
ROK 2008 
Úvod 

 
Tento rok byl plný událostí  nejen v naší obci a v republice, ale i ve světě. 
- V tomto roce končilo prezidentské volební období. Nové volby proběhly 8. února 2008. 
Žhavými kandidáty byli Václav Klaus a Jan Švejnar. Prezidentem byl opět zvolen Václav 
Klaus. 
- Také v zahraničí se uskutečnily prezidentské volby - v USA. Čtyřicátým čtvrtým americkým 
prezidentem byl zvolen  Barack Obama. Poprvé v historii USA afroameričan.  
- Další volby proběhly 17. a 18. října. Byly to volby do Zastupitelstev kraje a v některých 
obvodech ještě volby do Senátu. V celé republice mimo Prahu vyhrála ČSSD.- Valašsko 
zazářilo v kulturním  světě.  Rodačka z Valašského Meziříčí Markéta Irglová se svým přítelem 
Glenem Hansardem získala slavnou sošku Oskara za píseň Falling Slowly z romantického 
filmu Once. 
- Letní olympiáda v Pekingu – slavnostní zahájení 8.8.2008.  
- 8.8.2008 se stalo největší vlakové neštěstí v republice. Na projíždějící vlak ve stanici 
Studénka spadl rekonstruovaný most. Na místě bylo sedm mrtvých, přes šedesát zraněných, 
z toho třicet těžce. Byly mezi nimi i děti.  
- Padají banky, peněžní ústavy, v Americe jsou bankroty na denním pořádku. Nastala světová 
krize. Česka se také dotkla, postihla hlavně firmy, které vyvážejí do zahraničí. Krize se 
projevila v ceně nafty a benzínu. Místy se vyšplhala až na 33,- Kč/l.  

  
 

Statistika obce 

 
K 31.12.2008 bylo v  obci zapsáno 1681 obyvatel. Žen bylo 864 a 817 mužů. 
První dítě v roce se narodilo 21. ledna 2008.  Během roku přibylo 15  narozených dětí. Bylo 
to  8 chlapců a 7 děvčat. 
V roce 2008 bylo  uzavřeno 11 sňatků a 4 manželství  byla rozvedena. Zemřelo17 obyvatel, 
z toho 7 mužů a 10 žen. Bohužel v tomto roce zemřelo 6 občanů ve věku do 50 let. Jen 
v prvních dvou týdnech měsíce října to byli 4 mladí lidé.  
Trvalý pobyt v obci získalo 39 lidí a 16  se odhlásilo. 
Průměrný věk obyvatel se stále zvyšuje -  41 let. Stárnou více ženy, jejich věkový průměr je 41 
let. Muži mají věkový průměr 40  let.  
 
 
 

Nehody v okolí 
 
8.8.2008 – tragický den – na Horní Bečvě uhořel ve vraku auta Michal Roman. Nehodu 
způsobil opilý Ostravák, který ve velké rychlosti nezvládl řízení. Ujížděl před policií a vjel 
svým džípem na Michalovo auto, které začalo hořet. Michal Roman měl 27 roků a byl nadějný 
fotbalista. Hrával i za Prostřední Bečvu. 
- 5.10.2008 – nehoda u Macečků u Zavadilky. Mladý slovenský řidič srazil chodkyni a z místa 
nehody ujel. Poslední týden v říjnu proběhla rekonstrukce nehody.  Hlavní silnice byla 
uzavřena, projíždělo se obcí.  
 
 



Události v obci 
 
- V lednu zemřela nejstarší občanka Prostřední Bečvy, paní Bilová Kristina. V červnu by se 
dožila 102 let. 

- Do Kněhyň se 22. června rozjely 4 hasičské vozy z Rožnova. Požár louky vznikl od spadlého 
drátu elektrického vedení. Katastrálně místo patří již na Horní Bečvu. Při likvidaci pomáhali 
také hasiči z Prostřední Bečvy, Hutiska a Horní Bečvy.  

-Ve dnech z 25. na 26.6.2008 velká bouřka poškodila elektrické vedení v části Kněhyně. 
Oblast Cípková až po hospodu Skokan byla bez proudu. 

- V létě byla vykradena kaplička na Skálí v Kněhyních. Ukradeny byly sošky, které tam 
věnovala Anežka Chrbjátová. Pachatel neznámý.  
 
- Na svátek Cyrila a Metoděje 5. července se tradičně uskutečnila na Radhošti pouť. Počasí 
nepřálo, bylo chladno a mlha. Přesto zde jako vždy bylo velké množství lidí. Od stánkařů 
vybrala obec poplatek ve výši  13.000,- Kč.  
 
- V objektu Sokolovny střed byla v provozu již několik let hospoda. Po uplynutí doby nájmu 
bylo vypsáno nové výběrové řízení.. TJ Sokol předložila Hospodářskou smlouvu č. 1/1989 
z roku 1989, podle které je majitelem budovy TJ Sokol Prostřední Bečva. Nové výběrové 
řízení obecního úřadu bylo tedy neplatné. Původní nájemce dal k 31.12.2008 výpověď 
z nájmu. TJ Sokol uveřejnil inzerát na pronájem budovy a provozování  hospody. 
 
- Obecní úřad zakoupil mulčovač na údržbu veřejné zeleně. Občanům bylo nabídnuto 
pronajmutí stroje k údržbě. O tyto služby byl mezi občany velký zájem.  
 
- Ve středu obce byly umístěny pro odpočinek lavičky.  Pro maminky s dětmi byl zřízený 
z prostředků obecního úřadu u tenisového kurtu dětský koutek.  
 
- V listopadu 2008 byl vykraden bufet u kurtů. Byla odcizena plazmová televize, kávovar a 
peněžní hotovost,  Ve stejné době byly vykradeny novostavba pronajimatele bufetu a 
novostavba jeho souseda. 
 
- V prosinci se pravděpodobně stejný pachatel vloupal do 4 chat v části Búřov. Odcizil 
repliky zbraní, elektroniku, starožitnosti, historický porcelán, trofeje, ale i potraviny a 
alkohol. Celková škoda poškozením a odcizením byla vyčíslena na více jak 110 tisíc korun. Po 
pachateli policie pátrá. 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 
Již po čtvrté se uskutečnila celorepubliková Tříkrálová sbírka. Proběhla ve dnech 5. – 6. 
ledna 2008. Na Prostřední Bečvě vybralo 63.657,- Kč. Děti obcházely se zapečetěnými 
pokladničkami občany za doprovodu dospělých. Zpívaly koledy a přály do nového roku.  
Zhruba 80% získaných financí bylo rozděleno do středisek pomoci, na aktivity místních 
charit, ve kterých se prostředky vybraly. 10% putovalo pro potřeby Mezinárodní charity na 
humanitární pomoc v zahraničí.  Pro srovnání na Horní Bečvě bylo vybráno 46.440,- Kč, na 
Hutisku-Solanci 104.519,- Kč a na Dolní Bečvě 63.883,- Kč. 



Humanitární sbírka   
 
V tomto roce  se již podruhé konala humanitární sbírka ve spolupráci Červeného kříže 
Prostřední Bečva a Diakonie Broumov. Obecní úřad poskytl prostory ke sbírce a vyhlásil její 
začátek. Letáčky byly zaslány do okolních obcí a uveřejněny ve Spektru Rožnovska. Vše 
ostatní organizoval Červený kříž.  V březnu 17.a 18., mohli lidé přinášet starší oblečení, boty, 
povlečení, kuchyňské nádobí atd. Přišlo mnoho dárců, místnost na obecním úřadě byla plná 
věcí. Odvoz všech příspěvků zajišťovala Diakonie sama. Počasí nepřálo a tak se dalo 
předpokládat, že se odvoz opozdí.  Vše proběhlo v pořádku, věci byly odvezeny v termínu. 
Celá akce se setkala s velkým zájmem. Lidé se ptali, zda a kdy se bude sbírka zase pořádat.  

 
 
Výtvarná soutěž  
 
 V únoru 2008 byla vyhlášena Výtvarná soutěž pro děti. Témata kreseb byly: domov-rodina; 
velikonoce + valašské tradice; oblíbený hrdina a oblíbené zvířátko. Příspěvky měly děti 
odevzdat do 11. dubna 2008. Hodnocení bylo rozděleno do pěti kategorií, podle věku autora. 
Celkem bylo hodnoceno asi 50 výkresů.  
Učitelky ve škole vše posoudily a vybraly vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostní předání cen 
proběhlo v tělocvičně Základní školy. Ceny předávala paní ředitelka Mgr. Juříčková Zdenka 
17. dubna ve 14.00 hodin. Všechny výkresy byly vystavěné na obecním úřadě. 
 
Před vyhlášením soutěže byla ve škole anketa ke dni učitelů. Otázky dostaly děti i učitelé.  
Co se ti ve škole líbí a co ne? Jaký předmět nemáš rád a který ti ve škole chybí?   Chtěl bys 
být učitelem a proč? Chtěl bys raději učitelku nebo učitele a proč? Co bys popřál učitelům 
k jejich dnu – 28. březnu? Učitelé měli podobné otázky. Nejzajímavější odpovědi byly otištěny 
v dubnovém Zpravodaji.  
Jak to dopadlo – „Dětem se ve škole většinou líbí. Je to proto, že jsou tu kamarádi, kroužky, 
taky se jim líbí ve třídě a paní učitelka. Jsou takoví, co se jim líbí vše, nebo nástěnka, počítače 
a také družina. Jsou děti, kterým se líbí i učení.  
Nejhorší je na škole to, že se kluci bijí a holky tančí o přestávkách. Nepěkné je WC, umývadlo 
a také malá tělocvična. Chtělo by to také barevnou školu, nepsat žádné písemky, vypustit 
prvouku a „hudebku“. Kupodivu děti vůbec nemají rády  vlastivědu a prvouku, také češtinu. 
Je také dost dětí, které jsou s učivem spokojeny. V obci budeme mít dostatek chemiků, fyziků a 
počítačových expertů. Tyto předměty dětem ve škole nejvíce chybí.  Důvodů, proč děti nechtějí 
být učitelem je mnoho. Musí brzy ráno vstávat, nechce se jim učit, nevydržely by to, děcka 
řvou a nejsou dost vzdělaní. Ty děti, které si chtějí zvolit učitelské povolání to zdůvodňují 
láskou k dětem, baví je učit se, pro peníze nebo že můžou řvát po dětech! 
Učitelky jsou hodnější, to je důvod, proč je mají děti raději. Někomu se zdá, že jsou učitelé 
přísnější, učitelky jsou „srandovnější“ a vše jim odpustí. 
Všechny děti ale přejí upřímně svým učitelům k jejich Dnu především štěstí, zdraví a daly by 
jim kytku. Přejí, aby jim děti neodmlouvaly, nezlobily je, ať se jim ve škole daří a mají 
úspěchy. Také aby dávali jedničky a měli hodně dětí. Přejí jim také peníze a brýle.  
Naši pedagogové jsou spokojeni s atmosférou ve škole, s rodinným prostředím i s vybavením 
školy. Jednohlasně se jim nelíbí toalety pro děti. Při svém studiu postrádali především 
možnost výuky cizích jazyků. Volba mezi učitelem a učitelkou byla rozdělena na polovinu. Ke 
Dni učitelů by si pedagogové přáli lepší ohodnocení své práce, zvýšení platu, větší úctu od 
dětí, ale také od rodičů k povolání učitele. Pěknou relaxační dovolenou.“ 
 



 

Slet čarodějnic 
 
Na začátku roku 2008 se domluvilo několik nadšenců ke konání Sletu čarodějnic. Spolupráci 
přislíbil SDH i obecní úřad. Slet se měl konat 30.4. na hřišti TJ Sokol. Hasiči pomohli při 
zajišťování občerstvení a vytváření hranice. Pro nejmenší účastnice byly zajištěny 
marcipánové čarodějnice a pro vítěze dorty. Oslovení podnikatelé přispěli na pořádání akce. 
Pro poslech hrála místní kapela Záhořané a večer  disko.  
V Základní škole se začaly scházet v 17.00 první účastnice soutěže, aby jim místní kosmetička 
dodala strašidelnější výraz. V šest hodin byl zahájen nultý ročník pochodem masek na hřiště. 
Součástí akce byla soutěž o Miss čarodějnici i s volbou Miss sympatie. Pětičlenná porota 
hodnotila soutěžící. Celou akci komentoval Čáryfuk. Sletu se zúčastnilo asi 30 malých a 26 
velkých čarodějnic. Soutěže byly pro ně i pro děti.  Hlavní cenu Miss vyhrála čarodějka, která 
přiletěla z Kozlovic. Vítězky dětské kategorie dostaly košťátka a plyšáky. Ceny dospělých byly 
nejen vtipné, ale i hodnotné. Mimo „pleťové maky“ a „kartonu kuřat“ také vysavač, mixér a 
podobně. Na závěr zapálila vítězná čarodějnice  slavnostní vatru.  
Akce se vydařila, všichni byli spokojeni, počasí vyšlo.  Návštěvnost byla veliká.   Dobrovolné 
vstupné a výtěžek z celé akce byl věnován ZŠ na opravu sportovního hřiště. Fotilo a natáčelo 
se. Pro zájemce bylo DVD na prodej.  
 
 

Kácení máje v Bacově 
 
Kulturní akce v tomto roce pokračovaly Kácením máje v Bacově  25.5.  
Vše začalo dopoledním utkání ve  fotbalu a koncertem kapely  Zdenka Valy. 
Na odpolední část akce přišlo mnoho lidí, organizátoři měli připravený program. Velkým 
hereckým objevem byla koza pana Křištofa, s namalovaným červeným křížem na zádech. Také 
tato akce se natáčela a fotila. Pro hosty bylo nachystané bohaté občerstvení. Večer hráli 
k tanci místní Záhořané. Bylo chladné počasí, ale lidé se bavili a vše se líbilo. Kolem celého 
prostoru postavili organizátoři asi 1,80m vysoké kůly, uprostřed nařezané do kříže. Večer 
kůly zapálili a ty hořely zevnitř. Bylo to velice pěkné a navíc bylo u každého kůlu příjemné 
teplo.  Z kmene májky postavili pořadatelé vatru, která se večer zapálila. Zábava trvala až do 
pozdních večerních, vlastně časných ranních hodin. 
Z okolních vesnic se začaly ozývat hlasy, že na Prostřední Bečvě se stále pořádají nějaké 
akce. Lidé zjistili, že když se chtějí bavit, musí se o zábavu postarat také sami. 
 
 

Kácení  máje u kurtů a v Kněhyních 
 
O týden později v pátek 30.5. uspořádal nájemce bufetu u kurtu další kácení máje 
s programem. Protože májka ve středu obce byla několik dnů po postavení skácena, byla 
použita u kurtu k programu.  
Počasí bylo teplé a slunečné. Příjemnou atmosféru navodil program divadelní skupiny. Sešlo 
se množství lidí, zvláště na vystoupení skupiny Navalentým, která hrála tanci  písničky 70-80 
let. Všichni se příjemně bavili až do ranních hodin.  
V sobotu o den později se uskutečnilo další kácené máje v Kněhyních. Také zde, jako každým 
rokem, probíhal program a bylo přichystáno občerstvení a zábava. Kácení máje v Kněhyních 
bylo poslední a ukončilo květnové akce. 
 



 

Pouť sv. Zdislavy 
 
V neděli 1. června  se již po sedmé konala v obci  pouť sv. Zdislavy. V tomto roce proběhla 
poprvé ve středu obce.  Snad to bylo místem, snad počasím, ale tato pouť patřila k nejlepším. 
Po dlouhé době vyšlo příznivé počasí.  
Silnice ve středu obce od bufetu JUFI po SD Jednota byla uzavřena a v tomto prostoru byly 
umístěny stánky a atrakce.  Své výrobky tu nabízeli nejen prodejci, ale také hasiči, myslivci a 
zahrádkáři, kteří  nabízeli občerstvení. Bylo k dispozici už v sobotu.  
V neděli byla v kostele mše a po ní si věřící mohli posedět  i v kostele v pastoračním centru.  
 
 

Rozsvěcování vánočního stromku 
 
V říjnu se zahájily přípravy na rozsvěcování vánočního stromku. Padlo několik návrhů a 
rozhodlo se, že se rozsvěcování spojí s dopoledním vánočním trhem.   
V předvečer adventu v sobotu 29. listopadu vše vypuklo. Tuto akci pořádal obecní úřad ve 
spolupráci s místními složkami a dobrovolníky. Původní plán byl uspořádat obecní zabíjačku. 
Po zjištění, jaké a kolik různých potvrzení a opatření by bylo třeba,  se od této akce upustilo. 
   Vše vypuklo  v 10.00 hodin vánočními trhy ve středu obce. Vzhledem k tomu, že se akce 
konala poprvé, došlo samozřejmě k několika zádrhelům, nedostatkům a chybám. Pořadatelé 
se snažili ihned závady napravit. Snad ke spokojenosti všech.  
   Na to, že byla premiéra, měli návštěvníci trhů možnost vybírat si ze širokého sortimentu 
zboží. Bylo zde několik stánků s adventními věnci, koupit se dala keramika, vánoční ozdoby, 
formičky na pečení, vánoční svíčky, povlečení a velké množství uzenářských a masných 
výrobků.  
   Počasí moc nepřálo, ale  kupující se mohli zahřát hned u několika stánků se svařákem, 
medovinou, vařonkou.  Komu vyhládlo, dopřál si teplý ovar nebo koleno, klobásu, 
zabíjačkovou polévku nebo frgál.  
   Velký úspěch měl prodej teplých nápojů do hrníčků, které zdobily děti ze základní školy. 
Každý kus byl originál, a dětem se moc povedly. 
    Aby atmosféra byla sváteční, hráli dopoledne k poslechu Záhořané a po ní navodily 
vánoční náladu koledy.  
   Ve tři hodiny  vystoupily s programem mažoretky  z Dolní Bečvy. Po nich předvedly malé 
hudební pásmo žáci školy a celý program ukončilo vystoupení místní pěvecké skupiny.  
    Všichni se těšili na slavnostní rozsvícení stromu, které muselo počkat až do setmění, aby 
vše vyniklo. Vánoční strom rozsvítil pan starosta Ing. František Juřík  a celá akce vyvrcholila 
krásným ohňostrojem.  
   Návštěvníci  se však nerozešli a postávali u stánků dokud bylo co prodávat. Všichni měli 
vánoční náladu a byli rádi, že si mohli se známými a sousedy sejít a pobavit se.  
    
 
 

Výstavba v obci 
 
Z plánovaných akcí se bohužel neuskutečnila výstavba chodníku od požární zbrojnice 
k Základní škole. Tento chodník je velice důležitý pro bezpečnosti dětí. Veškeré dokumenty 
pro stavu byly vyřízeny, na stavbu nebyly finance. Dotační tituly nebyly vypsány. 



Ze stejného důvodu se neuskutečnila výstavba chodníku od Zavadilky k požární zbrojnici.  
V tomto úseku dochází k častým a vážným dopravním nehodám.  
 
Při opravách silnice I/35 nebyl obnoven přechod pro chodce u Zavadilky. Důvod byl prostý – 
přechod byl vybudován bez povolení. Na stížnosti a žádosti občanů začala obec řešit problém. 
Celé  realizaci bránily nové bezpečnostní přepisy. Po dlouhé době se to podařilo a 20.3. 2008 
byl přechod hotový. K vybudování přispěla finanční  dotace od Zlínského kraje ve výši 
90.000,- Kč. Především obyvatelé Kněhyň byli velice spokojení. Protože byl zbudován 
uprostřed přechodu ostrůvek, zpomalila se také rychlost automobilů v tomto úseku.    
 
Na žádost občanů o vybudování osvětlení u bývalého Portáše na dolním konci obce bylo 
vyhlášeno výběrové řízení. Projekt na stavbu byl zpracován a realizace byla předána firmě 
HELIUM Zdeňka Juříka. Celá stavby byla ukončena a předána v říjnu 2008. Kolaudace 
proběhla v posledním měsíci v roce. 
 
Za poslední roky se zvětšil počet žádostí o změnu územního plánu z důvodů jak novostaveb, 
tak zařazení staveb do souladu s územním plánem. Obec se proto rozhodla, že  je potřebné 
zpracovat nový územní plán obce. Zpracováním projektu byl pověřen Ing. arch. Pazdiora. 
Občanům bylo oznámeno, aby podávali své žádosti o změnu do konce června. Po tomto 
termínu se vše předalo projektantovi ke zpracování 
 
V rámci zvýšení turistického ruchu byl připraven projekt Cyklostezka údolím Rožnovské 
Bečvy. Do projektu byly zapojeny okolní obce, kterými cyklostezka povede od Zašové po 
Horní Bečvu. Každá obec připravila vlastní projekt pro své území. Městský úřad v Rožnově 
pod Radhoštěm začal shromažďovat dokumenty potřebné k vyřízení stavby a předal je 
postupně ke  zpracování firmě DOMOVINA. Zpracovatelem projektu pro všechny obce byla 
firma DOMOVINA. Naše obec měla do konce září všechny y potřebné doklady. Na realizaci 
stavy byly od státu přislíbené dotace, ale ne v plné výši. Proto obec vyřídila na stavbu  úvěr u 
České spořitelny ve výši  4 milióny Kč.  
 
V tomto roce byla plánovaná velká akce – rekonstrukce mostu u Základní školy. Ten nebyl 
doposud opravován a jeho stav byl havarijní. Náklady na opravu byly velice náročné a obec 
si je nemohla dovolit.  Byla vybrána firma, která zpracovala projekt na rekonstrukci a začaly 
se hledat vhodné dotační tituly. Bohužel  nebyly žádné vypsány. S rekonstrukcí se odsunula na 
další rok.   
 
Další neméně důležitá stavba  byla kanalizace v obci. Projekt, smlouvy s vlastníky pozemků 
byly vyřízeny. Do konce roku se vyřídilo stavební povolení. Zbýval nejdůležitější úkol – 
financování stavby. Opět se  muselo čekat na dotační tituly od státu. 
 
 

Nejstarší občan 
 
Po úmrtí nejstarší občanky v lednu 2008 byl v letošním roce nejstarším občanem pan 
Hatlapatka František z čísla popisného 274. Narodil se 23. ledna 1915.. 
O měsíc později 24. února slavila své 90 narozeniny druhá nejstarší občanka obce paní 
Anežka Bernatská. Další devadesátiny byly v  listopadu. Oslavencem byl pan Leopold Langer.  
 
 



Starosta obce 
 
Také na obecním úřadě se slavilo. Starosta Ing. František Juřík, který  zastával funkci již ve 
čtvrtém volebním období,  slavil 60 let.  
K výročí mu popřáli všichni zastupitelé, starostové z okolních obcí a 22. října na zasedání 
zastupitelstva obce mu pod oknem zahrála místní kapela Záhořanka. 
 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 
V letošním roce bylo první vítání občánků už v březnu. Na  neděli 9. března bylo pozváno 
sedm rodičů s dětmi. Slavnosti se zúčastnili tři noví občánci: 
Farník Lukáš  
Kubáň Petr 
Vozáková Tereza 
Vítání se nezúčastnili : 
Krajina Tomáš 
Buš Jan 
Jancová Magdaléna 
Šenkeříková Dagmar 
- Další vítání občánků bylo 22. června 2008. Bylo pozváno šest rodičů s dětmi. Všichni se 
zúčastnili. Mezi pozvanými byly i dvojčata. 
Šenkeříková Denisa 
Vítková Renata 
Žitník Rostislav a Radka 
Růčka Aleš 
Šenk Matyáš 
- Poslední vítání v tomto roce bylo v neděli 12. října 2008. Z pěti pozvaných přišli na malou 
slavnost tři rodiny s dětmi: 
Petřeková Lucie 
Smočková Tereza 
Jurečka Vojtěch. 
Na slavnost nepřišli: 
Vojkůvka Petr 
Rárová Natálie 
Každou slavnost tradičně zpestřil program v podobě vystoupení dětí z mateřské školy.  
Slavnost zahájil starosta obce Ing. František Juřík a členové Sboru pro občanské záležitosti 
pan Blinka Jan, Bc. Uhlářová Alice a Kantorová Radomila. Všechna vítání fotil pan Krupa 
Alois. 
 
Členové sboru navštívili také občany, kteří oslavili své  životní jubileum. Oslavenci dostali 
malou pozornost v podobě dárkového koše. Blahopřání se předávalo občanům, kteří oslavili 
70 let, 75 let, 80 let.   
Pozornost a blahopřání se předávalo také manželským párům, kteří slavili zlatou, 
diamantovou a popřípadě ještě významnější jubileum sňatku. 
 
V letošním roce oslavili Zlatou svatbu: 
18. ledna Vladimír a Věra Barošovi Prostřední Bečva 15 
15. února Zdeněk a Anežka Pavlátovi Prostřední Bečva 441 



16.srpna Ladislav a Janka Petřekovi, Prostřední Bečva 498 
13. září Stanislav a Zdenka Kretkovi Prostřední Bečva 421 
11.října František a Marie Ondryášovi Prostřední Bečva  200 
27.prosince Oldřich a Ludmila Kretkovi Prostřední Bečva  663 
28.prosince Ondrej a Jozefa Kozákovi Prostření Bečva  68 
 
Krásnou Diamantovou svatbu oslavili manželé Metoděj a Jindřiška Červení Prostřední 
Bečva 164. Jubileum si připomněli 28.srpna. 
    
Tak jako každý rok i letos navštívili představitelé obce bývalé občany Prostřední Bečvy 
v domovech důchodců. Letošní návštěva proběhla 11.12.2008. Při krátké návštěvě byly 
předány malé dárkové koše.  
 
 

Hospodaření obce 
 
Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 2008 vykazuje: 
Příjmy za rok 2008: 23,797.720,57 
Výdaje za rok 2008: 16,349.160,08 
Výsledek hospodaření obce za rok 2008 je rozdíl ve výši: 7,448.560,49 
Vlastní rozpočtové příjmy byly splněny, v mnoha případech i překročeny. Například v těžbě a 
prodeji polomového dřeva, poplatky za odběr pitné vody za 2. pololetí roku, za pronájmy 
nebytových prostor a ostatních nemovitostí. Také vrácené poplatky za tříděný odpad v obci od 
firmy EKO KOM dosáhly výše necelých 60. 000,- Kč. 
Kapitálové příjmy tvořily částky z prodeje pozemků a přijatý dar na pořízení dlouhodobého 
majetku. Příjmy byly také navýšeny oproti schválenému rozpočtu díky dotacím. Byly to dotace 
ze Státního fondu životního prostředí na zrealizovanou II. etapou plynofikace obce, dotace od 
Krajského úřadu na vybudování přechodu pro chodce  a dopravní značení, dotace od Kraje 
na nákup ochranných pracovních prostředků pro hasiče. Ze Státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu obec dostala dotace na vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané. 
Další dotace byly například na zajištění výdajů na volby. 
Proti schválenému rozpočtu byly některé výdaje nedočerpány, jiné výrazně přečerpány. Za 
rok 2008 byly provedeny opravy místních komunikací, provedeny lesní práce při těžbě 
polomů, uhrazen odběr povrchové vody Lesům České republiky, opraven břeh potoka, 
zakoupena technika na mulčování, podpořilo se školství, tělovýchova a sport. Finančně obec 
podpořila činnost místních hasičských sborů, byl pořízen dětský koutek u tenisového hřiště u 
Zavadilky. Obec nezapomněla na své jubilanty a občany v domovech důchodců. podpořila 
několik kulturních akcí a  soutěží pro děti. Do místní knihovny se doplnil knižní fond, na 
provoz a vydávání obecního Zpravodaje a zajištění sběru a odvozu odpadů byly také 
poskytnuty nemalé částky.  
Mezi kapitálové výdaje patří především realizace veřejného osvětlení v části Březová na 
spodním konci obce. Byla provedena inženýrská činnost kanalizace obce, zakoupen pozemek 
se zvoničkou v Kněhyních, vybudována další část vodovodního řadu. Velké náklady byly na 
projektovou dokumentaci na opravu mostu u Základní školy, na vybudování Cyklostezky 
v obci, přechodu pro chodce u Zavadilky, rekonstrukci inženýrských sítí v Základní škole a 
pořízení nového územního plánu obce. 
Prostředky sociálního fondu byly i  nadále tvořeny a využívány v rámci schváleného rozpočtu 
na příslušný rok. 



Závěrečná zpráva z hospodaření Základní a mateřské školy jako příspěvkové organizace byla 
předložena a schválena zastupitelstvem 18.2.2009 usnesením č.j. 74/02/09, písmeno h). Její 
hospodářský výsledek ve výši 11.723,80 Kč byl rozdělen do fondu rezerv a do fondu odměn. 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 provedly zaměstnankyně Zlínského kraje Ing. 
Věra Bělíčková a Milada Vlčková. Dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech od 9.10.2008 do 
10.10.2008 a závěrečné přezkoumání ve dnech od 26.2.2009 do 27.2.2009. Při přezkoumání 
hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. 
 
 

Volby  

 
 

V letošním roce  se konaly v našem obvodu volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Proběhly 
ve dnech 17. – 18. října 2008. V jiných obvodech a  krajích probíhaly také volby do senátu.  
V obci bylo celkem 1381 voličů. K urnám přišlo 36,42  %, to je 503 občanů, kterým byly 
vydány úřední obálky. Z hlasů, které byly vhozeny do urny, byly 3 neplatné. Při sčítání se tedy 
posuzovalo 500 platných hlasů. 
Výsledky:  ČSSD (48)  – 186 hlasů tj. 37,2  % 
   ODS (47) -    92 hlasů tj. 18,4  % 
     Starostové (40)      -  71 hlasů tj. 14,2  % 
     KDU-ČSL (12)     -   57 hlasů tj. 11,4  % 
     KSČM (1)       -   56 hlasů tj. 11,2  % 
     Moravané (19)   - 18 hlasů tj.   3,6  % 
     Nestraníci (16)      - 8 hlasů tj.   1,6  % 
     Zelení (18)      -  7 hlasů tj.   1,4  % 
       Dělnická (53)   -  4 hlasy tj.   1,8 % 
     SDŽ (37)      -   1 hlas         
 
 

Zpravodaj 
 
     
K novým článkům, které do Zpravodaje přibyly bylo vyprávění pamětníků z naší obce. 
První článek vyprávěl pan Hrstka František, který byl za války totálně nasazený v Německu 
na nucené práce. Pan Hrstka se narodil v roce 1921 na Dolní Bečvě a od roku 1958 bydlel 
v naší obci. 
   „9. února 1943 jsem byl takřka odvlečen s mnoha dalšími kamarády na práci do Německa. 
   Při předvolání na úřad práce v Rožnově pod Radhoštěm jsem já a pan Vojkůvka, také 
z Dolní Bečvy, nepodepsali doklady, že jdeme na práce dobrovolně.  Proto v den nástupu 9. 
února 1943, ráno ve 4 hodiny pro mne přišel policajt a i s panem Vojkůvkou mne odvedl na 
úřad práce v Rožnově pod Radhoštěm.  
    Tam už byl přichystán autobus, který nás odvezl s ostatními povolanými do Ostravy. 
V Ostravě jsme přesedli do připraveného vlaku do Prahy. 
   Tam nás rozdělili. Část jela do Rakouska a já s mnoha dalšími jsme pokračovali přes 
Drážďany do Saska. Skončili jsme v městě Plauen in Vogttland. Zase nás rozdělili. Část odešli 
pracovat k firmě, co vyráběla tanky a jmenovala se Vomag. Já s několika dalšími jsme zůstali 
u firmy Säschische Zellwole. Byl to chemický závod.  
   Bydleli jsme v lágru, v buňkách. Na jednom pokoji nás bylo deset. Do práce jsme docházeli 
asi deset minut pěšky.  První má práce byla převážet rozemletý papír do násypníků, kde se 
papír míchal ve velkých kádích s kysličníkem uhličitým a jinými chemikáliemi.  



   V dubnu1943  jsme na žádost rodičů dostal šest dnů dovolenou na pomoc při pracích 
v zemědělství. 
   Na radu různých známých, abych se nevracel, že mi vyřídí ukončení prací, jsem zůstal doma 
déle. Z Německa přišlo několik telegramů, abych se vrátil. Také policajti pro mne stále 
docházeli. Vždycky jsem se stačil schovat. Když se asi po 6 týdnech nic nevyřídilo a 
nevyřešilo, vrátil jsem se do Německa. Byla ale hrůza. Za trest mě přeložili na nejhorší práci, 
odebrali veškeré výhody, jako lístky na potraviny,  na cigarety, a do budoucna zákaz veškeré 
dovolené.  
   Neměl jsem žádné pěkné vyhlídky do budoucna. Práce a jen práce bez nároku na to, že bych 
uviděl rodinu.  V těch několika málo volných chvílích jsme s kamarády hrávali šachy nebo 
karbanili.  
   V březnu 1944 při oslavě svátku Josefů jsme chtěli dát Josefům „hobla“ a já jsme si 
způsobil tříselnou kýlu. Šel jsme k doktorovi, že chci na operaci. Doktor váhal, že mají jiné 
starosti, ale nakonec mě dal objednávku do nemocnice a tam mě vzali hned na operaci. Osm 
dnů jsem byl v nemocnici a osm dnů jsem měl zdravotní volno. Pak jsme musel  zase hned do 
práce. 
   Šel jsem za tlumočnicí, že bych chtěl na těch osm zdravotních dnů dovolenou, chtěl jsem se 
podívat domů. Ona mi řekla: „Víte, jaké to máte ve fabrice, máte zakázány dovolenky za 
přestupek. Můžete být rád, že vás nezavřeli.“ 
   Já jsem věděl od ostatních kluků, kteří bydleli okolo Kolína, že oni  jezdí co měsíc na 
víkendy domů. Dělali to tak, že tlumočnici přinesli nějaký dar a ona jim dovolenku vyřídila. 
Stačil pecen chleba. 
  Tak jsem jí řekl, že jí taky ten pecen chleba pošlu, když mi dovolenku vyřídí. Málem omdlela. 
Kdyby se to Němci dozvěděli, zastřelili by ji. Šla ale do fabriky za šéfem, asi za hodinu přišla: 
„Pane Hrstka, šéfa jsem přesvědčila, sama jsem se za vás zaručila, že se vrátíte. Tady máte 
osm dnů dovolenou.“   Pak jsem jí opravdu ten pecen chleba poslal.  Z  dovolené jsem se 
vrátil  s jednodenním zpožděním, protože nejezdily vlaky.  
   Začátek roku 1945 jsme prožili bombardování a nálety na město. Hodně kamarádů a 
známých zůstalo pod troskami. Také naše fabrika byla srovnána se zemí. 
    Z nucených prací jsem se vrátil až těsně před koncem války. S kamarády jsme utekli. To už i 
v Německu nebyly takové kontroly a  bezpečnostní předpisy. Všichni věděli, že se válka chýlí 
ke konci“. 
 
Druhý článek vyprávěl pan Langer Leopold, který v listopadu oslavil 90 let. 
   Můj tatínek přišel na Prostřední Bečvu v roce 1900 ze Svitav jako strojník do pily, která 
stála u dnešního Hotelu Bečva.  V hotelu byly kanceláře. Protože se mu v tomto kraji zalíbilo, 
oženil se tu a už tady zůstal. 
    Moji rodiče měli dílnu na zpracování ovčí vlny, tak zvanou valchu. Proto se u nás říkalo Na 
valše. Tatínek zaměstnával 5 - 6 dělníků. Elektrika v té době ve vesnici nebyla, ale tatínek měl 
pohon celé dílny motorem na nassávaný plyn. Topilo se dřevěným uhlím a dřevoplyn poháněl 
motor. Uhlí se pálilo z bukového dříví. Pálilo se až 70m3 . Uhlisko, kde se dříví pálilo, bylo v 
Kněhyních v Malinovém a v Bacově, kde byl uhlíř Prda. Pro potřebu dílny elektriku  vyrábělo 
dynamo. Ve vesnici byla zavedena elektrika až v roce 1944.  
   Jsem  z osmi sourozenců. Narodil jsem se v roce 1918. Do první třídy jsem chodil do školy 
U mostu. Byl únor 1925, přišel jsem domů ze školy. Nikdo doma nebyl, tak jsem se šel podívat 
do dílny, i když jsem to měl zakázané. Tam bylo teplo a vše bylo v plném provozu. Byl jsem 
jako každý kluk všetečka a tak jsem nepozorovaně, aby mě nikdo neviděl vešel do strojovny a 
nahazoval na běžící stroj řemen. To se mi stalo osudným.  Řemen se na mě namotal a už to se 
mnou mlátilo. Kolem mne bylo hrazení z desek, ty jsem skoro všechny vytrhal, jak se mnou 
stroj mlátil, desky poškodily elektriku, která byla vedená v drátech po zdi. Dráty nebyly jako 



dnes kryté gumou, ale jen obalené textilií. Můj starší bratr se v dílně učil a tak začal volat o 
pomoc. Tatínek vytrhl elektriku, aby se všechny stroje zastavily a mistr přádlacký pan Kouřil 
mě vytáhl ze stroje.  
   Měl jsem obě nohy přeražené nad i pod koleny, rozbitou hlavu, vyražené zuby a 
vykloubenou čelist, tehdy se říkalo "sanice". Trčela mě do boku a z ní holá kost - otevřená 
zlomenina. K tomu ještě polámané žebra, roztržený nos, no prý jenom hromádka kostí. Hned 
se spěchalo pro doktora, který byl nejblíže na Hutisku. Muselo se pro něj kočárem. Když 
doktora Pešla přivezli řekl:"Nikde ho nevozte, stejně za chvílu umře." Srdce mi ale stále bilo, 
tak byla naděje.  
   Tehdy nebývalo tolik aut jako dnes. Jedno měl na Horních Pasekách v Rožnově Kantorek, 
který měl koželužnu a na Horní Bečvě můj strýc Čeněk Malina, co měl pilu. Jeden měl ale 
auto pokažené a druhý nemocného šoféra. Takže mě do nemocnice do Hranic vezli na 
žebřiňáku s koněm Jaroslava Mikulenky z Fojtství. Byl to bratranec. Doktor Pešl mě 
provizorně převázal obvazy a 47 kilometrů do Hranic jsem jel na slámě zabalený v peřinách. 
Maminka jela se mnou. Cesty nebyly asfaltové, jako dnes. Byly jen štětované, kamenné. Vůz 
měl železné ráfky, žádné gumové. Byl únor padal sníh s deštěm, byla plískanice. 
   Tak jsme jeli celou noc do nemocnice. Tam už na nás čekali. Z Bečvy telefonovali, že 
přijedeme. Nemocnice byla u nádraží. Když mě přivezli a začali mě ošetřovat, primář 
Roháček řekl mamince:"Neplačte, kluka vám spravíme. Ale jaký bude, hloupý, hluchý, blbý, to 
nevíme."    Já jsem se za 5 dnů probral z bezvědomí. Byl jsem celý v sádře. Krmily mě 
trubičkou řádové sestry. Měla mě na starosti sestřička Jindřiška, mladá a moc hodná. Já při 
té ohromné péči byl za 9 týdnů doma. Domů za mnou přišla celá škola i s učiteli.  
   A nakonec všem těm peripetiím jsem po uzdravení, aby mě nikdo neviděl, vylezl na hodně 
vysokou třešni. Naši čekali, kdy spadnu a já slezl dolů jako veverka. A jsem tady, chvála Pánu 
Bohu, do dnešních devadesáti let.       

 
Hry III. olympiády d ětí a mládeže ČR 
 
Ve dnech 27. ledna až 1. února 2008 se v našem regionu uskutečnily Hry III. olympiády dětí 
a mládeže ČR. 
Na hrách bylo pět základních sportovních disciplín: biatlon, krasobruslení, lední hokej, 
rychlobruslení a lyžování. To bylo dále rozděleno na další pět disciplín. Alpské disciplíny, 
běžecké disciplíny, severské kombinace, skok na lyžích a snowboarding.  
Mimo sportovních se soutěžilo i v kulturních disciplínách.  Byl to folklorní tanec a zpěv. 
Málokdo věděl, že za náš kraj bojoval i zástupce z naší obce. Byl jím Jan Mynarčík, který se 
účastnil soutěží v rychlobruslení. Patřil do skupiny starších žáků. 
V závodě na 500 m  obsadil krásné 7. místo. Stejného umístění dosáhl i v závodě na 1 kolo – 
sprint. Oba závody se konaly 30. ledna na Zimním stadiónu v Rožnově pod Radhoštěm.   
Ve štafetovém závodě starších a mladších žáků na 16 kol  vybojoval Honza s dalšími zástupci 
Zlínského kraje 5. místo. Konání závodu bylo na stejném místě, jen o den později. 
Zlínský kraj  v celkovém hodnocení obsadil se 178 body druhé místo za krajem Libereckým 
s 295 body.  

 
 

Základní škola 

 
   Školní rok 2007/2008 byl zahájen v pondělí 3.září. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
zástupce obecního úřadu Prostřední Bečva pan starosta Ing. František Juřík a člen obecního 
zastupitelstva Rudolf Jurajda.  Prvňáčky poprvé do školy doprovodili rodiče.  



   Školu navštěvovalo v tomto školním roce 2007/2008 celkem 55 žáků. 
V první třídě s třídní učitelkou Mgr. Simonou Hrstkovou bylo 12 dětí, ve druhé třídě s třídní 
učitelkou Mgr. Pavlou Lovasovou bylo 8 dětí.  Dvanáct dětí bylo ve třetí třídě s třídní  
učitelkou Mgr. Zdenkou Juříčkovou, která byla současně i ředitelka školy. Ve čtvrté třídě 
s třídní učitelkou Mgr. Věrou Kyselou bylo 14 žáků a v páté třídě s třídní učitelkou Danou 
Ševčíkovou bylo 9 žáků. 
   Hned v měsíci září byl zahájen plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy. Pro 1. a 2. třídy byl výcvik 
zahájen v únoru 2008.  
   Stejně jako v předcházejícím roce pracovaly při základní školy kroužky. Aerobik a 
zdravotnický kroužek vedla paní učitelka Plešková, počítačový kroužek vedla paní učitelka 
Ševčíková, sportovní kroužek byl pod vedením paní učitelky Kyselé a Malého šikulu vedla 
paní Křenková ze Střediska volného času, pod který spadal i taneční kroužek pod vedením 
paní Věry Stachové. Výuku na hudební nástroje - kytaru a flétnu vedl pan učitel Skýpala. Od 
září začala výuka náboženství.  
   Ve škole probíhala výuka logopedie, kterou vyučovala paní Lenka Zemanová a ambulantní 
náprava dyslexie s paní učitelkou Simonou Hrstkovou.  
   V listopadu zahráli žáci základní školy z Horní Bečvy v naší škole pohádku O protivné 
princezně a ve stejném měsíci byla škola na exkurzi ve výrobně svíček UNIPAR v Rožnově pod 
Radhoštěm.  Během měsíce začaly také přípravy na vánoční besídku a Mikulášskou nadílku.  
Tu jako každoročně zajistila Místní organizace Červeného kříže.  
   Pololetní vysvědčení dostali žáci ve čtvrtek 31. ledna 2008 a v pátek 1. února měli pololetní 
prázdniny.  
   V měsíci únoru se škola zúčastnila recitační soutěže okrskového kola na Základní škole 
Videčské v Rožnově pod Radhoštěm, bohužel bez postoupení do dalšího kola. Během školního 
roku žáci navštívili několikrát divadelní představení v Novém Jičíně a na Horní Bečvě. Žáci 
školy navštívili také Moravskou gobelínovou manufakturu ve Valašském Meziříčí.  Zde měli 
možnost shlédnout nejen výrobu ručně vázaných a ručně tkaných koberců, gobelínů, ale také 
restaurování historických tapiserií, prohlédnout si poměrně rozsáhlou výstavu hotových 
textilních děl. Sami si mohli vyzkoušet vázání koberců. V květnu se žáci účastnili přespolního 
běhu Macurova memoriálu na Horní Bečvě.  
   Ke Dnu učitelů proběhla malá anketa mezi žáky a učiteli školy prostřednictvím pěti otázek. 
1. Co se ti ve škole líbí a co se ti nelíbí? 
2. Jaký předmět nemáš rád a který ti v rozvrhu hodin chybí? 
3. Chtěl bys být učitelem a proč? 
4. Chtěl bys mít raději učitele nebo učitelku a proč? 
5. Co bys popřál učitelům k jejich dnu – 28. březnu? 
   „Podle ankety se dětem ve škole většinou líbí. Je to proto, že jsou tu kamarádi, kroužky, taky 
se jim líbí ve třídě a paní učitelka. Jsou takoví, co se jim líbí vše, nebo nástěnka, počítače a 
také družina. Dokonce jsou děti, kterým se líbí i učení. 
   Nejhorší je na škole to, že se kluci bijí a holky tančí o přestávkách. Nepěkné je WC, 
umývadlo a také malá tělocvična. Chtělo by to také barevnou školu, nepsat žádné písemky, 
vypustit prvouku a hudebku. Kupodivu děti vůbec nemají rády vlastivědu a prvouku, 
samozřejmě také češtinu. Je dost dětí, které jsou s učivem spokojené. V obci budeme mít asi 
dostatek chemiků, fyziků a počítačových expertů. Tyto předměty dětem ve škole chybí nejvíce. 
   Důvodem proč děti nechtějí být učiteli je mnoho. Musí brzy ráno vstávat, nechce se jim učit, 
nevydrželi by to, děcka řvou a nejsou dost vzdělaní. Ty děti, které si chtějí zvolit učitelské 
povolání to zdůvodňují láskou k dětem, baví je učit se, pro peníze nebo že můžou řvát po 
dětech! Učitelky jsou hodnější. To je důvod proč je mají děti raději. Někomu se zdá, že jsou 
učitelé přísnější, učitelky jsou srandovnější a vše jim odpustí. Všechny děti ale přejí upřímně 
svým učitelům k jejich Dnu především štěstí, zdraví a dali by jim kytku. Přejí, aby je děti 



nezlobily, neodmlouvaly, ať se jim ve škole daří a mají úspěchy. Také aby dávali jedničky a 
měli hodné děti. Přejí jim také peníze a brýle.“ 
   První a poslední otázku měly děti i učitelé stejnou. Další otázky pro učitele byly podobné - 
vzpomínka na jejich školní léta. 
   „Naši pedagogové jsou spokojeni s atmosférou ve škole, s rodinným prostředím i s 
vybavením školy. Jednohlasně se všem nelíbí toalety dětí. Stejně odpovídaly i ony. Při svém 
studiu postrádali především možnost výuky cizích jazyků. Volba mezi učitelem a učitelkou 
byla rozdělena na polovinu. Co by si přáli učitelé k 28. březnu? Lepší ohodnocení své práce, 
zvýšení platu, větší úctu od dětí, ale také od rodičů k povolání učitele a pěknou relaxační 
dovolenou.“ 
   V úterý 22. dubna se uskutečnil  v základní škole Den otevřených dveří. V průběhu dne měli 
rodiče možnost podívat se do vyučovacích hodin a sledovat práci svých dětí v době vyučování.  
   V posledním měsíci školního roku probíhalo fotografování, výlety a oslavy Dne dětí.  
Samozřejmě předávání závěrečného vysvědčení.  
    
 

Mateřská škola 

 
   Nový školní rok 2007/2008 byl slavnostně zahájen za přítomnosti zástupce Obecního úřadu 
v Prostřední Bečvě v pondělí 3. září 2007. Do dvou tříd mateřské školy – střed bylo zapsáno 
29 dětí (z toho 14 děvčat), které byly rozděleny podle věku na třídu starších a malých dětí. Ve 
smíšené třídě v Kněhyních bylo zapsáno celkem 16 dětí, z toho bylo 8 děvčat. 
   Provoz Mateřské školy – střed byl stanoven od 6.30 hod. do 15.30 hod., v MŠ v Kněhyních 
byl stanoven od 7.00 hod. do 15.00 hodin. Děti, kterým byla docházka do mateřské školy 
omezena na dobu nejvýše 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, 
navštěvovaly MŠ od 8.00 hod. do 12.00 hodin. 
   Od září navštěvovaly předškolní děti spolu se základní školou plavecký výcvik v bazénu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Tak jako na základní škole, i v mateřské škole probíhala pod 
vedením paní učitelky Lenky Zemákové výuka logopedie. Konec roku 2077 se neobešel bez 
Mikulášské a vánoční besídky.  Návštěva základní školy před zápisem do první třídy se už také 
stala samozřejmostí.  
   V únoru se děti zabavily na maškarním karnevalu, nacvičily si program na Den matek a pak 
už jen na závěr školního roku chyběl výlet.  Děti během školního roku navštívily několik 
divadelních představení na Horní Bečvě a solnou jeskyni v hotelu Cherry také na Horní 
Bečvě.  
   Vzpomínky z kroniky mateřské školy: (Z kroniky MŠ vybrala a opsala Jana Janíčková) 
„Je 4. září 1977. Místní národní výbor v Prostřední Bečvě pozval širokou občanskou 
veřejnost na slavnostní otevření nově postavené mateřské školy. A jaký byl tento den 
program? 
10.00 hodin – slavnostní schůze 
13.30 hodin – prohlídka budovy a slavnostní otevření 
15.00 hodin – vystoupení souboru Vacanovice 
Po programu taneční veselice na sportovním hřišti. Mateřská škola pro 60 dětí byla otevřena 
4.9.1977 ve 14. hodin odpoledne náměstkem ONV Vsetín s. Grossmannem za účasti 
funkcionářů ONV Vsetín, n. p. Tesla Rožnov, JZD Bečva, okr. školní inspektorky s. Jesenské a 
široké veřejnosti občanů nejen Prostřední Bečvy, ale i okolních vesnic. Složky NF spolu s 
rodiči dětí navštěvujících MŠ odpracovali na stavbě MŠ 1 280 brigádnických hodin. Velkou 
zásluhu na vybavení mateřské školy měla ředitelka školy – Františka Minarčíková, která už od 
zahájení stavby provedla objednávky všeho vnitřního vybavení, ať  to byl nábytek, textilie, 
nádobí, hračky a vybavení kuchyně.  



Mateřská škola má dvě třídy. Třídu dětí 5 – 6letých, které povinně navštěvovaly MŠ – 32 
dětí a třídu 3 – 4letých dětí – celkem 33 dětí. Učitelský sbor a zaměstnanci školy: 
Minarčíková Františka – ředitelka; Kyšáková Jiřina – učitelka; Poláchová Věra – učitelka; 
Bártková Zdenka – vychovatelka; Lejsková Helena – školnice; Bilová Marta – uklizečka; 
Valová Anna – vedoucí školní jídelny; Jurečková Ludmila – kuchařka; Kantorová Marie – 
kuchařka; Juříčková Alžběta – kuchařka. 
   Umístění, budování a vybavení školy: Mateřská škola je umístěna ve středu obce, v blízkosti 
ZDŠ, obchodu a Domu služeb. Je to stavba panelová, moderní, stavěna v akci „Z“ – 
nákladem 2.300.000 Kčs. 
   Rozpočet školy činí 44. 000 Kčs. Výdaje na stravování 95. 000 Kčs. Inventář k 31.12.1977 
činí hodnotu 110. 122 Kčs. 
   O rok později činil rozpočet školy 45.000 Kčs, výdaje na stravování 105. 000 Kčs. Inventář 
k 31.12.1978 činil 115. 662 Kčs. 
Zajímavosti z historie mateřské školy : 
   Dne 1. září 1959 byla otevřena mateřská škola. Vznik mateřské školy v Prostřední Bečvě je 
těsně spjat se založením JZD v Prostřední Bečvě. V létě 1959 bylo založeno na Prostřední 
Bečvě JZD. V důsledku potřeby byla založena i MŠ.  
Mateřská škola byla umístěna v budově  NŠ „U mostu“. Od NŠ byly pronajaty tyto místnosti : 
herna, kuchyň, spíž, umývadlo, záchod, tělocvična k odpolednímu odpočinku a část šatny. 
V měsíci září nebyla škola v provozu. V tomto měsíci bylo jednak zajišťováno zařízení a 
potřeby pro MŠ v jednotlivých obchodech a potom do školy odváženo. 
   Dále byla prováděna pedagogická propaganda o mateřské škole mezi lidmi. Této akce se 
velmi aktivně zúčastnil  ředitel NŠ s. Jindřich Kysučan spolu s uč. MŠ a NV. Místním 
občanům byly posílány oznámení o poslání mateřské školy. Těsně před zahájením provozu MŠ 
byla konána schůze pro rodiče. Seznámila rodiče s úkolem MŠ v naší společnosti a způsobem 
života v MŠ. Rodičům byly také promítnuty filmy: Den v MŠ a dva filmy zábavné. 
Dne 3.října 1959 byl zahájen provoz mateřské školy. Do školy přišlo 8 dětí. Během roku počet 
dětí stoupl na 18 dětí.  
Učitelský sbor: 
ředitelka – Helena Holčáková přišla na toto místo po jednoleté řízené praxi v MŠ II v 
Rožnově p. R. Školským odborem ONV ve Valašském Meziříčí byla v r. 1959 povýšena 
vedením této mateřské školy. Učitelka – Věra Sekerová. Na MŠ přišla z pedagogické školy pro 
vzdělávání učitelek MŠ v Kroměříži konat jednoroční řízenou praxi.  
Personál školy : 
Kuchařka – Anna Kubjáková měla kvalifikaci, o pololetí odešla ze zdravotních důvodů. Na 
její místo nastoupila žena z domácnosti s. Ludmila Jurečková. Uklizečka – s. Helena Zeťová. 
Hospodářská stránka : 
Celkový náklad na zařízení MŠ potřebné k zahájení provozu činil 10 000 Kčs. Tuto částku 
hradil ONV Valašské Meziříčí. Během roku byly dokoupeny hračky a pomůcky pro MŠ a 
udržován provoz – hradil MNV. Rodiče hradili za stravování na 1 dítě za 1 den 2 Kčs. Ostatní 
výlohy hradil MNV. Výhodu zařízení MŠ ocenily hlavně matky, které opravdu neměly koho s 
dětmi doma nechat. Tak MŠ pomohla zajistit matkám péči o dítě v době, kdy pracovaly. 
Rodiče byli s péčí o děti spokojeni. Tak skončil školní rok 1959/1960. 
   Nový školní rok 1960/61 byl zahájen slavnostním přivítáním dětí. Od 1. září byla 
ustanovena ředitelkou školy soudružka Jarmila Rousová, kvalifikovaná učitelka, která učila 
dva roky na II. mateřské škole v Rožnově p. R. Pro nedostatek pracovních sil druhá učitelka 
soudružka Jaroslava Románková přišla na školu teprve koncem listopadu. Kuchařkou zůstala 
s. Ludmila Jurečková, uklizečkou s. Helena Zeťová. 



   V září bylo zapsáno jen 21 dětí a také průměrná docházka byla velmi nízká. Během roku, 
díky propagaci mezi rodiči a občany, se zvýšil počet zapsaných dětí na 29 a také průměrná 
docházka se zvýšila. 
   Školní rok 1964 – 65 byl slavnostně zahájen spolu se ZDŠ v místnosti tělocvičny. Ředitelkou 
mateřské školy byla ustanovena s. Františka Orovcová, učitelkou zůstává s. Jaroslava 
Románková, kuchařkou s. Ludmila Jurečková a uklizečkou s. Marie Kretková. 
   Školní rok 1965 – 66 byl slavnostně zahájen přivítáním nových dětí. Ředitelkou mateřské 
školy zůstává s. Minarčíková, učitelkou s. Románková, vedoucí kuchařkou s. Jurečková a 
uklizečkou s. Juříčková. 
   Školní rok 1976/77 
Organizace školy : mateřská škola je jednotřídní, umístěna v budově ZDŠ – tělocvičně, 24 – 
25 dětí. Děti navštěvovaly školu pravidelně, nevyskytlo se žádné infekční onemocnění. Dětem 
je během roku podáván rybí tuk, celaskon a fluoratum. Pravidelně 2x za rok navštěvujeme 
zubního lékaře v Horní Bečvě.  
Provoz : 7.00 – 15.30 hodin. 
Učitelský sbor a zaměstnanci školy : 
Minarčíková Františka – ředitelka; Kyšáková Jiřina – učitelka; Jurečková Ludmila – 
kuchařka hlavní; Valová Anna – kuchařka pomocná; Juříčková Alžběta – školnice; S. 
ředitelka zde působí již 13 let. Začínala od těch nejtěžších dob, kdy zde nebyla ani tekoucí 
voda na umývání rukou pro děti, hygienické zařízení v dezolátním stavu, teplá voda, 
nevyhovující zařízení kuchyně. Za tuto dobu se mnohé dalo do pořádku, ale jelikož jsme 
provizorium, stále je vše nedostačující. Několik let se s. ředitelka pečlivě starala i o vedení 
stravování i pro 80 strávníků ZDŠ. Nyní tuto práci zastává s. učitelka Kyšáková, která 
přestože učí 3 roky, je ohleduplná, svědomitá v každé své práci. Je oblíbená i jako vedoucí 
pionýrů. Společně jsme v letošním roce vyrobily několik dlouhotrvajících pomůcek pro novou 
koncepci vyučování. 
Ostatní zaměstnanci: 
S. Juříčková – školnice; S. Jurečková – kuchařka; S. Valová – kuchařka;  
Umístění, budování a vybavení školy: 
Škola je umístěna již 17 let, jako provizorium v budově ZDŠ – v místnosti tělocvičny. Jídelna 
je při MŠ, ale vaří se i pro 80 strávníků ZDŠ. Do opravy, ani úpravy nebyly investovány žádné 
prostředky, jelikož k 1.září 1977 se budeme stěhovat do nové budovy MŠ pro 60 dětí. Na 
stavbě odpracuje každý z rodičů 100 brigádnických hodin. Nábytek pro vybavení nové budovy 
je již dovezen, obstarán, stejné textilie, nádobí, hračky a další věci potřebné k provozu školy. 
Rozpočet činil 16 000 Kčs.  
 
 
 
 

Knihovna  

 
V roce 2008 měla místní knihovna celkem 36 registrovaných čtenářů. Při srovnání s počtem 
obyvatel v obci bylo čtenářů velice málo. Bylo to dáno možná i tím, že mnoho dětí které začaly 
navštěvovat základní školu na Horní Bečvě přešlo do knihovny tam. Z celkového počtu 
čtenářů bylo totiž jen pět do 15-ti let. V letošním roce bylo zapůjčeno 1475 knih. To byla 
téměř polovina z počtu knih v knihovně. Těch měla celkem 3853. K větší propagaci titulů 
v knihovně mělo přispět uveřejňování nově zakoupených knih ve Zpravodaji. Bohužel počet 
nových čtenářů se zvýšil pouze o dva nové členy.  Za celý rok navštívilo knihovnu 279 
čtenářů, kteří si nejvíce půjčovali krásnou literaturu pro dospělé. Děti samozřejmě krásnou 
literaturu pro děti. Naučná literatury byla zapůjčována v menším množství. 



 

 
Tělovýchovná jednota Sokol 

 

V roce 2008 se v jarní části mistrovských soutěží umístili muži, jež hráli I.B třídu StFŽ na 12. 
místě, dorost se v okresním poháru  umístil na 7. místě a žáci rovněž na 7. místě. 
    Na podzim 2008 byly do mistrovských soutěží přihlášeny dvě družstva a to družstvo mužů a 
družstvo žáků. Dorost pro nedostatek hráčů z důvodu dovršení věkové hranice určené pro tuto 
kategorii nebyl do podzimní části a tím i nového fotbalového ročníku 2008/2009 přihlášen. 
po této podzimní sezóně skončili muži na 11. místě a žáci na místě 7.  
V sobotu 23.8.2008  se uskutečnil na místním sportovním areálu již 5. ročník fotbalového 
turnaje seniorů O pohár obce Prostřední Bečva, za účasti sousedních klubů z Horní Bečvy, 
Hutiska, Vigantic a domácího klubu. Na závěr turnaje pak poměřily v přátelském utkání své 
fotbalové umění ženy z Rožnovska a Valašského Meziříčí za skvělé divácké účasti. 
Na budově sokolovny byl vyměněný plech na malé stříšce a na hřišti se vyměnila nová tráva 
v brankovištích a v místech, kde byla silně poškozena. 
V kempu ATC se měnil na všech chatkách boční plech na střeše. 
 
 
 

Sdružení dobrovolných hasičů střed 

 
K poslednímu prosinci roku 2008 měl sbor sto patnáct členů. Během roku žádný člen 
nezemřel, naopak přistoupili 4 noví.  Výbor se sešel na 10 řádných,  jedné mimořádné schůzi 
a pracoval v počtu 9 členů.  
Brigádnickou činností přispěli členové prodejem občerstvení na fotbalových turnajích do 
pokladny částkou 17.000,- Kč. 
Sbor disponoval vozidlem Avia s úplným vybavením, 2 čerpadly PS 8; 1 čerpadlem PS 12; 1 
čerpadlem PS 12 upraveným pro sportovní účely a 1 ponorným čerpadlem. 
Techniky bylo využito ke třem letošním zásahům. První byl v červnu při odstraňování 
spadlých stromů po vichřici. Další 27. října při hašení lesa v Bacově u Cihláře a poslední 
10.prosince při požáru na Dolní Bečvě u Solanských. 
V letošním roce se zakoupilo několik stejnokrojů pro muže a ženy a obecní úřad nakoupil 
deset nových pracovních oděvů i s obuví. Proškolení řidičů proběhlo v Rožnově pod 
Radhoštěm v listopadu letošního roku.  
Po dlouhé době uspořádal sbor 17. května na hřišti Obvodovou soutěž mužů a žen v požárním 
sportu. Uspořádání soutěže kladně ohodnotilo i okresní sdružení. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 26 družstev, z toho 11 mužských do 35 let, 9 nad 35 let a 6 družstev žen.  
Naši muži do 35 let získali krásné 3. místo, muži nad 35 let místo šesté. TJ Sokol Prostřední 
Bečva poskytl hřiště a zázemí, hasiči Kněhyně zajišťoval dodávky vody a členové obou 
družstev na soutěži reprezentovali. 
Během roku 2008 se muži zúčastnili soutěže O pohár Cyrila a Metoděje na Horní Bečvě. 
Soutěž se konala 5. července a muži nad 35 let získali 2. místo a muži do 35 let místo šesté. 
Další soutěž „Štít Radhoště“ proběhla 18. srpna na Dolní Bečvě.  Naši muži byli 
diskvalifikováni. 
Stále se nepodařilo sestavit a cvičit družstva žáků. Snad v dalším roce.  
Plánují se oslavy 80. výročí založení sboru, proto se v letošním roce rozhodlo o zhotovení 
praporu. 



V tomto roce se konalo několik kulturních akcí v obci. Sbor zajistil koupi velkého vojenského 
stanu v hodnotě 15.500,- Kč. Právě tento stan se na akcích velice osvědčil. 
První společenská akce  byl tradičně ples, který se konal 9.2.2008 ve Valašském šenku 
Zavadilka.  
První Slet čarodějnic 30.4.2008 byla další akce na které se podílel sbor. Zajišťoval nejen 
technickou stránku akce, jako je stavba hranice na pálení čarodějnice, ale také občerstvení.  
Další akcí byla začátkem června sedmá pouť na Prostřední Bečvě. Poprvé se konala ve středu 
obce a sbor opět zajišťoval občerstvení.Také zde se osvědčil již zmiňovaný velký stan.  
Závěr roku probíhal ve slavnostním rozsvěcení vánočního stromku. Akce se také konala 
poprvé. Sbor opět zajistil technickou pomoc a občerstvení všeho druhu.  
 

 
 
Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně 
 
Začátkem roku 2008 došlo ke spojení jednotky SDH Kněhyně s jednotkou SDH střed, kdy 
evidenční číslo jednotky Kněhyň (728172) zaniklo a bylo přijato číslo SDH střed (728131). Se 
žádostí o spojení jednotek souhlasil starosta obce a také Hasičský záchranný sbor Zlínského 
kraje. Toto spojení znamenalo, že finanční rozpočty jednotek jsou zachovány, ale obec má 
jednu jednotku o dvou družstvech.  
Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně má celkem 17 členů a to z Prostřední i Horní Bečvy. 
Velitel Martin Kretek; velitelé  družstva Petr Křenek a Jakub Jurečka. Strojníci Ing. Kretek 
Zdeněk, Kretek Zdeněk, Trlica Jiří a Trlica Zdeněk. Členové – Bc. Velecký Zbyněk, Michal, 
Stanislav a Jakub Mikešovi, Fiurášek Petr, Růčka Martin, Malinová Kateřina, Trlicová Jana 
a Rybníček Petr. Jednotka v Kněhyních se také zviditelnila na internetu na stránkách 
www.hasici-knehyne.estranky.cz. 
Členové jednotky prochází častou odbornou přípravou. V lednu jednotka požádala Zlínský 
kraj o investiční dotaci na věcné prostředky. Dotace činila 70% nákladů a 30%  nákladů 
zaplatila obec. Z dotace se nakoupilo poloprofesionální vybavení po pěti kusech. Byl to 
zásahový oblek Fireman 3; zásahové přilby Schubert a zásahové boty. 
 V březnu zažádala jednotka Hasičský záchranný sbor ve Zlíně o vyrozumívání jednotky 
formou SMS.  V tomtéž měsíci obdržela jednotka darem od Městské Policie Rožnov pod 
Radhoštěm vozidlovou radiostanici Motorola GM 300 a příští měsíc přidělil nadřízený orgán 
jednotce volací znak PVS 713. V dubnu byla již nová technologie hasičům Kněhyně 
umožněna.  
Během roku 2008 vyjížděla jednotka Kněhyně celkem k osmi zásahům.  
V únoru zasahovali kněhyňští hasiči u požáru rozvodné skříně v Bacově. Nové zásahové 
vybavení se osvědčilo v červnu při požáru louky na Horní Bečvě na Červenci a při 
odstraňování spadlého stromu ze silnice. 
Pomoc potřebovali občané při čerpání zatopeného sklepa v měsíci srpnu. 
V sobotu 6.9. 2008 vyjížděli hasiči k požáru autobusu v obci. V době příjezdu byl autobus ze 
Slovenska zn. Karosa v silné fázi hoření. Před příjezdem hasičů  se řidiči podařilo včas 
vykázat do bezpečí všech pětačtyřicet cestujících, které autobus svážel z nedalekých Pusteven. 
Po rychlém příjezdu na místo události, hasiči  za pomocí dvou proudů oheň bleskově 
lokalizovali. K požáru přijela jednotka z Horní Bečvy a z Rožnova pod Radhoštěm a požár byl 
uhašen.  
Do konce roku 2008 zasahovali hasiči ještě při požáru dvou  rodinných domů a hospodářské 
budovy  na Dolní Bečvě a lesního porostu v Bacově. 



Během celého roku členové pomáhali při čištění přítoků do vodojemů v Kněhyních, nádrže na 
Zavadilce, dopravě vody občanům do studní a bazénů a také při zavlažování fotbalového 
hřiště v Kněhyních. 
Dobrovolní hasiči v Kněhyních pořádali zábavné akce pro občany. V květnu uspořádali 
kácení máje v areálu u zbrojnice. Výletiště je ve špatném stavu, přes značné finanční náklady 
se všichni snažili  o opravy bufetů a  pódia. Celkově zde odpracovali 1200 hodin.   Další 
nutné opravy si naplánovali na příští rok. 
 
 
 
 

Český červený kříž  
 
Výbor Českého  červeného kříže Prostřední Bečva měl toto složení: 
předsedkyně Marcela Maléřová 
jednatel      Ludmila Lenomarová 
pokladník   Jana Slováková 
členové výboru Ivana Stodůlková a Marcela Mikešová 
V letošním roce oslavili dva členové červeného kříže životní jubileum. Byli to Mikulenková 
Zdeňka 75 let a pan Langer Leopold krásných 90 let. 
Místní organizace červeného kříže měla i v roce 2008 patronát nad Dětským domovem 
v Zašové. 
První akce, která byla v roce 2008 uspořádána byl tradiční maškarní ples na Valašském 
šenku Zavadilka. K poslechu a tanci hrála skupina Navalentým. 
V březnu ve spolupráci s obecním úřadem a diakonií Broumov byla uspořádána humanitární 
sbírka. Setkala se s velkým ohlasem. 
Pro členy červeného kříže i pro občany Prostřední Bečvy byly uspořádány dva zájezdy do 
Polska, a to  na jaře a na podzim.  
Organizace byla v letošním roce sponzorem zdravotního kroužku na základní škole. Kroužek 
pracoval pod vedením paní učitelky Pleškové.  Pro děti z této školy byly nakoupeny vánoční 
kalendáře a sladkosti na vánoční nadílku.  
Valná hromada proběhla 9. listopadu v hotelu Bečva. Zde byla zhodnocena činnost 
organizace a členové si mohli prohlédnout kroniku červeného kříže. 

 
 

Podnikatelé 
 
 
MATUŠÍK JIŘÍ  – www.matusik.cz – Prostřední Bečva 372 
Firma Jiří Matušík byla založena v roce 1991 jako rodinný podnik. Sídlí na Prostřední Bečvě 
ve vlastním výrobním areálu, který se  postupně s rostoucí poptávkou rozšiřoval. Jediným 
zaměstnancem byl Jiří Matušík, majitel firmy.  V letošním roce měla firma již 25 
zaměstnanců. se zabývá převážně povrchovou úpravou kovů. To je fosfátováním, lakováním a 
pískováním. Klasické klempířské práce na střechách,  dále stříhání, svařování stáčení trubek. 
Na zakázku vyrábí plechové skříňky, stolky, rozvaděče.  
 
o založení.  

MATUŠÍK JOSEF – www.josef-matusik.cz – Prostřední Bečva 664 
Firma vznikla v roce 1992 a v roce 2008 měla 40 zaměstnanců. Firma Josef Matušík má 
smlouvu o sdružení firem a skládá se z firmy Josef Matušík a Zdenka Matušíková. Zabývá se 



zpracováním plechů na NC strojích (CNC řezání laserem, CNC vysekávací lisy) a na 
hydraulických lisovacích strojích. Výrobní program firmy byl zaměřen na zakázkovou výrobu 
s širokou škálou výrobních možností. Pro zajištění vysoké kvality pro kusovou i sériovou 
výrobu plechových výstřižků a výpalku (přesných, tvarově složitých) se osvědčilo užití CNC 
řízených prostřihovacích lisů a laserových vypalovacích strojů.  

ROLF – RUDOLF JURAJDA A SYNOVÉ -  www.rolf.cz  – Prostřední Bečva 396 
Rodinná česká firma s více než patnáctiletou tradicí výroby širokého sortimentu nerezových 
výrobků pro ohřev topné vody a tepelné užitkové vody se sídlem na Prostřední Bečvě v části 
Bacov se kvalitou zpracování svých výrobků zařadila mezi přední výrobce ve svém oboru. 
V roce 2003 byla zahájena výroba krbových výměníků, směšovacích uzlů a nová řada 
komponentů pro regulaci topné vody a tepelné užitkové vod. Byl zahájen vývoj zařízení pro 
využití ekologických zdrojů tepla, spolu s konvenčními, pro ohřev topné vody a tepelné 
užitkové vody pro rodinné domky, penziony a malé firmy. Hlavní produktový sortiment tvořil 
výroba několika typů objemových řad, nerezových a ocelových zásobníků, akumulačních a 
solárních nádrží. Firma prezentovala své novinky na veletrhu Infotherma.  
Materiály zpracovávala nejmodernějšími technologiemi jako je řezání laserovým paprskem, 
ohýbání na CNC strojích a svařování v ochranné atmosféře nejmodernějšími postupy 
svařovacím robotem firmy ESAB nebo na zařízeních firmy Fronius. 
  
 

Jezdecký oddíl 
 
   Ze starého kravína za základní školou vybudoval nový majitel ustájení pro koně 
s příjemným posezením při malém občerstvení. Vznikl tak Jezdecký klub Valašsko Prostřední 
Bečva – www.jezdecky-klub.cz.  
   Klub poskytoval ustájení koní soukromých majitelů. Měly ustájení v boxech 3x3,5 m 
s pilinovou podestýlkou a byl jim k dispozici i mycí box. Krmení se provádělo 3x denně senem, 
granulemi a ovsem. Cena ustájení byla 5.000,- měsíčně včetně DPH, do které bylo zahrnuto  
krmení, ustájení, využívání šaten  a sociálních zařízení, používání kryté jezdecké haly a 
venkovních výběhů.  
   Jezdecký klub vycházel vstříc také lidem, kteří nemohli koně vlastnit. Tady si vyzkoušeli  
požitek z jízdy na koni formou placených výukových hodin. Výuka probíhala v kryté hale, 
venkovním pracovišti nebo v terénu, vždy pod dohledem cvičitele. Tyto hodiny mohli 
absolvovat i lidé, kteří na koni nikdy neseděli. 
   Jezdecký klub pořádal v roce 2008 mnoho akcí nejen pro členy oddílu, ale také pro děti a 
občany  z Prostřední Bečvy a okolí. 
   Vítání jara – 23.5.2008 připravil Jezdecký klub se Střediskem volného času Rožnov pod 
Radhoštěm zábavný den pro děti.   Při rozhovorech děti prozradily, že přijely z Horní, Dolní 
Bečvy, Rožnova, Kněhyň a Bacova. Všichni byli nadšeni z příjemného prostředí. Mnozí zde 
ještě nikdy nebyli. 
   V sobotu a neděli 4. a 5. června se konaly jezdecké závody. Soutěžilo na 70 jezdců a koní 
nejen  z okolí, ale i z Olomoucka a Ostravska. V sobotu proběhla drezurní soutěž. Program 
přerušila silná bouřka.  
   V neděli závodili velcí koně, překážky byly vysoké 100-120cm. 
  Poslední víkend před zahájením školního roku se konaly další jezdecké závody a zúčastnilo 
se jich opět téměř 70 jezdců a koní z celé Moravy.    Po oba dny nad Prostřední Bečvou vládlo 
příjemné slunečné počasí, které ocenili diváci, jezdci i pořadatelé. 
   Listopad  patřil tradičnímu ukončení jezdecké sezony tzv.: Hubertově jízdě, jejíž tradicí 
bývaly hony na lišku. V současnosti lišku představoval jezdec označený liščím ocasem. 



   Poslední zimní akce pro děti souvisela s 6. prosincem. Jezdecký klub navštívil Mikuláš 
s čertem a andělem. Paní Dulavová nejprve pověděla spoustu zajímavostí o koních, o jejich 
životě a o práci s nimi. Potom přišel Mikuláš a zkoušel, co si děti z vyprávění zapamatovaly a 
jejich znalosti odměňoval nadílkami. 
  
  

Počasí 
 
V lednu byl v celém Zlínském kraj velký vítr, naštěstí nenadělal žádné velké škody. Na Lysé 
Hoře byla naměřena jeho rychlost až 150 km/hodinu. Krajina byla stále beze sněhu, počasí 
vypadalo jako jarní. Teploty v polovině ledna dosahovaly až 11°C. V úterý 22. ledna se 
ochladilo a v odpoledních hodinách začal padat sníh, který se střídal s deštěm, do toho  
foukal silný vítr. Celý leden byl velmi větrný. První únorový týden stouply teploty až na 14°C. 
Sníh pokrýval jen sjezdovky a to byl sníh technický. V pátek 8.2. napadl do rána sníh. Přišlo 
ochlazení. Začalo však pršet  a teploty se opět zvedly Před Valentýnem padla mlha, slunce se 
schovalo  a noční teploty klesly více než v lednu – na  -7°C. 
V polovině února začala druhá zima. V noci přes víkend byly teploty až -14°C, napadl další 
sníh. Ne na dlouho. Poslední týden v únoru vyšplhala rtuť na poloměru na 15°. Tak teplý 24. 
únor byl před 122 roky.  
V noci na 1. března přišla silná vichřice Emma, dosahovala místy až 160km/hod. Projevila se 
především v Čechách. V naší obci velké škody nenadělala, jen místy bylo přetrhané elektrické 
vedení.Opravy byly provedeny rychle. Po vichřici napadl opět sníh. Nevydržel ani do večera, 
ale chladné teploty ano. Další vichřice Kirsten k nám z Německa dorazila 13. března. Začala 
deštěm se sněhem,  pak přišel lijavec a Kroupy.  Ještě druhý den ráno byly vidět. V druhé 
polovině března začalo pravé aprílové počasí. Mráz, sníh, sluníčko, a zase sněhové přeháňky. 
Od 20. března sněžilo a sněžilo, nastalo velké ochlazení,  ani v lednu nebylo tolik sněhu. 
Velikonoční pomlázka 24. března - chladná, mokrá, plná bláta se sněhem potom se na pár dní 
oteplilo na 19°C. Zima se však nevzdala a přišla znovu, na horách v podobě sněžení.  
Začal teplý květen. Tři zmrzlí muži přišli až po 17. květnu, naštěstí bez mrazu, jen déšť, ale ten 
byl za to vytrvalý. Pršet přestalo až po týdnu.  Konec května měl chladné noci, ale denní 
teploty dosahovaly 22° - 27°C. Zemědělci se pustili do práce. Všechny louky byly posečené, 
každý využíval teplých dnů a sušil seno. V letošním roce byla  tráva hustá a sena dostatek. 
První letní den vysoké teploty, přímo tropické. V neděli 22.června dosahovala rtuť nad 30°C. 
Z velkého vedra přišlo odpoledne krupobití, ale jen v horní části obce. Z horka nastalo období 
bouřek. První v  noci 25.června, která  poškodila vysoké napětí. Další na Prokopa, ale také 
v červenci a srpnu bouřky pokračovaly a s nimi průtrže mračen.    
První velká přišla v sobotu 2. srpna. Během hodiny napadlo 65mm srážek. Horní Bečvu 
zasáhla průtrž okrajově, zde napršelo jen 28mm. Škody byly dost velké. Zatopené sklepy ve  
škole, někde podemleté břehy. Na dolním konci  u pila Solanského a u pana Hermana  
popadané stromy. Všude spousta naplavenin, kamenů a hlíny. Na Dolní Bečvě se voda valila 
přes střed obce. Hned v pondělí se zvedl zase silný vítr, ale mírně poprchávalo a svítilo 
slunce.  
V pátek 15.srpna se odpoledne setmělo, začalo pršet a potom další průtrž mračen. Okolí se 
zatáhlo do mraků, nebyly vidět okolní kopce. Déšť trval asi hodinu, vyjasnilo se, ale vzduch se 
nepročistil. Bylo ale stále velmi dusno. V noci ve čtvrt na dvě ráno začala obrovská bouřka. 
Blesky střídaly jeden druhého, světlo bylo jako při benátské noci a do toho liják s kroupami. 
Ty byly velké jako fazole. Vše trvalo asi hodinu a půl. Vítr se otáčel, foukalo ze všech stran. 
Potoky se  rozvodnily, hladina se zvýšila,  tekla na cestách v lese i na  polích.  Proudy vody, 
zanechaly vymleté cestičky. V úterý 19.srpna byl nejteplejší den, místy až 30°C, ale velký vítr. 
Srpen byl teplotně nad normál, teploty kolem 26°C.  Teplo vydrželo až do prvního zářijového 



týdne.  Ranní teploty kolem 10-14°C, přes den 24-26°C. V  neděli 14.září začalo pršet, 
ochladilo se a pršelo stále celou dobu. Večer klesly teploty na 3-5°C, denní nepřesáhly 15°C. 
Celé září bylo deštivé a zamračené.  První víkend v říjnu se ukázalo sluníčko, ale v neděli 
večer začalo opět pršet. V tomto roce nebylo žádné babí léto. První náznaky teplého počasí se 
objevily ve středu 8.října. Sluníčko zasvítilo, teploty se zvedly a dokonce přestalo  pršet. To 
vydrželo do 23. října,  pak přišel první přízemní mráz. Po něm vichřice. Na Lysé Hoře 
dosáhla mezi čtvrtou a sedmou hodinou ranní rychlosti 126km/hod. Odpoledne bylo slunečno, 
teplo, vítr byl stále silnější. První týden v listopadu 5. 11.-  padl teplotní rekord – 22°C. 
Začalo sucho, protože od října nepršelo. Přišel krásný podzim s bohatou úrodou jablek.  
Martin si dal týden načas a první sníh napadl z 18. na 19. listopadu. Venkovní teploty byly 
mírně nad nulou. Sníh napadl mokrý, teploty se přes den držely mezi 4-7°C, proto za dva dny 
bylo okolí opět beze sněhu. V  pondělí 24.listopadu nastalo opět ochlazení a napadl sníh. Do 
Mikuláše přišlo několik slabších vichřic. Šestý prosinec byl studený, pak napadl sníh, který 
postupně mizel, protože teploty byly kolem 0-3°C. Vánoční svátky byly bílé. To se nestalo 
nejméně dva roky. Nebylo ho velké množství, ale zůstala všude bílá pokrývka. po vánocích 
nastaly velké mrazy, někdy dosahovaly teploty až -16°C. Chladné počasí vydrželo až do 
nového roku, i když teploty už tak nízko neklesly. 
 
 
 
 
 
 


