provádění evidence - u tříděného odpadu se bude počítat počet pytlů z jednotlivých domácností. V případě 
popelnic obsluha vždy nejdříve načte kód z popelnice, následně se podívá dovnitř a zaznamená orientační 
naplněnost (čtvrtina popelnice, polovina, třičtvrtě popelnice, plná). 

Četnost svozu - od 1. 1. 2017 se přešlo na svoz popelnic s 14denním intervalem. První svoz proběhl 
2. ledna.  

Ve Valašské deníku vyšel 13. května článek s názvem Moderní systém ušetří obci peníze i životní 
prostředí. 

Sledovat množství vytříděného odpadu a tím zlepšit přístup k životnímu prostředí se rozhodlo vedení 
Prostřední Bečvy. Na začátku letošního roku zavedli evidenční systém, který sleduje přesné množství 
komunálního i vytříděného odpadu ve všech domácnostech. Na nejpoctivější tříditele čeká příští rok sleva na 
poplatcích. 
"Přišli jsme na to, že pětaosmdesát procent obsahu popelnic se dá vytřídit a jen zbylých patnáct je odpad, jež 
do nich patří," uvedl  Radim Gálik, starosta Prostřední Bečvy 

Statistika odpadového hospodářství 

Plast - první čtvrtletí roku 2016 vytříděno 2,59 tun, první čtvrtletí roku 2017 vytříděno   4,66 tun.  
Papír -  první čtvrtletí roku 2016 1,78 tun a v letošním roce3,38 tun. Sklo -  v roce 2016 bylo za první čtvrtletí 
vytříděno  2.5 tuny a v letošním roce už 4,14 tun. Celkem jsou naše popelnice lehčí o 5,5 tun odpadu.  

Bečva Kafé 

Od října funguje ve zrekonstruovaných prostorech na návsi nová kavárna Bečva Kafé. V budoucnu na 
ni bude navazovat obecní knihovna, která bude umístěna místo kadeřnictví. To se přesunulo do prostor 
pošty. Kromě běžného provozu se zde budou konat také besedy. První se uskutečnila 28. 11. s homeopatkou 
Hanou Chochalatou. Otevírací doba kavárny:  PO zavřeno         ÚT - PÁ  9.00 - 17.00   SO - NE 13.00 - 18.00. 

Volně pobíhající psi  

Zima byla bohatá na sníh, což se líbilo zejména dětem a lyžařům. Méně už zvěři v okolních lesích, 
která obtížněji hledá potravu. Pomáhají jí myslivci a také samotná zvěř se z tohoto důvodu stahuje blíže k 
obydlím.  Bohužel některá se stane obětí volně pobíhajících psů. Během 14 dnů evidovali myslivci pět kusů 
uhynulé srnčí zvěře uštvané psy.  

Zastupitelé proto přijali vyhlášku, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V 
téměř celé obci je zakázán volný pohyb psů. Psi mohou pobývat ve veřejném prostoru pouze na vodítku a 
zástupci nebezpečných plemen, (např. Německý ovčák, Bulteriér, Rotvajler), musí mít nasazen náhubek. 
Vyhláška stanovuje prostor pod Plančákem za firmou Josef Matušík, kde mohou být psi volně puštěni, ale 
pod dohledem majitelů. 



Parkovací systém na Pustevnách 

Osmnáctého prosince byl zahájen zkušební provoz automatického parkovacího systému na nejvýše 
položeném hlídaném parkovišti v ČR. Administrativní příprava posunula zahájení stavebních prací na počátek 
zimního období, kdy uplynul necelý rok a půl od převzetí správy parkoviště Pustevny Obecním úřadem. 
Novou provozní instalaci tvoří příjezdová a výjezdová závora s terminály pro výdej a příjem parkovacího lístku 
a platební automat v horní části parkoviště. Úhradu parkovného lze provést kdykoliv během parkovací doby 
hotovostí nebo kartou v terminálu. Celý systém je komunikačně napojen ke vzdáleným pracovním PC 
stanicím, odkud jej lze kontrolovat, řídit a poskytovat servisní podporu. Ceník parkovného: 80 Kč celý den, 50 
Kč od 15.00. Návštěvníkům, kteří mají nárok na parkování zdarma (osoby se ZTP, motocykly, občané 
Prostřední Bečvy), označí obsluha vydaný lístek jako zaplacený pro volný výjezd. Budoucímu řízení provozu 
pomůže i okamžitý přehled aktuální naplněnosti parkoviště. 

ŠKOLA 

leden 

Lednové počasí ukázalo svou zimní tvář, proto se 16.-20. ledna  uskutečnil lyžařský kurz na Bílé za 
výborných sněhových podmínek. O organizaci lyžařského výcviku se postarala paní učitelka Mgr. Simona 
Hrstková spolu s vychovatelkami Mgr. Michalou Kubjátovou a Vendulou Golasovskou.  

V posledním lednovém týdnu proběhla třídní kola recitační soutěže, kde byli vybráni 3 nejlepší 
recitátoři z každé třídy, kteří se 1. února zúčastnili školního kola recitace.  

únor 

Měsíc únor byl zahájen školní recitační soutěží, které se zúčastnilo 22 žáků. Porota dospěla k těmto 
výsledkům: 0. kategorie (1. třída): 1. místo – Šimon Hurta, 2. místo – Kristýnka Brňovjáková, 3. místo – 
Ondřej Kocián. I. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo – Vendula Fiurášková, 2. místo – Pepíček Brňovják, 3. místo 
– Lukáš Macura. II. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo – Eva Vašutová, 2. místo – Sára Holčáková, 3. místo – 
Maruška Horutová. Všichni vítězové byli odměněni drobnými cenami. Děti, co se umístily na 1. a 2. místě 
postoupily do okrskového kola, které se uskutečnilo v pátek 24. února na ZŠ Videčská v Rožnově p. R.  

Ve čtvrtek 2. února navštívili žáci 4. třídy obecní knihovnu. Paní knihovnice si pro ně připravila 
besedu Bezpečně na internetu. Žáci se dověděli, jak reagovat v různých situacích týkajících se sdělování 
osobních údajů či kyberšikany.  

březen 

 „Už žádné výmluvy“ je název přednášky, která proběhla v rámci spolupráce s rožnovskou knihovnou, 
pro žáky druhého ročníku. Zde si děti povídaly o výmluvách, jaké používají oni či dospělí.  

Talentmánie je akce, která se pro svoji oblibu u žáků, stala tradicí. Někteří dávali přednost 
skupinovému, jiní zase sólovému vystoupení. Hlavní organizátorkou soutěže byla paní učitelka Mgr. Simona 
Hrstková. Mohli jsme vidět tanec, hru na hudební nástroj, kouzelnické vystoupení, žonglování, bublinovou 
show či vystoupení mažoretek. Výsledky soutěže: Kategorie 1. - 3. třída: 1. místo Nela Gáliková - tanec 
Makarena, 2. místo Josef Brňovják - hra na violoncello, 3. místo Valentina Křenková - hra na flétnu. Kategorie 
4. - 5. třída: 1. místo Justinka Jurajdová - bublinová show, 2. místo skupina Black and White (Kristýna 



Fárková, Simona Bernatská, Eva Vašutová, Natálie Pineckerová) - tanec, 3. místo - Ivana Cabáková a Michaela 
Jurečková -mažoretky.  

Z 31. března na 1. dubna  proběhla na škole akce Noc s Andersenem za účasti 36 žáků. Nejdříve 2. a 
3. ročník absolvoval naučnou besedu v místní knihovně. Mezitím se žáci 4. a 5. ročníku utkali v různých 
soutěžích v prostorách školy. Po vydatné večeři nejodvážnější jedinci absolvovali stezku odvahy.  

duben 

7. dubna absolvovali žáci 1. ročníku besedu v místní knihovně na téma Cestujeme po Austrálii. Ten 
samý den se v knihovně zabývali vyhledáváním informací v encyklopediích žáci 3. ročníku. 

 11. dubna se uskutečnil zápis do prvního ročníku. Budoucí příchozí žáčci byli s rodiči přivítáni staršími 
spolužáky, kteří je provedli školou a zabavili je hrami v tělocvičně. Paní učitelky se pak ve třídách věnovaly 
zjišťování schopností a dovedností předškolních dětí. Příští rok se můžeme těšit na 21 prvňáčků.  

Ve vědomostní soutěži Moudrá sovička, kterou pořádalo SVČ Rožnov, získal  tým ve složení Lukáš 
Macura, Štěpán Vardžák, Sára Holčáková a Eva Vašutová krásné 4. místo. Úspěchů dosáhla škola ve výtvarné 
soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kde se vybíralo z více než 1600 prací z 16 škol a žákyně Ivana Cabáková 
ze 4. třídy získala 1. místo a Monika Fiurášková obsadila 3. místo. 

květen 

4. května se u příležitosti osvobození Horní Bečvy uskutečnil tradiční závod v přespolním běhu 
Macurův memoriál. Na trať se z naší školy vydalo 25 nadšených běžců. Zde jsou výsledky: 1. kategorie (1., 2., 
3. třída – dívky)  1. místo Radka Žitníková, 2. místo Vendula Fiurášková, (1., 2., 3. třída – chlapci)  2. místo 
Štěpán Vardžák, 3. místo Lukáš Macura, 2.kategorie (4., 5. třída – dívky)  2. místo Michaela Jurečková , 3. 
místo Ivana Cabáková, (4., 5. třída – chlapci)  1. místo Daniel Polášek, 2. místo Petr Žitník  

červen 

8. června proběhlo v místní knihovně Pasování žáků 1. třídy na čtenáře. Kromě programu se děti 
zapojily svým čtením s porozuměním do čteného příběhu a předvedly, že i ony si svůj první čtenářský průkaz 
zaslouží. Všichni se stali novými čtenáři knihovny.  

19. června proběhlo slavnostní vyhodnocení okresního a krajského kola výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí 2017 v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. V krajském kole 
skončila žákyně 1. třídy Monika Fiurášková na krásném 1. místě. V konkurenci více jak 4300 výtvarných prací 
se tak stala ve své kategorii nejlepší ve Zlínském kraji.  

září 

4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok.  Slavnostně bylo  přivítáno 22 prvňáků. V letošním 
školním roce do základní školy nastoupilo celkem 76 žáků. Třídními učitelkami byly: v 1. třídě Mgr. Jitka 
Lušovská, ve 2. třídě Mgr. Zdeňka Kypetová, ve 3. třídě Mgr. Simona Hrstková, ve 4. třídě Mgr. Hedvika 
Tomíčková a v 5. třídě Mgr. Pavla Plešková. Volný čas žákům odpoledne vyplnily vychovatelky Mgr. Michaela 
Kubjátová a Vendula Golasovská, vše pod vedením ředitelky Mgr. Pavlíny Přikrylové.  

říjen 



Škola se účastnila projektu „Čtu, čteš, čteme“ – žáci vyráběli záložky do knih. Cílem projektu bylo 
nejen podpořit čtenářskou gramotnost, ale navázat spolupráci s partnerskou školou ze Slovenska.  

listopad 

27. listopadu proběhlo Bečvanské dýňování. Žáci 5. ročníku si připravili pro své mladší spolužáky 
různé soutěže a své kamarády překvapili i strašidelnými kostýmy. Součástí programu byla i ochutnávka 
pokrmů z dýně a dlabání dýní. Na závěr akce vyzdobené dýně osvětlily chodníček při stezce odvahy, kterou 
všichni s nadšením absolvovali. Akce se vydařila také díky finanční podpoře Obecního úřadu v Prostřední 
Bečvě, každé dítě obdrželo párek v rohlíku a punč.  

prosinec 

V rámci projektu Recyklohraní se žáci zúčastnili soutěže ve sběru použitých baterií. Soutěž byla 
ukončena 15. prosince. Firmou Asekol  bylo odvezeno 23 400 kusů baterií. V soutěži tříd se na 1. místě 
umístila 3. třída, 2. místo získala 4. třída, 3. místo obsadila 1. třída, 4. místo 5. třída, 5. místo 2. třída.  

Tradicí se stala návštěva kostela se zpíváním koled. V letošním roce si  děti v náboženství připravily 
program „Přímý přenos z Betléma a Damašku“.  

Školka 

Mateřská škola střed 

leden 

Lednová vydání týdeníku Jalovec přinesla fotografie dětí z  mateřské školy. S dotazy redaktora 
týdeníku si děti poradily a jejich odpovědi, týkající se oblíbených jídel či her, které je nejvíce baví, zde byly 
také uveřejněny. 

 Letošní chřipková epidemie nepostihla jenom děti, ale i zaměstnance obou  mateřských škol. Z toho 
důvodu byla od 19. ledna do 27. ledna MŠ Kněhyně uzavřena, její pracovnice nahradily nemocný personál v 
MŠ střed a rodiče zdravých děti měli možnost je v této MŠ umístit. Od 30. ledna se provoz opět vrátil k 
normálu. 

únor 

Od 7. února začalo dvacet předškolních dětí, společně se základní školou, navštěvovat bazén v 
Rožnově pod Radhoštěm. Plavání probíhalo každé úterý, děti se zúčastnily celkem deseti lekcí. Plaveckého 
výcviku se zúčastnilo i pět předškolních dětí z MŠ v Kněhyních.  

9. únor byl pro děti dnem Maškarního karnevalu.  

Od konce února se změnilo vybavení mateřské školy. Do šaten obou tříd byly zhotoveny nové skříňky 
na oblečení dětí a také nové botníky pro starší děti na chodbě v přízemí.  

březen  



16. března se děti šly podívat do místní knihovny. Návštěva probíhala pro děti zábavnou a hravou 
formou, průvodcem při tom všem jim byla paní knihovnice Fárková.  

22. března  navštívilo mateřskou školu divadlo Maringotka s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou pekli 
dort. A odpoledne proběhlo ve třídě starších dětí – u Pirátů – „Jarní setkání s maminkami“.  

Ve středu 29. března se uskutečnilo ve třídě malých dětí – Skřítků – „Jarní setkání s maminkami“. Po 
úvodním představení všech dětí následovalo pásmo písní, básní a tanečků. Na závěr předaly děti maminkám 
vlastnoručně vyrobený dárek s přáníčkem.  

duben 

V pondělí 3. dubna odjely starší děti do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde byl pro ně 
připraven lektorský program „Velikonoce na Valašsku“. Děti se dozvěděly o velikonočních zvycích našich 
předků – vynášení Moreny, chození po vsi s řehtačkami, seznámily se s názvy dnů po Květné neděli.  

28.dubna přiletěli do mateřské školy čarodějnice a čarodějové, kteří si tu uspořádali čarodějnický rej. 
Ve starší třídě si děti dokonce zvolily Miss čarodějnici a Čaroděje roku.  

květen 

Ve dnech 9. a 10. května se uskutečnil v obou mateřských školách zápis dětí do MŠ pro školní rok 
2017/2018. Rodiče si měli možnost mateřskou školu prohlédnout, pohrát si s dítětem, byli seznámeni s 
průběhem správního řízení. Přihlásilo se celkem 21 nových dětí.  

Do MŠ – střed bylo přijato 12 dětí, do MŠ v Kněhyních bylo přijato 7 dětí, dvě děti mají přerušeno 
správní řízení. Začátkem června se pak z každé mateřské školy jedno dítě odhlásilo. 

červen 

 5. června odjely děti z obou mateřských škol společně se žáky 1. třídy na výlet do Zoologické zahrady 
v Lešné.  

15. červen byl pro předškoláky, budoucí prvňáčky, dnem rozloučení s mateřskou školou. Po krátkém 
vystoupení dětí, ukazujícím, co už děti umí a jak jsou připraveny na 1. třídu, se slavnostního pasování a 
stužkování ujala paní ředitelka. Děti byly obdarovány knihou. 

 26. června se uskutečnil výlet  starších dětí do Rožnova pod Radhoštěm. Navštívily program "Hry a 
klamy“. Šlo o experimenty a hraní s interaktivními exponáty, děti řešily hlavolamy, kvízy, hádanky.  

září 

Nový školní rok 2017/2018 byl v obou mateřských školách slavnostně zahájen v pondělí 4. září. Do 
Mateřské školy – střed bylo zapsáno celkem 45 dětí. Celkem je 19 předškoláků. Zapsané děti jsou rozděleny 
do dvou tříd: ve třídě starších dětí (třídě Pirátů) je zapsáno 23 dětí, ve třídě malých dětí (třídě Skřítků) je 
zapsáno 22 dětí. Do Mateřské školy v Kněhyních je zapsáno celkem 19 dětí. V MŠ v Kněhyních je 7 
předškoláků. 



říjen 

3. října byly zahájeny práce s keramickou hlínou. Předškolní děti se seznamovaly s vlastnostmi 
keramické hlíny, s technikou jejího zpracování.  

Ve čtvrtek 5. října odjely děti ze starší třídy do Rožnova pod Radhoštěm, aby se ve Valašském muzeu 
– Dřevěném městečku, seznámily se životem našich předků.  

listopad 

Pro vánoční jarmark starší děti vyráběly k prodeji malé sněhuláky, malé děti vyráběly vánoční vločky, 
rybičky a prasátka pro štěstí na zavěšení.  

prosinec 

Ve třídě malých dětí – u Skřítků - proběhlo v týdnu od 4. prosince „čertování“. Děti vařily a neustále 
míchaly čertovský guláš a formou her a činností odbourávaly strach z příchodu čerta, anděla a Mikuláše.  

8. prosince přišla do školky  vzácná návštěva - Anděl, Mikuláš a pak přitančila čertice, která naučila 
děti pěkně po čertovsku blekotat, vyplazovat jazyk nebo zadupat kopýtkem. 

V pátek 22. prosince proběhla návštěva kostela sv. Zdislavy .  

Mateřská škola Kněhyně 

V březnu proběhl v mateřské škole všemi dětmi oblíbený karneval. Děti si zatančily, soutěžily o sladké 
odměny a při přehlídce masek předvedly svůj kostým. 

Ve čtvrtek 13. dubna navštívili mateřskou školu všichni loňští předškoláci – letos už prvňáčci. Strávili 
zde dopoledne, pohráli si „jako za starých časů“, povyprávěli dětem zážitky ze školy a předvedli, jak už umí 
číst.  

Týden před Velikonocemi byl jako každý rok vyplněný pilnou prací - malováním vajíček. Děti si 
přinesly vyfouknutá vajíčka a každý si to své snažil ozdobit, jak nejlépe uměl. 

1. června děti navštívily hasiče SDH Kněhyně, kteří pro děti připravili soutěže a ukázky hasičského 
vybavení a techniky.  

5. června se uskutečnil výlet do ZOO Lešná.  

13. června přijely do  MŠ na návštěvu děti z malého oddělení MŠ-střed. Prohlédly si školku, pohrály si 
společně s dětmi a stihly i procházku do lesa. 

15. června se uskutečnilo společné fotografování dětí. 

Školní družina  



7. dubna děti ze školní družiny spolu s vychovatelkami vyzdobily kraslicemi naši náves. Dále se žáci 
podíleli na úklidu školní zahrady, výsadbě okrasných keřů v rámci projektu 72 hodin pro lidi a přírodu. Na 
školní zahradě přibyla trojmístná sportovní hrazda, nové pískoviště, které je hojně využíváno mladšími dětmi. 
Pro výuku i k odpočinku slouží nové stoly s lavicemi.  

V rámci projektu 72 hodin pro Zemi se děti zapojily podzimním úklidem školní zahrady. Odměnou jim 
byl nejen pocit z dobře vykonané práce, ale i opékání špekáčků na závěr celé akce. 

V předvánočním čase si děti v družině vyrobily zlatou rybku nebo vánoční zvoneček z korálků. Ve 
spolupráci se SVČ Rožnov probíhal v odpoledních hodinách kurz keramiky pod vedením paní Jarky Křenkové. 
Družina využila první sníh a zapojila se do akce „Sněhuláci pro Afriku“.  

 

ČČK Prostřední Bečva 

Složení výboru MO:  

Předseda: Marcela Maléřová, Jednatel: Ludmila Lenomarová,Pokladník: Jana Slováková 

Členové: Ivana Stodůlková a Marcela Mikešová 

V sobotu 18. února proběhl na Valašském šenku Zavadilka maškarní ples Červeného kříže. K tanci a 
poslechu hrála skupina UNIVERZAL. Vstupné - masky zdarma, ostatní 50,- Kč. I letos byla návštěvnost vysoká 
a k vidění bylo mnoho krásných a originálních kostýmů. Na 1. místě se umístili Horkovzdušné balóny, 2. místo 
si odnesli Lego postavy a na 3. místě skončila postava Papeže Františka. Celý výtěžek z Maškarního plesu byl 
předán místnímu kostelu na sbírku varhan. Tato částka činila 9 200 Kč.  

Dne 26. února se uskutečnila Valná hromada ČČK Prostřední Bečva určená pro všechny jeho členy. 
Byla zahájena v 15. hodin ve Valašském šenku Zavadilka. 

V sobotu 22. dubna proběhlo Školení první pomoci, konané v Sokolovně u hřiště.Školení provedly 
dvě členky oblastního spolku ze Vsetína, které si s sebou přivezly i různé speciální pomůcky. Během tohoto 
cvičení  se účastníci dozvěděli úplné základy první pomoci a měli možnost si je na místě i vyzkoušet. 
Zúčastnilo se cca 45 lidí - členové spolku, členové Sboru dobrovolných hasičů Prostřední Bečvy - střed a v 
neposlední řadě i místní občané.  

Český červený kříž pořádal  zájezd do Polského Těšína, který se uskutečnil v sobotu 29. dubna. 

V září doplnil spolek v rámci spolupráce s místní Základní školou Prostřední Bečva, Mateřskou školou 
Prostřední Bečva - střed a Mateřskou školou Prostřední Bečva - Kněhyně, na základě jejich požadavku ve 
všech zmíněných zařízeních vybavení lékárniček v celkové ceně cca 2600,- Kč. 

Místní skupina byla založena  v roce 1950. Tehdy  měla 75 zakládajících členů. Nejvyšší počet členů v 
dosavadní historii byl 123. V současnosti registruje 46 osob v poměrně širokém věkovém rozpětí – od dvaceti 
do devadesáti let. Zájem o činnost ČČK však upadá.  



Hlavní náplní činnosti skupiny je především humanitární pomoc nebo zdravotnické hlídky. Pro 
Diakonii Broumov pořádá charitativní sbírku oblečení, lůžkovin, látek, dek, obuvi či hraček. V minulosti 
skupina dlouhodobě spolupracovala s Dětským domovem v Zašové, ale podporu  před pěti lety ukončili. Nyní 
se orientuje na místní pomoc a začala spolupracovat se základní školou i školami mateřskými. Skupina 
organizuje maškarní ples pro dospělé. Letos to bude už dvacátý ročník. 

DC Danger Prostřední Bečva 

Předseda klubu: Juřík Pavel                                                     Vedoucí družstva: Malina Lukáš 
Soupiska družstva: Bulinský Roman, Juřík Pavel, Juroška Jan, Malina Lukáš, Malinová Kateřina, Mikeš Michal, 
Rybníček Tomáš, Sečkár Rudolf 

Hrací místo: Billiard bar Horní Bečva 

 Poslední dobou je šipkařský sport velkým fenoménem. Jak ve světě, tak i u nás, se stává čím dál 
populárnějším. A konečně si našel cestu i na Prostřední Bečvu. Osm hráčů se stejným zájmem a odhodláním 
si vytvořilo svou malou hrací arénu v hostinci u Skokana. A tak letos zahájil tým, s troufalým názvem Danger,  
svou první sezónu ve 3. lize Moravskoslezkého kraje. V čele je kapitán a předseda týmu Pavel Juřík, zkušený 
hráč, který se v tomto sportu pohybuje již několik let. 

Dechová hudba Záhořané 

Přehled akcí roku 2017: 
  
17. únor - Kněhyně - hospůdka u Skokana  
25. únor - Zlínský kraj - Vodění medvěda       
17. duben - Prostřední Bečva (kostel sv. Zdislavy) - Velikonoce  
29. duben - Tichá - stavění máje 
13. květen - Zarazice - sklípek 
14. květen - Bacov - Májová mše 
28. květen - Prostřední Bečva - pouť 
3. červen - Bacov - kácení máje 
24. červen - Prostřední Bečva - svatba 
2. červenec - Lidečko - festival 
5. červenec - Radhošť - pouť 
8. červenec - Kolárovice - festival 
15.červenec - Prostřední Bečva - svatba      
23.červenec Horny Lieskov -  festival 
30.červenec - Zavadilka - festival 
6.srpna - Svatý Hostýn - Muzikanská pouť 
12.srpna -  Dolní Bečva - rodinné setkání 
26.srpna - Prostřední Bečva - svatba        
                        

 

 



FK Prostřední Bečva 

14. ledna se uskutečnil reprezentační ples fotbalistů. Hrála cimbálovka Valašsko a DJ Music. 

Zimní přípravu zahájili muži již 5. ledna. Tréninky probíhaly pravidelně dvakrát týdně, v úterý venku a 
ve čtvrtek v hale na Horní Bečvě.  
První utkání jarního kola se uskutečnilo v neděli 26. března v 15.00 hodin na našem hřišti s Hovězím.  
Co se týká hráčského kádru: žádný hráč z podzimní části neodešel. Nakonec zůstal po jednání s Podlesím i 
Štěpán Rybenský, přišli  - na brankářský post  z Hrachovce Jakub Jurka,  stoper Kamil Poledník z Rožnova a 
útočník Karel Sívek z Dolní Bečvy.  

Závěr sezony  2016/17 se nesl ve znamení mnoha zranění, takže každý zápas musel trenér 
improvizovat v sestavě, rovněž výsledky tomu odpovídaly. Od našeho postupu do 1.b třídy jsme se již potřetí 
umístili na velmi pěkném čtvrtém místě konečné tabulky se ziskem 43 bodů a skóre 54:48.  

V soutěžním ročníku 2017/18 v naší 1.b třídě došlo k těmto změnám: z Okresního přeboru k nám 
postoupil Halenkov. Změny v kádru: z dorostu Valašské Meziříčí se vrátil do našeho mužstva Marek Fiurášek 
a Radek Bill z dorostu Valašské Meziříčí a dorostenec Lukáš Danišek z dorostu Horní Bečva. Dále jsou na 
hostování: Jiří Solanský v Juřince, Lukáš Křenek st. ve Viganticích, Tomáš Solanský v Hrachovci  a Patrik Kubáň 
na Horní Bečvě. Do Rožnova se vrátil Radim Malina. Začátek podzimní části byl v neděli 6. srpna.  

Konečná tabulka po podzimní části pro nás znamená 8. místo, skore 20:22 a zisk 18 bodů.  

V Našem Valašsku vyšel 6. listopadu článek s názvem  Rivalitu mezi Bečvami neřeším, říká autor 
hattricku, kanonýr Karel Sívek. 

Střelec k pohledání Karel Sívek má za sebou zajímavou fotbalovou minulost. V současné době 
pomáhá svými góly v 1. B třídě Prostřední Bečvě. Naposledy po návratu po zranění sestřelil třemi brankami 
Hovězí a jeho tým vyhrál 4:3.  
"S fotbalem jsem začínal u Tygrů v Lužné. Za mládežníky jsem hrával ve Valašské Polance, za muže pak v 
Lužné chvíli okresní přebor, ale zranil jsem se a za Valašskou Polanku," říká před svým osudovým přesunem 
do jiné části okresu Vsetín Karel Sívek. 

Myslivecký spolek Radegast 

3. června se konalo Tradiční kácení máje se začátkem v 17.00 hodin. Hráli Záhořané. K jídlu byl 
zvěřinový guláš a steaky. 

22. července proběhl v areálu Kněhyně Letní myslivecký večer.  Hrála skupina Meteor. Vstupné 50,-
Kč. 

24. září proběhla IX. Svatohubertská slavnost. 

 

 

 



Jezdecký klub Prostřední Bečva 

JK Valašsko obdržel tento rok pochvalu za sportovní přípravu svých svěřenců.  

První květnový prodloužený víkend patřil na Prostřední Bečvě 22. ročníku výstavy koní na Valašsku, 
kterou pořádal Spolek chovatelů koní Valašska a JK Valašsko. Výstava je tradičně spjata s kombinovanou 
soutěží chladnokrevných koní a od loňského roku také s Moravským show and Ride šampionátem poníků. 
Ačkoliv poslední dubnové dny bylo mrazivo, na výstavu vykouklo sluníčko a koně se předvedli před více jak 
tisícovkou diváků. V neděli probíhala kombinovaná soutěž jednospřeží a dvouspřeží chladnokrevných koní, 
která byla zároveň kvalifikací na zářijové Mistrovství ČR. 

V neděli 10. prosince proběhlo v baru JK Valašsko Zdobení vánočních perníčků pod vedením Míši 
Kulišťákové. 

Hasiči - Kněhyně 

SDH Kněhyně pořádal 14. ledna  ples v Hasičském domě v Kněhyních.  

V sobotu 17. června od 19.00 hodin na výletišti Kněhyně proběhlo Kácení máje. K poslechu a tanci 
hrála hudební skupina Arion.  

Hasiči - střed 

V sobotu 21. ledna se konal Hasičský ples ve Valašském šenku Zavadilka. K tanci a poslechu hrál 
Dušan Čaplák.  

V sobotu 26. srpna  se uskutečnil  7. ročník soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce.  Soutěž 
probíhala  u kostela sv. Zdislavy.  

Klub důchodců 

V sobotu 25. února proběhl v sokolovně u hřiště Končinový ples, na kterém hráli manželé Fiuráškovi.  

V pátek 21. dubna se v sokolovně na hřišti uskutečnila akce Vítání jara s harmonikou. 

V pátek 12. května se v sokolovně na hřišti uskutečnila akce Oslava dne matek, hrál pán Závorka . 

Pro své členy uskutečnil Klub důchodců v pátek 9. června v Kněhyních  Smažení vaječiny při 
harmonice.  

V pátek 18. srpna se u  sokolovny u hřiště uskutečnilo Letní posezení. 

6.října se uskutečnila  Guláš párty  v Sokolovně u hřiště. 

Ve čtvrtek 16. listopadu proběhla v rekreační středisku Retaso  Výroční členská schůze. 



TJ Sokol Kněhyně 

TJ Sokol Kněhyně vznikl v roce 1958. Od počátků se zabýval především běžeckým lyžováním a 
tělovýchovnou prací s dětmi a mládeží. Údolí Kněhyně svou polohou k tomuto sportu přímo vybízelo. Dříve 
tady byly pěkné běžecké okruhy. Bylo možné natáhnout až pětikilometrový okruh. Před více než 20 lety se na 
nich dokonce dvakrát konalo mistrovství republiky v biatlonu. Dnes má TJ Sokol Kněhyně asi třicet členů a 
dvě skupiny dětí různých věkových kategorií. V lednu proběhl  nábor do přípravky, zájem byl obrovský. Bylo 
přijato 12 nových dětí z Prostřední i Horní Bečvy. Na hřišti v Kněhyních byl letos vyjetý malý okruh, na kterém 
trénovali nejmenší. Starší děti většinou jezdily na tratě na Pustevny. Děti, které sportují, dostanou základní 
vybavení – lyže, hůlky, boty a starší pak i závodní čtyřdílnou soupravu. Tento komfort je  díky finančním 
příspěvkům, které dostává TJ Sokol Kněhyně  od obcí – z větší části z Prostřední Bečvy  a menší částkou 
přispívá také Horní Bečva. 

V neděli 12. února se v Běžeckém areálu na Pustevnách odehrál 17. ročník Memoriálu Ondřeje 
Ondryáše v běhu na lyžích. Přeboru se zúčastnilo 84 závodníků všech věkových kategorií. Nejmladším 
benjamínkům bylo sedm let a nejstaršímu účastníkovi přes 50 let. Délka tratě byla pro nejmladší 400 metrů a 
pro ty nejzkušenější 8 km. Počasí organizátorům přálo a tak mohli přivítat účastníky ze 12 oddílů a měst. 
Mezi nejúspěšnější patřil Fenix Ski Team Jeseník, jejichž svěřenci obsazovali přední příčky. 

V sobotu 4. března se uskutečnil za účasti více než 100 dětí a rodičů v sále hasičské zbrojnice v 
Kněhyních Dětský karneval. Pořadatelé z TJ Sokol Kněhyně připravili celou řádku her pro děti i dospělé. 
Kuriózní soutěží pro děti se stalo vypití malého dětského nápoje na čas s následným zašlápnutím. Veselou 
soutěž připravili i pro dospělé dvojice. Úkol zněl jasně - dostat ping-pongový míček partnerovi od nohavice 
skrz celé kalhoty až k břichu. Děti i dospělí se skvěle bavili i v tanečním rytmu. Vyvrcholením odpoledne byla 
bohatá tombola. 

Sakumpikum 

V sobotu 8. dubna uspořádal spolek druhý ročník Kraslicové aleje. Děti ze základní školy velikonočně 
vyzdobily celou náves. Ačkoliv počasí akci nepřálo, mnohé příchozí neodradilo - mohli si uplést tatar, 
nazdobit vajíčka nebo perníčky. 

Vyjádření spolku ke zrušení akce Pálení čarodějnic, která měla proběhnout 29. dubna. 

Milé kolegyně a přítelkyně, s hlubokým smutkem v srdci Vám oznamujeme, že z důvodu 
sakramentsky hnusného počasí se náš slet na Prostřední Bečvě ruší. Nemůžeme dopustit, aby našim 
mláďatům omrzly košťata, nebo nedej bože bradavice na nose, či snad kocouří doprovod. 

Spolek vyhlásil soutěž O nejkrásnější zahradu. Na prvním místě se umístila zahrada paní Marie 
Mikudové, na druhém místě se umístila zahrada paní Jarky Šudákové a třetí místo získala zahrada paní Anny 
Jurečkové. 

10. ročník Rozsvěcování vánočního stromu proběhl v sobotu 2. prosince před první adventní nedělí. 
Byl připraven bohatý program, občerstvení a spoustu rozmanitého zboží v prodejních stáncích. Vystoupil 
pěvecký sbor Skřivan, Z Horní Dolní a dál na jih a děti ze ZŠ. Program ukončil přáním do dalšího roku P. Dujka 
a starosta obce Radim Gálik pak společně s dětmi odpočítal samotné rozsvícení stromu. V letošním roce obec 
přikoupila další světelné řetězy a borovice vedle školky je tak bohatě vyzdobena. Opravdovým vrcholem byl 
velkolepý ohňostroj doprovázený hudbou z filmů Piráti z Karibiku a Ledové království. 



 Kdo chtěl přivítat Nový rok na návsi, mohl přijít před půlnocí na náves.  Kavárna Bečva Kafé 
mimořádně prodloužila provozní dobu a 31. 12. byla otevřena do půlnoci.  

Areál Zavadilka 

V pátek 19. května proběhla v areálu Zavadilka akce s názvem Vítání jara a probouzení broučků. Děti 
čekaly hry, soutěže nebo  adventure golf. Pořádalo SVČ Rožnov pod Radhoštěm. 

Ve Valašském deníku vyšel 28. července článek s názvem Dny guláše zakončí dechovky.  
 
Každoroční akce s názvem Dny guláše a piva se konala od pátku 28. července do neděle 30. července v areálu 
Zavadilka. Milovníci guláše si vybrali z mnoha druhů, nechyběli grilované speciality a další pochutiny z udírny.  
K pití bylo na výběr několik druhů piva. O hudební doprovod se během pátku postaralo Duo decolt, v sobotu 
Fancy Foxx, Famózní levandulové trio nebo Wanastowi vjecy revival.  
Součástí programu byl také pátý ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb s podtitulem My jsme 
Valaši. Začal v neděli ve čtrnáct hodin.  
Fanoušky dechové muziky potěšila Zubřanka, Jistebnická 13, Záhořané, Polančanka a slovenské dechovky 
Zvolenská kapela a Kolárovičanka. Vstupné na festival bylo padesát korun. Děti do patnácti let měly vstup 
zdarma. 

Svaz zahrádkářů 

Moštování se zahrádkáři  - dne 27. září připravili zahrádkáři odpoledne pro děti. Největší atrakcí bylo 
bezesporu moštování a ochutnávka výsledného produktu. Ovšem děti si vyzkoušely také různé hry nebo 
vytvářely z bramborových razítek obrázky s podzimní tematikou.  

Kostel 

Varhany 

K 25. lednu  se  podařilo na konto nových varhan naspořit celkem: 1 926 233 Kč. V měsíci únoru 
proběhla prohlídka výroby píšťal v Krnově. Doposud bylo vyrobeno 144 ks píšťal. V druhé polovině února byla 
zahájena v kostele sv. Zdislavy montáž pomocných ocelových konstrukcí pro vlastní varhany.  

František Křenek byl  9. února na návštěvě fi rmy pana Michala Kenise v Krnově, která vyrábí cínové 
píšťaly pro nové varhany. Byla rovněž zahájena výroba dřevěných píšťal, kterou provádí varhanář pan 
Jaroslava Stavinoha. K 17. únoru bylo naspořeno celkem 2 000 267 Kč.  

 K 9. dubnu bylo naspořeno celkem 2 033 435,- Kč. V kostele začaly přípravné práce spojené s 
výstavbou nových píšťalových varhan. U stávajících varhan probíhá výplň prasklin v omítce.  

Celkově bylo na varhany naspořeno k 23. červnu  2 625 463 Kč. V současné době je většina kovových 
píšťal vyrobená, pracuje se na vzdušnicích, dřevěných píšťalách a byla vyrobena ocelová konstrukce. V 
pondělí  19. června  byla zahájena varhanářskou firmou montáž nových varhan v kostele a to montáží 
nosných ocelových konstrukcí.  

 K 4. září je na účtu na nové varhany je 855 657,- Kč. Celkově je naspořeno  :  2 793 657,- Kč. 



Ze sbírky provedené  4. června ve farnosti Rožnov bylo obdrženo 42 000,-Kč. Ze sbírky provedené  11. 
června ve farnosti Loučka a Branky bylo obdrženo 11 400,- Kč. Ze sbírky provedené  2. července  ve farnosti 
Hutisko-Solanec  bylo obdrženo  15 500,- Kč. Ze sbírky provedené  23. července  ve farnosti Dolní Bečva  bylo 
obdrženo 30 500,- Kč. Z farnosti Zubří byl obdržen dar od jedné farnice ve výši 50 000,- Kč. Ze sbírky 
provedené v srpnu ve farnosti Horní Bečva bylo obdrženo 10 200,- Kč. 

Ke dni  21. prosince  bylo celkově  naspořeno na varhany 3 288 005,- Kč. Ze sbírek v Děkanátu byla 
obdržen dar 159 600,- Kč. 

 
Po smontování ocelové konstrukce proběhla montáž vzdušnic, přes které proudí vzduch z dmychadla 

do jednotlivých píšťal. Návazně byla provedena montáž tzv. prospektu, což je viditelná část píšťal z pohledu 
od oltáře na varhany, takže už se začal rýsovat první obrys varhan. V současné době jsou již všechny dřevěné 
i kovové píšťaly vyrobeny a nyní bude pokračovat jejich montáž, včetně varhanní skříně, hracího stolu a 
mechanizmu ovládání rejstříků. Dne 22. listopadu se konal kontrolní den výstavby nových varhan za účasti 
organologa z Arcibiskupství Olomouc, kde byl posouzen stav dodávek a postup montáže včetně termínu 
ukončení. Ten byl varhanářem panem Stavinohou přislíben na 30. května 2018. Následně by probíhalo ladění 
a intonace varhan. Termín žehnání varhan byl stanoven na den výročí posvěcení kostela sv. Zdislavy 15. 
července  2018.  

V  pátek 10. března  proběhlo v  pastoračním středisku kostela  promítání fotek  z Gruzie a Arménie s 
výkladem pana Františka Křenka a Vlastislava Stavinohy.  

V neděli 28. května  proběhla  na návsi pouť sv Zdislavy. 

V sobotu 26. srpna se uskutečnil děkanátní fotbalový turnaj ministrantů O pohár sv. Zdislavy.Domácí 
Prostřední Bečva skončila na 3. místě. 

V pátek 13. října se konala tradiční „Drakiáda“ u kostela  s hojnou účastí. Podzim a pouštění draků k 
sobě patří stejně jako pomalu se barvící listí stromů.  

V neděli 22. října se v kostele  konala Misijní neděle, den modliteb za Misie, misijní sbírka a také 
obětní průvod dětí za jednotlivé kontinenty, tentokrát za účasti televize Noe v přímém přenosu. Po mši svaté 
byly pro farníky připraveny výborné misijní koláčky.  

V neděli  17. prosince proběhl v  kostele  adventní koncert s názvem Ladíme ve prospěch stavby 
nových píšťalových varhan. 

Dolnobečvanský a Prostřednobečvanský kněz Petr Dujka oslavil padesátiny. 

Tříkrálová sbírka 

                         2015                     2016                        2017 
Horní Bečva           48 108 Kč              54 402 Kč              46 707 Kč  na obyvatele 19 Kč  
Prost. Bečva          76 737 Kč              72 889 Kč              80 508 Kč 47 Kč  
Dolní Bečva           95 623 Kč              97 203 Kč              107 414 Kč 56 Kč 
Hutisko                  101 200 Kč            99 670 Kč              98 165 Kč 49 Kč  
Vigantice                50 788 Kč             47 402 Kč              57 299 Kč 55 Kč 

Dne 8.dubna  vyšel v Mladé frontě Dnes článek s názvem Elektronické varhany vymění za skutečné 



Když stavěli kostel na Prostřední Bečvě, na varhany už nezbyly peníze. Proto zvolili levnější, 
elektronickou variantu. Teď, po šestnácti letech, už se ale farníci těší na skutečné. První píšťaly jsou hotové a 
po Velikonocích začnou v kostele chystat konstrukci, která varhany ponese. Píšťaly jsou dvojí, ze dřeva a cínu. 
Největší přesáhnou 5,5 metru, nejmenší mají 70 centimetrů. Původně jich mělo být 1 126, jenže varhanář 
Jaroslav Stavinoha rozhodl jinak. "Udělám o jeden rejstřík navíc. Cena se nezmění, bude to dar," naznačil. 
"Víc píšťal bude ve prospěch barevnosti tónů," vysvětlil Stavinoha. Vyřezává je převážně z borovice, menším 
dílem z dubu a smrku. Na druhu nesejde tak jako na kvalitě dřeva, která musí být mimořádná. V tomto 
případě pochází dřevo výhradně z Valašska. Stavinoha má dílnu ve Valašské Bystřici a rodinná výroba varhan 
tady má tradici.  
"Začal s tím můj táta, který se vyučil v Praze a pak se vrátil domů. Já už jsem studoval u něj," vypráví muž, 
jenž má za sebou stavbu varhan pro poutní baziliku na svatém Kopečku u Olomouce. Vyrábí jen dřevěné 
píšťaly, kovové mu dodá kolega z Krnova.  
Elektronické varhany se přestěhují do pastoračního centra, kde je využije pětice místních varhaníků. Peníze 
na varhany přicházejí i díky adopci píšťal. Velká část píšťal už je zadaná, kupovaly se jako vánoční dárky nebo 
například na památku pro vnoučata. V kostele pak bude i tabule se jmény těch, kteří přispěli. 

Ostatní 

Vandal poničil majiteli auto 

V Našem Valašsku vyšel 23. ledna článek s názvem Vandal poničil majiteli auto 
Nepříjemné překvapení připravil neznámý darebák  muži z Rožnovska. V noci se vloupal do jeho auta, ukradl 
z něj lyžařskou bundu a z čelního skla také videokameru. Auto přitom značně poškodil.  
              Majitel zaparkoval v neděli večer u domu v Prostřední Bečvě. Na krádež a poškození vozu přišel na 
druhý den. Zloděj poničil hranu dveří a způsobil prasklinu na čelním skle. "Věci, které zloděj vzal z auta, si 
majitel cení na pět tisíc tři sta korun. Škodu poškozením odhaduje na dvacet šest tisíc korun," upřesnil 
Malcharczik. 

Kde na Valašsku žije nejvíc rodáků? 

28. dubna vyšel ve Valašském deníku článek s názvem Kde na Valašsku žije nejvíc rodáků? 

HORNÍ BEČVA  
 
2414 obyvatel, 61,1% rodáků, z toho 73,1 % obyvatel do 30 let 55,2 % obyvatel od 30 do 60 56,4 % obyvatel 
nad 60 let  
 
PROSTŘEDNÍ BEČVA  
 
1672 obyvatel, 54,8 % rodáků, z toho 73,5 % obyvatel do 30 let 47 % obyvatel od 30 do 60 42,7 % obyvatel 
nad 60 let  
 
HUTISKO-SOLANEC  
 
1964 obyvatel, 55,7 % rodáků, z toho 72 % obyvatel do 30 let 45,4 % osob od 30 do 60 51,1 % obyvatel nad 
60 let  
 
DOLNÍ BEČVA  
 



1800 obyvatel, 57,7 % rodáků, z toho 75,8 % obyvatel do 30 let 50 % obyvatel od 30 do 60 46,4 % obyvatel 
nad 60 let  
 
VIGANTICE  
 
931 obyvatel, 48,9 % rodáků, z toho 70 % obyvatel do 30 let 37,6 % obyvatel od 30 do 60 39,9 % obyvatel 
nad 60 let 

Motorkář nezvládl svůj stroj, zraněním podlehl. 
 
Dne 5. června vyšel ve Valašském deníku článek s názvem Motorkář nezvládl svůj stroj, zraněním podlehl. 
 
V sobotu 3. června dopoledne havaroval v Prostřední Bečvě silniční motocykl. Jednoho zraněného přepravili 
záchranáři letecky do nemocnice. Druhý účastník nehodu nepřežil 
Motorka skončila po nehodě v rybníku. Zraněného řidiče i spolujezdce vytáhli záchranáři z vody a poskytli jim 
první pomoc. "Řidič motocyklu Honda zřejmě vlivem vysoké rychlosti nezvládl řízení a při průjezdu levotočivé 
zatáčky vyjel vpravo mimo komunikaci do rybníka. Čtyřiadvacetiletý mladík svým zraněním podlehl, o tři roky 
mladší muž se těžce zranil. Byl vrtulníkem transportován do nemocnice v Ostravě," upřesnila mluvčí policie 
Barbora Balášová.  
 
V době vyšetřování na místě řídili policisté dopravu kyvadlově. V blízkosti nehody zkolaboval také cyklista a 
přítomní zdravotníci si znovu vyžádali přílet vrtulníku. Hasiči, ve spolupráci s policií, museli  

Vrchol Pusteven se změní, zmizí plastové poutače, dole vznikne parkoviště. 

Dne 26. prosince byl publikován na zlin.iDNES.cz článek s názvem Vrchol Pusteven se změní, zmizí 
plastové poutače, dole vznikne parkoviště. 
Jedno z turisticky nejlákavějších míst v Beskydech, vrchol Pusteven, se změní. Zmizet odtud mají plastové 
poutače a barevné slunečníky. Prostor dostane jednotný ráz, který bude bližší přírodě.  
Přezdívá se mu "Valašský Václavák", protože hřeben Pusteven bývá podobně plný lidí. Jenže také barevných 
poutačů, plastových stánků a slunečníků, za nimiž se ztrácí roubené stavby.  
" Poutače jsou nevzhledné a kazí celkový dojem. Chtěli bychom, aby zmizely," uvedl radní Zlínského kraje 
odpovědný za cestovní ruch Jan Pijáček.  
Hřeben protíná hranice dvou krajů, Zlínského a Moravskoslezského. A díky tomu, že obě hejtmanství dospěla 
do stejného bodu, je právě teď ta správná doba na změnu.  
Důvodem je mimo jiné stále větší návštěvnost nejen místa samotného, ale celých Beskyd, a rostoucí zájem o 
dovolené v tuzemsku. Na Pustevny vede jen jediná příjezdová silnice z Prostřední Bečvy.  
Z moravskoslezské strany kopce z Trojanovic jezdí nahoru sedačková lanovka a pod ní vede obslužná cesta, 
ovšem se zákazem vjezdu.  
Řidiči mají k dispozici odstavné parkoviště pod vrcholem s kapacitou 250 aut. Při akcích, jako jsou výstava 
ledových soch, cyrilometodějská pouť, nebo třeba jen o víkendech, kdy vyjde počasí, však nestačí.  
Pak musí návštěvníci nechat auto v Prostřední Bečvě a nahoru vyjet linkovým autobusem. Jenže to je řešení 
sice dlouhodobě zažité, přesto provizorní.  
 
"Když je potřeba, vždycky se to nějak domluví. Ale plocha, na které se u nás parkuje, je soukromý pozemek, 
není to skutečné parkoviště s nějakým režimem," poznamenal místostarosta Prostřední Bečvy Milan Fárek.  

Autobusové spojení ze zastávky Prostřední Bečva, požární dům  



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 22.58 
(940076) 

První spoj směr Rožnov pod Radhoštěm v sobotu 4.44 (380), poslední spoj v sobotu 19.23 (940079) 

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) 
 

 


