
Události ze světa 

6. února z amerického mysu Canaveral odstartovala v současnosti nejsilnější raketa Falcon 
Heavy společnosti SpaceX a vynesla na oběžnou dráhu kolem Slunce elektrický kabriolet Elona 
Muska. 
9. – 25. února  proběhly XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. 
20. března  uhynul poslední samec nosorožce tuponosého. 
27. července proběhlo nejdelší pozorovatelné zatmění Měsíce v 21. století – trvalo 1 hodinu, 43 
minut, 34 sekund. 

Události z ČR 

26. – 27. ledna proběhlo druhé kolo volby prezidenta České republiky -  vyhrál Miloš 
Zeman (51,36 %). 
29. března  zahájila Česká televize digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2. 
1. – 7. července  se v Praze konal 16. všesokolský slet připomínající 100. výročí vzniku 
Československa. 
20. prosince  si výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyžádal 13 mrtvých a tři vážně 
zraněné horníky. Báňská záchranná služba důl ČSM uzavřela a zahájila likvidaci následného požáru. 

Prostřední Bečva 

Statistika obce 

V obci žilo k 31.12.2018 1749 občanů (868 žen, 854 mužů). Narodilo se 17 dětí (10 děvčat, 7 
chlapců). Zemřelo 21 obyvatel (10 žen, 11 mužů). Sňatků proběhly 4. Do obce se přihlásilo 37 
obyvatel (18 žen, 19 mužů). Z obce se odhlásilo 30 obyvatel (18 žen, 12 mužů). 

Nejčastější jména: 

Marie 53, Jana 51, Zdeněk 46, Jiří 45, Tomáš 38, Josef 37 

Nejčastější příjmení: 

Křenek 25, Křenková 30, Fiurášek 27, Fiurášková 25, Kubáň 23, Kubáňová 17 

Nehody 

Podle policejní statistiky se v obci událo od 1. 1. 2018 do 31.12.2018 14 dopravních nehod. 

27.1.2018 23:59 - srážka s pevnou překážkou - bez zranění 
2.2.2018 05:20 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
12.2.2018 18:45 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
18.3.2018 20:00 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
3.4.2018 05:30 - srážka s pevnou překážkou - bez zranění 
8.5.2018 17:00 - havárie - bez zranění 
12.5.2018 13:43 - srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným - bez zranění 
12.6.2018 15:00 - srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem - 1 lehce zraněný 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Falcon_Heavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Falcon_Heavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/SpaceX


15.7.2018 19:50 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
14.8.2018 13:35 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
10.9.2018 05:25 - srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem - bez zranění 
18.10.2018 23:30 - srážka s lesní zvěří - bez zranění 
22.10.2018 15:00 - srážka s pevnou překážkou - bez zranění 
18.11.2018 18:05 - srážka s domácím zvířetem - bez zranění 

Z obce 

Novoroční slovo starosty 

Budou pokračovat práce na rekonstrukci úpravny vody a vodojemu na Adámkách.  

Proběhne výstavba dlouho připravovaného chodníku od hasičské zbrojnice střed k obecnímu 
úřadu podél silnice I/35. K dobudování zůstanou úseky podél silnice I/35 od chodníku ke kostelu 
směrem k odbočce na Hutisko a potom chodník do Kněhyň. První z výše jmenovaných bychom rádi v 
roce 2019 vyprojektovali, ale se druhým se z důvodu dotace na opravu silnice směrem na Pustevny v 
nejbližších letech nepočítá.  

Připravuje se projektová dokumentace pro provedení stavby sběrného dvora, který bude stát 
na stávajícím místě za jízdárnou. Ve stejném období se plánuje zrealizovat chodník od obecního 
úřadu směrem k návsi.  

V roce 2018 bychom se měli mimo jiné dozvědět i výsledek dvou našich žádostí o dotaci. 
Jedná se o cyklostezku od mostu ve středu obce směrem na Hutisko a dále o přístavbu pavilonu k 
naší Základní škole.  

Hledá se slovenská obec, se kterou bychom v budoucnu navázali partnerství. To by bylo 
počátkem spolupráce na různých úrovních, která by mimo jiné přinášela výměnu zkušeností, 
setkávání různých zájmových spolků a také možnost čerpání dotací z příhraniční spolupráce.  

Změna telefonního čísla pošty 

Nové telefonní číslo na poštu: 9542 756 56. Všechny pošty mají telefon podle směrovacího 
čísla a předčíslí 954. 

Prezidentské volby  

Druhé prezidentské volby v České republice začaly 12. – 13. ledna 2018 prvním kolem. 
Volební místnosti byly otevřeny v pátek 12. ledna od 14.00 do 22.00 a v sobotu 13. ledna od 8.00 do 
14.00. O křeslo prezidenta se ucházelo devět kandidátů. 

Přehled kandidátů: 

 
 1 Ing. Mirek Topolánek 61 let, manažer 
2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 65 let, spisovatel, novinář, textař a sociální antropolog 
 3 Mgr. Pavel Fischer 52 let, diplomat 
4 RNDr. Jiří Hynek 57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace bezpečnostního a obranného 



průmyslu České republiky 
5 Mgr. Petr Hannig 71 let, vydavatel a producent  
6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c. 74 let, podnikatel 
7 Ing. Miloš Zeman 73 let, ekonom,  
8 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník  
9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 68 let, fyzikální chemik  

V 1. kole volilo na Prostřední Bečvě Miloše Zemana 416 oprávněných voličů (44,77%). Druhý 
Jiří Drahoš dostal důvěru 216 voličů (23,25%). Na třetím místě skončil Marek Hilšer s podporou 96 
voličů (10,33%). K volebním urnám přišlo 65,2% voličů. Ve druhém kole volby si voliči vybírali ze dvou 
kandidátů postupujících z kola prvního - Miloše Zemana (č. 7) a Jiřího Drahoše (č. 9). V druhém kole 
přišlo na Prostřední Bečvě volit 1038 voličů (70,28%), což bylo o 103 více než v kole prvním. Ve 
druhém kole s přehledem vyhrál současný prezident Miloš Zeman - získal 592 platných hlasů 
(57,08%), zatímco Jiřímu Drahošovi důvěřovalo 445 voličů (42,91%). 

Vytříděný odpad v tunách 

                  plast              sklo              papír               nápojové kartony 

2016       15,17            11,54             8,12                         0,1       

2017       16,96            20,06            15,42                      1,96 

Kvalita mobilního signálu  

Na základě stížností občanů prověřoval starosta u mobilních operátorů nedostatečnou kvalitu 
signálu zejména v Kněhyních. Dva operátoři potvrdili, že v prosinci 2016 proběhla tzv. konsolidace, 
během které se optimalizoval výkon vysílačů. Vzhledem k členitému terénu a hustotě osídlení není 
pro operátory rentabilní investovat do řešení tohoto problému.  

Wifi 

 V prostoru návsi je od konce února zdarma přístupná WiFi síť.  

Zubní ordinace 

 V polovině března byla v domě služeb otevřena zubní ordinace MUDr. Radka Včelaře.  

Omezení venkovní reklamy na Pustevnách 
 

Dle nově schváleného nařízení obce nesmí prodejci na Pustevnách umisťovat upoutávky 
mimo své provozovny. Prostřední Bečva se k této úpravě rozhodla po konzultaci s Trojanovicemi, aby 
sjednotili vzhled Pusteven, ochránili kulturní dědictví a odstranili zbytečné prvky, které návštěvníkům 
zhoršují celkový dojem. 
 

Parkování na Pustevnách  
 

Vzhledem ke komplikované účetní evidenci parkování zdarma pro občany Prostřední Bečvy, 
rozhodli zastupitelé o slevě ve výši 70 Kč za každé parkování místního občana. Konečná cena bude 
pro místní 10 Kč za celý den. Dále došlo k zdražení parkovného na Pustevnách v době letních 



prázdnin, o víkendech a svátcích – celodenní parkovné 150,- a od 15 hodin 100,-. Občané Prostřední 
Bečvy mají parkovné za 10,- na celý den. 

Vítání občánků 
 

V neděli 29. dubna byli na Obecním úřadě slavnostně přivítáni noví občánci. 
 

Nový obecní web 
 

V průběhu července obecní úřad spustil nové webové stránky. Na první pohled web zaujme 
vzdušnou grafikou a množstvím informací. Úvodní stránka je z hlediska obsahu rozdělena na několik 
části. Zobrazuji se zde aktuality z obce, kalendář připravovaných akci nebo sekce „potřebuji vyřídit“, 
kde návštěvníci najdou konkrétní informace k různým životním situacím. Novinkou je zpravodajství 
ČTK z domova i ze světa. Nepřehlédnutelnou novinkou jsou fotografie, které lidé sdílí na sociální síti 
Instagram. Informace jsou rozděleny na ty pro občana - „obec“ a pro turistu „turistika“. V sekci 
„obec“ je zveřejněna úřední deska, informace ze zastupitelstva, obecně závazné vyhlášky, získané 
dotace, přehled služeb nebo spolků. Turista má k dispozici seznamy restaurací a občerstvení, 
ubytování nebo zajímavé trasy, které vedou v okolí Prostřední Bečvy. Nechybí tipy na výlety nebo 
informace k parkovišti na Pustevnách. 

 

Komunální volby 
 

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhly komunální volby do obecního zastupitelstva. Současně 
proběhlo v našem okrsku první kolo senátních voleb. 

V obci byla volební místnost tradičně na Obecním úřadě. V obci kandidovalo podobně jako v 
minulých volbách jedna strana a tři sdružení nezávislých. 
 
Číslo a název volební strany                             Průměrný věk     Podíl žen        VS titul 
 
1. KDU-ČSL                                                                  51                      36%                45% 
2. Šance pro lepší Prostřední Bečvu                      37,6                   45%                73% 
3. V I Z E 22                                                                 42,7                   36%                18% 
4. Sdružení nezávislých kandidátů                         42,3                   27%                27% 

 

 

Kandidáti do Senátu ve volebním obvodě 77 – Vsetín 
 

1. Jiří Čunek (KDU-ČSL) - současný senátor a hejtman Zlínského kraje  
2. Miroslav Koňařík (nezávislý kandidát, bez politické příslušnosti ) - starosta obce Velké Karlovice 
3. Zbyněk Fojtíček (ODS) - starosta obce Bystřička 
4. Mgr. Petr Kořenek (ČSSD) - ředitel školy ZŠ Vsetín, Luh 
5. Dáša Bazalková (KSČM) - důchodkyně, zastupitelka obce Branky na Moravě. 
6. Ing. Raděk Vraj (SPD) - bývalý trenér dostihových koní ze Vsetína 
 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 
 

Volby vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů „Šance pro lepší Prostřední Bečvu“ (51,67%) se 
ziskem šesti mandátů, „Sdružení nezávislých kandidátů“(18, 10%) a „KDU-ČSL“ (17, 56%) mají po 
dvou mandátech a „VIZE 22“ (12, 64%) jeden. 

Volit přišlo 756 oprávněných voličů, což je 52, 90%. Je to o 1, 6% méně proti minulým 
volbám, kdy o zastupitelstvu rozhodovalo 54, 53% občanů. V zastupitelstvu zasednou dva noví 



zastupitelé - Jan Mikulenka a Alena Srovnalová za Šanci, kteří nahradí v tomto volebním období 
nekandidující Ivanu Cabákovou a Jaroslavu Mikulenkovou. 

 

V Senátu za Vsetín opět Jiří Čunek 
 

Společně s obecními volbami proběhlo také 1. kolo senátních voleb. Účast v nich byla o něco 
nižší — 46, 16%. S přehledem zde zvítězil Jiří Čunek (KDU-ČSL), kterému dalo svůj hlas 62, 60% voličů. 
V celém obvodě Vsetín to bylo 51, 59% a Čunek byl zvolen už v prvním kole. Jeho největší soupeř 
starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík (nezávislý kandidát) získal 16, 94% všech hlasů. Jiří Čunek 
je senátorem od října 2006.  

 

Volba starosty 

 V pondělí 29. října proběhlo ustavující zasedání Obecního zastupitelstva. Volil se starosta 
obce, místostarosta a výbory finanční, kontrolní a pro občanské záležitosti. Hlavním bodem programu 
byla volba nového vedení obce. Zastupitelé se rozhodli pro tajnou volbu. V té byl jediným 
kandidátem na post starosty Ing. Radim Gálik (Šance pro lepší Prostřední Bečvu), který dostal 
podporu deseti hlasů a byl již potřetí zvolen starostou obce. Na místostarostu byli navrženi dva 
kandidáti Mgr. Alena Srovnalová (Šance pro lepší Prostřední Bečvu) a dosavadní místostarosta Milan 
Fárek (KDU-ČSL). Novou místostarostkou byla zvolena Alena Srovnalová, kterou podpořilo v tajné 
volbě osm zastupitelů. Dalším bodem programu byla volba výborů - finanční výbor: Bc. Petr Křenek 
(předseda), Jaroslava Mikulenková, Vlastimil Barabáš, kontrolní výbor: Ing. Radek Žitník (předseda), 
Martin Stodůlka Ing. Jan Mikulenka, Výbor pro občanské záležitosti: Bc. Alice Uhlářová 
(předsedkyně), Jana Vránová, Mgr. Zdenka Juříčková. 

Nová místostarostka 

 Alena Srovnalová vystudovala knihovnictví a informační vědu na Karlově univerzitě a po 
studiu od roku 1997 pracovala v rožnovské knihovně. Je to pro ni první změna zaměstnavatele, 
kterou ve svém profesním životě podstoupila.  

Architektura - ocenění 

 
Zástupci obce a ateliéru Henkai architekti si v úterý 11. září odnesli druhé místo ze soutěže 

„Architekt obci“, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz města a obcí ČR a časopis 
Moderní obec. Cena je udělována za dlouhodobou spolupráci mezi architektem a samosprávou při 
plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru. 

Nová redaktorka Zpravodaje obce 

Nástupkyně Aleny Srovnalové na pozici redaktorky Zpravodaje je Lenka Hollainová. 

 Zubní ordinace  

Ordinace MUDr. Radka Včelaře do odvolání zastavuje přijímání nových pacientů z kapacitních 
důvodů a to včetně bývalých pacientů MDDr. Čulmana. Pacienti, kteří během uplynulých 8 měsíců 
neprojevili o registraci zájem, budou muset hledat jiného ošetřujícího zubního lékaře. 

 



Stezka Valaška 

Nad Pustevnami v Beskydech vznikla další bezbariérová stezka mezi stromy. Je dlouhá 710 m 
a její součástí je nejen vyhlídková věž vysoká 22 m, ale i skleněný chodník - skywalk 30 m nad 
terénem a nejdelší lanová lávka – himalajský chodník v ČR (cca 150 m). Stezka je vyrobena z 555 m3 
dřeva a 140 tun oceli. Výška stezky je 4 - 15 m. Stavba stála cca 40 mil. Kč a byla financována z 
vlastních zdrojů, bez dotací ze státního rozpočtu, kraje či EU. 
Vlastníkem je společnost Beskydská panoramata s.r.o. Nejvyšší patro vyhlídkové věže je ve výšce 
1099 metrů a nabídne tak rozhled až do okruhu 100 kilometrů. Součástí stezky je i nejvýše položené 
trampolínové hřiště v Česku s devíti trampolínami nebo třípatrové dětské hřiště s průlezkami, jež 
dosahuje výšky 18 metrů. Cena vstupného: dospělý - 195,- Kč, děti/důchodci - 150,-Kč. 
Provozní doba: leden, únor, březen 10.00 – 16.00 hod., duben, květen 10.00 – 18.00 hod., červen, 
červenec, srpen, září 9.30 – 19.00 hod., říjen 10.00 – 18.00 hod., listopad, prosinec 10.00 – 16.00 hod. 

Finance  

Rozpočet 2018  

Navrhovaný rozpočet je v celkové výši 62,86 mil. Kč s rezervou přes 10 mil. Kč.  

Příjmy  

V loňském roce obec ušetřila 334 tisíc Kč, z čehož vyplatila občanům 125 tisíc Kč na bonusech 
za třídění odpadu. Konečná úspora pro obec 209 tis. Kč tak pokryla náklady na pořízení evidenčního 
systému Econit, které činily 200 tis. Kč.  

 V příjmech bylo počítáno s 1,21 mil. Kč za pěstební činnost, kterou pokryla těžba z obecního 
lesa. V loňském roce tato nebyla realizována z důvodu kůrovcové kalamity a nízké výkupní ceny 
dřeva. Na začátku února 2018 byla zahájena těžba v celkovém objemu přibližně 600 m3.  

 Podstatnou položkou v příjmech obce byl výběr parkovného na Pustevnách. V roce 2018 
obec počítala s částkou 3,5 mil. Kč.  

Schválené dotace: 5,8 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu EU na 
vybudování chodníku I/35 od Hasičské zbrojnice k Obecnímu úřadu. Další očekávané přijaté dotace: 
4,75 mil. Kč – zbývající část získané dotace Fondu soudržnosti Evropské unie na úpravnu pitné vody a 
3,6 mil. Kč na rekonstrukci Sběrného dvora.  

Výdaje  

3,47 mil. Kč bylo v rozpočtu rezervováno na investice v oblasti silnic. Většina byla určena na 
údržbu a opravu cest.  

Obec v letošním roce investovala do chodníků – v rozpočtu počítala s celkovými výdaji ve výši 
12,5 mil. Kč. Nejvyšší částka 6,8 mil. Kč je finanční podíl na vybudování chodníků podél I/35 k 
Obecnímu úřadu. 3 mil. Kč bylo plánováno na vybudování chodníku od OÚ ke středu obce a 0,5 mil. 
Kč na rekonstrukci stávajícího chodníku ve středu obce. 



 Obec plánuje vybudovat chodník na Novou, který naváže na stávající pod kostelem a v 
letošním roce vyčlenila v rozpočtu 300 tis. Kč na vypracování projektu.  

 V celkových výdajích na pitnou vodu (10,35 mil. Kč) je započítáno 9 mil. Kč na rekonstrukci 
úpravny vody.  

Knihovna měla v letošním roce stejnou částku na knihy i mzdy. Navýšení v podobě 105 tis. Kč 
bylo vyhrazeno ke stavebním úpravám a zhotovení nového nábytku, který doplnilo původní vybavení 
přemístěné do nových prostor knihovny v Domě služeb.  

Provoz obecního úřadu vyžadoval personální posílení účetní a administrativní agendy, proto v 
rozpočtu počítal s vyššími příjmy o jeden celý úvazek.  

Poplatky za vodu 

Cena vodného je 19 Kč bez DPH (21,85 s DPH). Stočné vyúčtovává obec Horní Bečva. Výše 
stočného je 29,50 Kč s DPH.  

Poplatky za popelnice 

Výše poplatku: 450 Kč/os/rok. Slevy: nad 70 let 250 Kč/os/rok. Osvobození: děti do 2 let. V 
letošním roce jsou v poplatku zohledněny slevy za tříděný odpad.  

Poplatek za psa 

Výše poplatku 100 Kč/psa/rok. Za druhého a každého dalšího 150 Kč/rok.  

Kompostéry 
 

Obec připravila již třetí žádost o dotaci na nákup kompostérů. V této již definitivně poslední 
žádosti měla v plánu zakoupit 100 ks kompostérů o velikosti 900 l. Při převzetí byla sepsána bezplatná 
smlouva o výpůjčce na dobu 5 let. Po pěti letech přechází kompostéry automaticky do osobního 
majetku. 

Neinvestiční dotace 

Zastupitelstvo schválilo smlouvy o neinvestičních dotacích pro FK Prostřední Bečva ve výši 
226 000 Kč, SDH střed na sportovní činnost mládeže - 80 000 Kč a stejnou částku 80 000 Kč TJ Sokol 
Kněhyně na sportovní činnost a pořádání sportovních a společenských akcí. 
 

Dotace 
 

Žádost o dotaci na přístavbu pavilonu k základní škole byla úspěšná. Obec získala celkem 6,8 
milionů Kč na přístavbu dvou tříd, z nichž jedna bude počítačová. Součástí projektu je i kompletní 
vybavení novými počítači. Stávající počítačová učebna již byla zastaralá a kapacitně nedostačovala. 
Její prostory budou využity pro školní družinu.  

Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště v zahradě Mateřské školy ve středu obce byla 
úspěšná a obec obdržela dotaci ve výši 500 tisíc Kč.  



 

AKCE  

Bečvanské gruntování 
 

V sobotu 21. dubna se na Bečvách gruntovalo. Akci pořádal Spolek Ohlá klika ve spolupráci s 
obecními úřady Homí, Prostřední a Dolní Bečvy. V loňském roce byl úklid odvolán pro nepříznivé 
počasí. Letos se sešlo na Prostřední Bečvě dvacettři dobrovolníků. Celkem se posbíralo pět kubíků 
odpadků. Většinou se jednalo o plasty - láhve, sáčky nebo sklo. 
 

Rekonstrukce návštěvy TGM 
 

V sobotu 23. června se na hoře Radhošť uskutečnila ojedinělá akce. V rámci stého výročí 
české státnosti proběhla dobová rekonstrukce návštěvy Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka na 
svatojánských ohních. Přivítání T. G. Masaryka, zapálení svatojánských ohňů a následný koncert 
proběhl za účasti dobově oděných Černých myslivců, portášů, četnictva a Valachů. Ve 21.15 došlo k 
zapálení svatojánských ohňů. Následoval koncert, ve kterém se pod širým nebem před sousoším sv. 
Cyrila a Metoděje představil Zašovský chrámový sbor, cimbálová muzika Javořina a zpěvák František 
Segrado. 

 

Nohejbalový turnaj trojic 
 

V sobotu 7. července proběhl ve Sportovně rekreačním areálu nohejbalový turnaj trojic. 

 

Pohádkový les 
 

V pátek 31. srpna se uskutečnilo v Kněhyních zábavné odpoledne pro celou rodinu. Akci 
připravily Bečvanské maměnky a školka Na vlně. Akce přilákala rodiny z širokého okolí a aktivit v lese 
se účastnilo mimo 200 dětí i 40 dospělých.  

Vysazení stromu svobody 

V neděle 28. října se na návsi sešli občané v hojném počtu a po proslovu starosty obce, 
společně v průvodu obešli střed obce. Akce se účastnilo zastupitelstvo obce i veřejné složky – hasiči, 
myslivci a v čele průvodu jeli koně z Jezdeckého klubu Valašsko s ozdobami v barvách trikolóry. Poté 
se položil věnec na pomník padlých za 1. světové války a byl zasazen národní strom svobody.  

Rozsvícení vánočního stromu 
 

V sobotu 1. prosince došlo na návsi k rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnil vánoční 
program Cirkusu trochu jinak, vystoupení žáků ZŠ, Ptakustik, Záhořané. Akci zakončil ohňostroj.  
 
 

 

 



ŠKOLA 

leden 

Beseda „Jak jsem přišel na svět“ se konala ve druhém ročníku v rámci vyučovacího předmětu 
Prvouka. 
 
 Děti ze 2. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeňky Kypetové se zúčastnily celostátní výtvarné 
soutěže vyhlášené Fondem ohrožených dětí - Klokánek na téma Pohádkové příběhy. Naše žákyně 
Zuzanka Blažková obsadila ve své kategorii krásné 1. místo a obrázek Moniky Fiuráškové byl vybrán 
odbornou porotou spolu s hlasováním na FB mezi deset nejlepších výtvarných prací.  

 Na konci ledna vyvrcholil projekt žáků 5. třídy „Pod nebem je Země“. Žáci pracovali ve 
skupinách a vytvořili modely Země jednotlivých podnebných pásů. 

30. ledna byl zahájen plavecký výcvik 1. – 4. třídy na Krytém bazéně v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

únor 

I v letošním roce proběhl lyžařský kurz „Lyžujeme se Sluníčkem“. Přihlásilo se 39 žáků, z 
důvodu nemoci se zúčastnilo pouze 26 dětí a jen 20 dětí absolvovalo celý kurz.  

Ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 17 žáků. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích a porota složená z učitelek rozhodla takto: 0. kategorie (1. třída): 1. místo – Ema 
Hurtová, 2. místo – Alžběta Holčáková, 3. místo – Silvie Růčková I. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo – 
Ondřej Kocián, 2. místo – Vendula Fiurášková, 3. místo – Nela Gáliková II. kategorie (4. a 5. třída): 1. 
místo – Aleš Růčka, 2. místo – Klára Jaroňová, 3. místo – Marie Blažková. Do okrskového kola, které 
proběhlo v pátek 16. února na ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm postoupili Ema Hurtová, 
Alžběta Holčáková a Ondra Kocián. 

březen 

Proběhl 7. ročník Talentmánie. V soutěži se děti předvedly spolužákům v různých oborech 
hudebních, tanečních, výtvarných a dalších zájmových aktivitách. Spolužáky nejvíce zaujalo 
vystoupení Nely Gálíkové z druhé třídy. 

Žáci 2. - 5. třídy se zúčastnili výukového programu „Tajemství řeky Bečvy“, který pořádalo 
Muzeum regionu Valašsko. Žáci se poutavou formou seznámili s životním prostředím řek, potoků a 
mokřadů. Pro mnohé děti byla zážitkem i doprava do Valašského Meziříčí vlakem. 

duben 

Žáci celé školy absolvovali přehlídku tvorby Základní umělecké školy v Rožnově. Školní 
družina podpořila akci Bečvanské gruntování. Škola se aktivně zapojila do kampaně Lísky „Ptáci tady 
žijí s námi“.  

 



Ve vědomostní soutěži „Moudrá sovička“ o České republice a týmové spolupráci, kterou pro 
všechny školy z Rožnova a okolí zorganizovalo Středisko volného času v Rožnově, získal školní tým 3. 
místo.  

 
18. dubna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/19, kde bylo přijato 22 dětí. Zápisem 

předškoláky provázaly žákyně 5. třídy. Pro zajímavost v roce 2012 navštěvovalo školu 36 žáků. V 
příštím školním roce bude mít škola 81 žáků. 
 

květen 
 

36 žáků školy se zúčastnilo atletických závodů „Memoriál Cyrila Macha“ na Hutisku. Na další 
tradiční soutěž v běhu „Macurův memoriál“ na Homí Bečvě bylo vybráno 14 sportovců.  
 

Zapojením do projektu Les ve škole 4. a 5. třída splnily podmínky pro získání certifikátu Lesní 
třída.  

 
Žáci 5. třídy v badatelské výuce “Jak se máte, žížaly? “ pozorovali život žížal. Žáci 4. třídy v 

hodinách informatiky vytvořili pro své spolužáky Herbář léčivých bylin.  
 

červen 

V pondělí 4. června se konalo v budově Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí 
slavnostní předávání cen vítězům výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2018. Žáci 2. třídy 
získali ve své kategorii v okresním kole 1. místo zásluhou Šimona Hurty, 2. místo obsadila Nela 
Gáliková a 3. místo Denis Opletal. Vítězné práce postoupily do krajského kola, kde Šimon Hurta opět 
zvítězil a stejně i Nela Gáliková obhájila 2. místo.  

 
Ve čtvrtek 7. června se konalo v místní knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. 

Pracovnice Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm připravily zábavný program motivovaný 
pohádkou „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. V samotném závěru při pasování dostali malí čtenáři 
průkazku čtenáře do obecní knihovny, knížku a sladkosti. 

V pátek 15. června patřila škola po vyučování pouze nejmladším žákům, kteří na zahradě s 
paní učitelkou Lušovskou a některými rodiči strávili zábavné odpoledne plné her se závěrečným 
opékáním špekáčků. Po odchodu rodičů čekalo na děti dobrodružství - noční procházka obcí a 
společné přenocování v budově školy. 
 

září 

3. září byl slavnostně zahájen školní rok 2018/2019 v tělocvičně školy. Paní ředitelka uvítala 
20 nových žáčků první třídy, kteří obdrželi od pana starosty veselé kornouty plné sladkých dobrot.  

16 žáků  školy se zúčastnilo „Běhu za zdravím“ v rožnovském parku, který pořádalo v pátek 
14. září Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm. Ve velké konkurenci rožnovských i 
okolních škol vybojovala 4. místo Ema Hurtová z 2. třídy a 5. místo Vendula Fiurášková ze 4. třídy.  

říjen 

12. října celá škola navštívila Divadlo loutek v Ostravě, kde žáci zhlédli divadelní představení 
„Čtyřlístek zasahuje“. 



 
Žáci 3. ročníku se zapojili do projektové soutěže o body, kde mají za úkol vyrobit tzv. 

Baterkožrouta.  
 
Díky krásných dnům babího léta se učila vlastivěda, přírodověda, prvouka, tělesná výchova, 

výtvarná výchova i pracovní činnosti venku. Žáci 3. -5. ročníku absolvovali exkurzi na farmě ve 
Viganticích. 
 

listopad 
 

Žáci 4. třídy společně s paní ředitelkou natočili reklamu na třídění elektroodpadu a sběr 
baterií, kterou zaslali do soutěže projektu „Recyklohraní“.  

Žáci 1. třídy se v předvánočním čase koncem listopadu sešli ve škole spolu se svými rodiči na 
Vánočním pískohraní. Každý si vyrobil obrázek z barevných písků technikou pískování s vánočním 
motivem.  

prosinec 

Adventní doba byla opět zahájena tradiční společenskou obecní událostí „Rozsvěcováním 
vánočního stromu“. Letos se představili nejmenší školáci z kroužku Zpěváček pod vedením paní 
Pařenicové, kteří všem zpříjemnili dobu čekání na ohňostroj netradičními vánočními písněmi. Tancem 
potěšil i kroužek SVČ Rožnov Heart2Beat a Static Breakers pod vedením Veroniky Kolečkové a 
Marcely Válkové.  

MŠ 

V sobotu 13. ledna proběhlo vystoupení dětí na schůzi hasičů SDH Kněhyně. 

V lednu proběhlo fotografování dětí dle zájmu na plátno - retro obraz. 

V únoru proběhl Maškarní den u Pirátů. Piráti se změnili v pohádkové bytosti.  

22. března jela třída starších dětí - Piráti společně s kamarády z 1. třídy ZŠ na divadelní 
představení „Příhody včelích medvídků“. 

Mateřskou školu navštívil redaktor „Jalovečku“. Starším dětem pokládal otázky týkající se 
pohádek a oblíbených jídel.  

Třída Skřítků má nové kamarády. Začala chovat africké šneky a Pakobylky indické. Děti jsou 
tak vedeny k odpovědnosti starat se o živého tvora a získání povědomí o potřebných životních 
podmínkách.  

V březnu děti z celé Mateřské školy zhlédly představení doprovázené žonglováním, 
vystoupením pejsků a přítomností dalších živých zvířat - králíka, činčily a mývala. 

Chladné zimní dny způsobily větší nemocnost dětí a učitelek. 

3. dubna navštívilo  mateřskou školu divadlo Maringotka s představení „Malí záchranáři“ . 



 
11. dubna odpoledne proběhlo ve třídě starších dětí - u Pirátů – Jarní setkání s maminkami. 

Děti měly pro své maminky připraveno pásmo básniček a písniček.  
 
29. dubna se vybrané děti zúčastnily Vítání občánků v budově Obecního úřadu v Prostřední 

Bečvě.  
 
Ve dnech 10. a 11. května se uskutečnil v obou mateřských školách zápis dětí do MŠ pro 

školní rok 2018/2019. Do Mateřské školy - střed je zapsáno celkem 48 dětí, z toho dvě děti mají 
odklad školní docházky. Celkem má 15 předškoláků. Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd: ve 
třídě starších dětí (třídě Pirátů) je zapsáno 24 dětí, ve třídě malých dětí (třídě Skřítků) je zapsáno také 
24 dětí. 

 
Do Mateřské školy v Kněhyních bylo zapsáno celkem 20 dětí. Dvě děti mají odklad školní 

docházky. V MŠ v Kněhyních jsou 4 předškoláci. 
 

6. června se děti ze třídy Skřítků zúčastnily vzdělávacího programu – Život v půdě. Děti se 
seznámily s druhy hmyzu, skládaly obrázky vývoje hmyzu, pozorovaly hmyz lupou, porovnávaly druhy 
půdy. 

Noční spaní v MŠ bylo pro děti zajímavou nabídkou. Nejdřív zašly do Pohody, kde povečeřely 
výborné pizzy. Po návratu do školky si zahrály několik her, ochutnaly dobroty od maminek. Vydaly se 
s baterkami na stezku odvahy. Pro vzpomínku si každý odnášel Diplom za přežití noční stezky odvahy.  

Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. byla letos zahájena ve třídě starších dětí (u Pirátů) Ekologie 
pro MŠ. Děti se starají o své živé kamarády, africké šneky „Bleška a Klubáčka“.  

 
25. září navštívili Piráti místní moštárnu, viděli tak vlastní proces výroby moštu.  
 
Na zahradě MŠ bylo zabudováno pozorovací centrum, které bude dětem pomáhat v 

seznamování se základními životními podmínkami pro růst rostlin a zeleniny. Kromě centra byly také 
nainstalovány dvě ptačí budky a závěsná krmítka. 

 Poslední den v MŠ v tomto roce již tradičně proběhla návštěva kostela sv. Zdislavy.  

 

SAKUMPIKUM 

Kraslicová alej 

V sobotu 24. března proběhla na návsi již tradiční akce Kraslicová alej. Žáci základní školy už v 
pátek náves vyzdobili vlastnoručně malovanými kraslicemi.  

Slet čarodějnic 

Po dvouleté odmlce se v pondělí 30. dubna uskutečnil Slet čarodějnic. Změnilo se místo i celá 
akce. Areál v Kněhyních poskytli hasiči a přispěli také rukou k dílu. Program pro děti opět připravila 
základní škola společně s mateřskými.  
 



Nejkrásnější zahrada, zákoutí a okno 
 

Byl vyhlášen již 5. ročník soutěže. Jako každoročně jednotlivé hlasy zahradám přidělovali 
občané. Tři zahrady s největším počtem hlasů obdržely poukazy na výběr zboží v prodejně pana 
Vojáčka na Horní Bečvě. Na prvním místě se umístila zahrada paní Mikudové, na druhém místě se 
umístila zahrada paní Vojkůvkové, třetí místo získala zahrada paní Doležalové. 
 

 

Hanácké Athény 

12. května byl připraven výlet do Kroměříže. Program byl následující - návštěva 
Arcibiskupského zámku, prohlídka Květné zahrady a zhlédnutí Historických slavností.  

Vaječnice 
 

1. června na Den Dětí byla pro všechny příchozí připravena vaječnice. Pohodu nezkazil ani 
deštík.  

 
Pálavské vinobraní 
 

8. září se uskutečnil podzimní zájezd, který byl směřován na jižní Moravu. Autobus vyrazil 
ráno směr Mikulov. Zde se dal zhlédnout příjezd krále do města, zastavit se u nepřeberných stánků s 
občerstvením a dobrotami, navštívit zámek a jeho krásné zahrady, dorazit do amfiteátru na koncert, 
nebo vyšlapat na Svatý kopeček či Kozí hrádek.  
 

KNIHOVNA 

V místní knihovně působila od roku 2013 do letošního září Libuše Fárková. Vystudovala 
gymnázium a na začátku 90. let po mateřské dovolené ukončila dvouleté studium oboru výpočetní 
technika a zpracování informací. Syn Milan byl pro ni také zdatnou pomocí při práci v knihovně. K 31. 
12. 2017 bylo evidováno 3 100 dokumentů. V roce 2017 se nakoupilo 155 nových knih za 50 000 Kč. 
Novou knihovnicí se od září stává Marcela Slížková z Dolní Bečvy, dlouholetá pracovnice Městské 
knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Otevírací doba knihovny: čtvrtek 11. 00 - 16. 00. 
 

Na začátku dubna zorganizovala obec v místní kávárně besedu s Vandou Vrlovou. Vanda 
Vrlová pracovala celý život ve Valašském muzeu v přírodě. Své zkušenosti shrnula ve dvou knihách: 
Nasbíráno mezi Jány a Devatero kvítí, které vydalo Město Rožnov pod Radhoštěm v edici Malé tisky.  

 
Knihovna na Prostřední Bečvě připravila na čtvrtek 29. listopadu předvánoční besedu s 

bylinkářkou Vandou Vrlovou s názvem Od svatého Ondřeje po Vánoce. Povídalo se o adventních 
zvycích, přípravách na Vánoce, co vše se muselo nachystat na svátky a zimu.  
 

ČČK 

V sobotu 10. února se uskutečnil tradiční Maškarní ples pod záštitou Českého červeného kříže 
Prostřední Bečva. Ples tradičně proběhl ve Valašském šenku Zavadilka, k tanci a poslechu zahrála 
skupina UNIVERZAL, a již od sedmi hodin večerních se začali scházet první příchozí - ať s kostýmem, či 



bez něj - i letos byla nakonec účast velmi hojná. 1. místo: Souboj titánů, 2. místo: Klauni, 3. místo: 
Mimozemšťané, speciální cena: Medůza. 

V sobotu 28. dubna proběhla Valná hromada ČČK. 
 
V sobotu 13. října se uskutečnil zájezd do Polského Těšína. 

 

DC DANGER Prostřední Bečva 

Umístění týmu po skončení ročníku 2017/2018 - C. liga - 3.liga skupina B - 1.místo. 

 

SVČ 

V neděli 4. února proběhl ve Valašském šenku Zavadilka Dětský karneval. SVČ připravilo 
bohatý program a tombolu. 

KLUB DŮCHODCŮ 

V sobotu 3. února proběhl v Sokolovně u hřiště Tradiční ples důchodců. K poslechu hráli 
Vašek a Majka Fiuráškovi. 

V pátek 6. dubna se uskutečnilo Vítání jara s harmonikou. Setkání proběhlo v Sokolovně na 
hřišti. 

V pátek 11. května proběhla oslava Dne matek.  
 
V pátek 29. června se v areálu SDH Kněhyně uskutečnila akce Smažení vaječiny. 

 

V pátek 10. srpna proběhlo v Sokolovně u hřiště Letní posezení při harmonice. 

V pátek 5. října proběhlo Přátelské posezení v Sokolovně u hřiště.  

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla výroční schůze s hudbou. 
 

JK VALAŠSKO 

V neděli 29. dubna proběhla v areálu JK Valašsko kombinovaná soutěž pro chladnokrevné 
koně – jednospřežní a dvojspřeží. Soutěže byly zároveň kvalifikačními koly na MČR 2018.  

 
V úterý 1. května byla k vidění v areálu JK Valašsko Výstava koní na Valašsku. Diváci shlédli 

předvádění a hodnocení koní dle jednotlivých kategorií. Odpoledne proběhly jezdecké ukázky. 
Vozatajové změřili své síly a dovednosti ve třech soutěžích: formanská jízda, ovladatelnost s kládou a 
těžký tah.  

 
Téhož dne mohli návštěvníci navštívit Moravský show and ride šampionát pony a shlédnout 

předvádění a hodnocení poníků dle jednotlivých kategorií a následné sportovní soutěže.  



 

Jezdecká sezona 2018 
 

Již 10 let se členové JK Valašsko pravidelně zúčastňují jezdeckých závodů pořádaných Českou 
jezdeckou federací. Jezdkyně startují v soutěžích drezurních a parkurových. Klub má cca 30 členů, z 
toho se 12 pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží. 

V drezúře JK Valašsko letos reprezentovaly jezdkyně Michaela Masařová s koňmi Asazi a Thil 
a Lada Srovnalová s klisnou Esmi. V parkurových soutěžích je pole závodnic o poznání početnější. V 
pony kategorii nás výborně reprezentovaly Bára Hrstková s Argem a Nikola Hejduková s Tinkou. 
Oblastního Mistrovství SM se v juniorské kategorii s velkým koněm účastnila Lada Srovnalová 
s klisnou Campari. Dvojice zde obsadila 2. místo a Klára Tioková s klisnou Bornfee, která soutěžila v 
kategorii dětí na velkých koních, se umístila na 4. místě.  
 

 

TJ SOKOL KNĚHYNĚ 

V sobotu 3. března proběhl v hasičárně v Kněhyních Dětský karneval. 

FK PROSTŘEDNÍ BEČVA 

Jarní přípravu zahájili muži již 6. ledna. Změny v kádru: skončil po dohodě trenér Martin 
Nerad, mužstvo povede trojice Zbyněk Jurajda, Marek Polášek a Radim Mičkal. Z hráčů na hostování 
zůstávají Lukáš Křenek ve Viganticích, Patrik Kubáň na Horní Bečvě, Tomáš Solanský v Hrachovci a Jiří 
Solanský v Juřince. Do Vigantic se vrací Pavel Gálik, k nám na hostování přichází z Vigantic Kamil 
Barabáš a do seznamu hráčů se po delší přestávce vrací náš odchovanec Radim Novák. První 
mistrovské utkání jara se uskutečnilo na našem hřišti v neděli 25. března v 15.00 hodin s mužstvem 
Halenkova.  

Do kádru hráčů přišel na hostování z Horní Bečvy Radim Polách a zatím je ve stadiu jednání 
hostování Josefa Šimka z Rožnova. 

Pro náš tým byla sezona 2017/18 vice než úspěšná, po vydařené jarní části to znamená 
historicky nejlepší výsledek našeho účinkování v 1. b třídě. V konečné tabulce jsme skončili na 
bronzovém třetím místě se skórem 52: 42 a ziskem 49 bodů. Podzimní část nového fotbalového 
ročníku 2018/19 začne dle rozpisu 12. srpna v 17 hodin. 
 

Jaké změny nastaly na začátku sezony 2018/19 u našeho mužstva? Odcházejí Kamil Barabáš 
zpět do Vigantic, Radim Polách zpět na Horní Bečvu a Karel Sívek do Semetína. Naopak naše muže 
posílil návrat Lukáše Křenka st. z Vigantic a Patrika Kubáně z Hutiska. Celý podzim byl proti 
předpokladům daleko horší. Hodně k tomu přispěla zranění a rovněž špatná tréninková morálka 
většiny hráčů. Skončili jsme na neuspokojivém devátém místě se ziskem 17 bodů a skórem 27:29. 

Jarní sezona by měla podle rozpisu KFS začít patnáctým kolem v neděli 24. března 2019 
doma. 

V sobotu 2. června proběhla v areálu hřiště FK Prostřední Bečva Předpouťová diskotéka. 
Hrál DJ Ruďas. Vstupné bylo 50 Kč. 
 



MYSLIVECKÝ SPOLEK RADEGAST 

Je to společnost 24 lidí, různého věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, různých 
názorů, které však spojuje společné hobby, myslivost. Jsou členy občanského sdružení s názvem 
Myslivecký spolek Radegast Prostřední Bečva. Jak již z názvu vyplývá, vykonávají činnost v honitbě 
Prostřední Bečva o výměře cca 1.400 hektarů. Honitba je převážně lesního charakteru rozložená v 
kopcovitém terénu katastru naší obce. Vyskytuje se zde zvěř srnčí, jelení, v menším počtu černá, z 
drobné pak víceméně pouze zajíc. Stejně tak se lze při troše štěstí setkat s liškou, jezevcem, rysem, či 
velmi vzácně s pobytovými znaky medvěda. 
V roce 2011 v pronajatých prostorách v zadní části místní Jednoty vybudovali společnými silami 
klubovnu, která poskytuje příjemné a civilizované zázemí při pořádání členských schůzí, posezeních 
na poslední leči po honech, či posezeních jen tak mezi přáteli. 

V sobotu 21. července se uskutečnil v areálu Kněhyně Letní myslivecký večer. Hrála skupiny 
Meteor.  

 

AREÁL ZAVADILKA 

Ve dnech 27. - 29. července proběhly v areálu Dny guláše a piva. Návštěvníci měli na výběr 
více než 9 druhů gulášů.  

 

V neděli 29. července se v areálu uskutečnil Mezinárodní festival dechových hudeb s názvem 
My jsme Valaši. Vstupné bylo 50 Kč, děti do 15 let zdarma. 

 

V pátek 12. října proběhlo Uspávání broučků s lampionovým průvodem pro děti. Vystoupilo 
Boca Fuego. Pořádalo SVČ. 

HASIČI 

V sobotu 27. ledna se ve Valašském šenku Zavadilka uskutečnil Tradiční hasičský ples. Hrálo 
Duo Twist. Pořádal SDH Prostřední Bečva střed.  
 
Tentýž den se v Hasičském domě uskutečnil Ples hasičů Kněhyně. Hrál Univerzal. Pořádal SDH 
Kněhyně. 

Měsíc březen zaměstnal hasiče obce hned od prvního dne, kdy v 00: 40 hod. byly jednotky 
vyslány k požáru dílny v obci Prostřední Bečva. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár dílny v 
blízkosti rodinného domu. Celý zásah byl komplikovaný z důvodu nízkých teplot, kdy se teplota 
pohybovala kolem -20 °C. 

Dne 5. března v 15. 56 hod vyjela jednotka na žádost zlínského Krajského operačního a 
informačního střediska k požáru živého plotu na Prostřední Bečvě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že majitel uhasil plot vlastní zahradní hadicí ještě před příjezdem jednotek. 

V sobotu 26. května proběhlo v areálu SDH Kněhyně Kácení máje. K poslechu a tanci hrálo 
Kněhyňské trio a večerní diskotéka obstaral DJ Jan Malina. Pořádalo JSDH Prostřední Bečva Kněhyně. 
 



KOSTEL 

Dolnobečvanský a Prostřednobečvanský kněz Petr Dujka oslavil padesátiny. Jako jáhen rok 
působil v Olomouci, pak dva roky v Bílovicích u Uherského Hradiště. Tam spravoval 12 vesnic. Dále 
působil necelých pět let ve farnosti Polešovice a pak sedm let v samotném Uherském Hradišti. Od 
roku 2013 působí na Dolní Bečvě a spravuje Prostřední Bečvu. 

Tříkrálová sbírka 

Charita Valašské Meziříčí, uspořádala letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Na území 
působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což 
znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob. V Prostřední Bečvě se 
koledovalo v sobotu 7. ledna 2018. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč 
více než loni). Z toho v Prostřední Bečvě 84 980 Kč. 

Výtěžek sbírky                              2016        2017       2018         na 1 obyvatele 

Horní Bečva                                   54.402     46.707    54.737      22 na obyvatele 

Prostřední Bečva                          72.889     80.508    84.980      49 na obyvatele 

Dolní Bečva                                    97.203    107.414   109.287   57 na obyvatele 

Hutisko - Solanec                            99.670    98.165     109.191   55 na obyvatele 

V pátek 9. února se v pastoračním centru u kostela sv. Zdislavy uskutečnil Dětský karneval. 
Proběhlo i půlhodinové klaunské představení.   

V neděle 3. června na náves přijela pouť sv. Zdislavy. 
 

V pátek 29. června se uskutečnil u kostela Sv. Zdislavy Dětský den. 

 

Děkanátní fotbalový turnaj – O pohár sv. Zdislavy  

V sobotu 1. září se konal fotbalový turnaj na tréninkovém hřišti našich fotbalistů na 
„plančáku“. Zúčastnilo se ho 12 kostelních týmů z okolí - Prostřední Bečva - kluci, Zubří, Dolní Bečva, 
svůj tým měli i kněží, Zašová, Vidče, Valašské Meziříčí, Kelč, Rožnov p.R. Prostřední Bečva - holky, 
Loučka a ozdoba turnaje - Hurfa tým (Hurtovi, Fárkovi). Jednalo se o 10. jubilejní ročník turnaje o 
pohár sv. Zdislavy. Zúčastnilo se ho přes 150 dětí a rodičů. Poprvé v historii vyhrála pohár domácí 
Prostřední Bečva - kluci, druhé skončilo Zubří, třetí Dolní Bečva. 

OSTATNÍ  

Firma ROLF 

 

 Firma vznikla v roce 1993. V té době se majitel firmy Rudolf Jurajda rozhodl vyrobit svůj první 
nerezový 200 litrový kombinovaný ohřívač vody. Jeho snem bylo vyrábět kvalitní nerezové, 
hygienicky nezávadné ohřívače vody a bojlery s vysokou životností a nízkými provozními náklady.  

V roce 1995 se firma přestěhovala do nově vybudované provozovny. Získala potřebné 



certifikáty a atesty pro výrobu ohřívačů a zásobníků vody z nerezové oceli. Postupně rozšířili 
portfolio výrobků o výrobu akumulačních nádrží, zásobníků vody, tlakových nádob a dalších 
atypických výrobků pro teplárenský, chladírenský a potravinářský průmysl. 

V roce 2006 došlo k rozšíření výrobních prostor stavbou nové haly. Také samotná výroba byla 
následně zmodernizována a doplněna o mnoho špičkových výrobních technologií a 
poloautomatizovaných svařovacích zařízení. Výrobky nacházejí uplatnění po celém světě. Zajímavostí 
jsou dodávky ohřívačů vody a akumulačních nádob do Francie, Anglie, Itálie, Austrálie, Rakouska, 
Švýcarska či Ruska. Co se týká technologických částí pro pivovary a minipivovary jakou jsou  

pivní tanky, pivní varny nebo kompletní dodávky pivovarů a minipivovarů, zde se firma může 
pochlubit dodávkami do Vietnamu, Kazachstánu, Itálie, Ukrajiny, Ruska, Slovenska a tuzemska. 

Firma zaměstnává cca 40 lidí.  
 

 

ČLÁNKY 

Běžkyně se setkala s medvědem, Region Týdeník okresu Nový Jičín, 04. 12. 2018 

Zážitek, na jaký se jen tak nezapomíná, má za sebou sportovkyně, která si ve středu 28. 
listopadu odpoledne šla zaběhat. Na cestě se setkala s medvědem. Běžela poblíž lanové dráhy z 
Trojanovic na Pustevny. Informaci o tom, že se medvěd objevil na Pustevnách a posléze v 
Trojanovicích, potvrdil Novojičínskému Regionu František Šulgan, pracovník Správy CHKO Beskydy.  

 Auto zůstalo na špalcích, Naše Valašsko, 29. 10. 2018 

Takzvaně "na špalcích" skončil v noci na sobotu 20. října vůz značky Kia v Prostřední Bečvě. 
Neznámý darebák odmontoval z auta všechny čtyři hliníkové disky osazené letními pneumatikami. 
"Auto pak zloděj vypodložil kostkami z tvrzeného polystyrenu. Pražské firmě vznikla škoda dvacet tisíc 
korun," přiblížil policejní mluvčí Vladislav Malcharczik. 

 Za volantem se třemi promile, Naše Valašsko, 17. 09. 2018 

Téměř tři promile alkoholu nadýchal řidič vozu Škoda z Rožnovska při silniční kontrole v pátek 
v půl sedmé večer v Prostřední Bečvě. 

Nové beskydské lákadlo, 5plus2, 31. 08. 2018 

Na Pustevnách roste panoramatická stezka, veřejnosti se má otevřít už letos. Stavba budí 
mimořádný rozruch. Nutí odpovídat na otázku, zda jsou Pustevny schopné snést ještě větší nápor 
turistů. Panoramatická stezka, obdoba rozhledny, na jejíž vrchol se stoupá po chodníku, totiž 
nepochybně lákat bude. Pozemky, na kterých se staví, totiž patří Biskupství ostravsko-opavskému. 
Stezka roste směrem k vrcholu Tanečnica, zhruba 250 metrů od horní stanice lanovky. Schází toalety, 
kolabuje doprava. Nahoru totiž vedou jen dvě přístupové cesty. Silnice z Prostřední Bečvy a lanovka z 
obce Trojanovice na moravskoslezské straně kopce. Podobné stavby stojí na Dolní Moravě či na 
Lipně. 

Vlečka vzplála při sklízení sena, Naše Valašsko, 16. 07. 2018 



Technická závada stála za požárem vlečky se senem, který zaměstnal profesionální i 
dobrovolné hasiče na začátku týdne v Prostřední Bečvě. "Vyšetřovatel hasičů zjistil, že poškozením 
mechanismu zařízení na sklízení sena došlo k vnitřnímu tření a následně k vznícení sklízeného sena," 
přiblížil příčinu požáru mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička. Během události se nikdo nezranil. 
Škoda se vyšplhala na tři tisíce. 

Co nového v projektu Lesní sklárny na Valašsku?, Naše Valašsko, 25. 06. 2018  

Projekt Lesní sklárny na Valašsku, v rámci kterého jsou zkoumány zaniklé sklárny datované do 
17. a 18. století. V první etapě výzkumu, která skončila na jaře tohoto roku, jsme se zaměřili hlavně 
na objevení a rozlišení jednotlivých skláren a lokalizování jejich konkrétních poloh. Úspěšní jsme byli 
zejména na katastru obcí Prostřední Bečva a Hutisko-Solanec, kde se nám podařilo objevit kromě 
samotných skláren i několik průvodních objektů. Velkým finále první etapy projektu jsou chemické 
analýzy jednotlivých vzorků z několika lokalit, které se nacházejí v katastru zmíněných obcí. 

 

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ 

zastávka 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 5.47 (940080), poslední spoj v pracovní dny 23.05 
(940079). 

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 5.02 (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). 


