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ROK 2009 
Úvod 

 
Počasí. To bylo asi hlavní téma roku 2009 nejen v Česku, ale i celém světě. Tak jako v roce 
2007 začal leden větrnými smrštěmi.V Evropě bylo dokonce několik mrtvých. Na slunné 
Riviéře napadal sníh. Napadl dokonce i v oblastech, kde pro něj nemají ani výraz. 
   V únoru postihla celou republiku sněhová kalamita.  Rozmary počasí pokračovaly celý rok. 
V červnu- 24. a 25. se nad Moravou a jižními Čechy přehnaly záplavy. Nejpostiženější na byly 
Moravě Hranice, Bělotín, Nový Jičín a Zašová. Vv republice při nich zahynulo 15 lidí.  
  Další pohroma přišla v říjnu. Tentokrát sněhová. Přes noc na 15. října napadlo téměř 40 cm 
mokrého sněhu. Podle meteorologů nebylo v půlce října tolik sněhu za posledních 30 let. 
Nadělal škodu především na lesních porostech,  zahradách a elektrickém vedení.  
    
Doma i ve světě: 
V lednu začala Česká republika na půl roku předsedat Evropské unii. 
V únoru dosáhla nezaměstnanost největších rozměrů. O práci se ucházelo téměř 400 tisíc lidí, 
tj. nezaměstnanost 6,8%. 
Prezident USA Barack Obama navštívil 4. dubna Prahu.  
V dubnu – 27. se z Mexika  do Evropy rozšířila prasečí chřipka. V republice na ni zemřel 
první člověk 22. října.  
Na Floridě zemřel 30. května zpěvák Waldemar Matuška, a 25. června zemřel v Los Angeles 
popový idol Michael Jackson. 
14. července oslavil 70 let Karel Gott – česká hudební legenda. 
Před návštěvou papeže Benedikta XVI. v Praze - 26. září,  vypukl na právnické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni plagiátorský skandál. Objevili se „rychlostudenti“, získali 
tituly za dva měsíce. 
Jako poslední v Evropě podepsala naše republika 3. listopadu Lisabonskou smlouvu. 
Oslavám 20. výročí sametové revoluce se věnovaly všechny média. V Praze se jich zúčastnilo 
na čtyři tisíce lidí. 
Sport: 
V Liberci bylo 18. února zahájeno Mistrovství světa v klasickém lyžování. Velkých úspěchů 
během února dosáhla rychlobruslařka Martina Sábliková. Na Mistrovství světa ve víceboji 
byla první a po třetí za sebou získala zlato na Světovém poháru na dlouhé trati. 
V říjnu na 119. ročníku Velké pardubické získal ve svých 56 letech  již pošesté prvenství  žokej 
Josef Váňa. 
V roce 2009 ukončili svou fotbalovou kariéru Pavel Nedvěd a Vladimír Šmicer.  
Česko se po 29. letech dostalo do finále Davis Cupu, ale podlehlo Španělům. 
 

Statistika obce 

 
   K 31.12.2009 bylo zapsáno v obci 1960 obyvatel. Žen bylo více než mužů. Proti 872                              
ženám bylo   818 mužů. 
   První dítě v roce se narodilo až  4. února, poslední narození bylo 28. října.  Během roku 
přibylo 13 dětí. Bylo to 9 chlapců a 4 děvčata. 
    Bylo uzavřeno 9 sňatků a 5 manželství  bylo rozvedeno. Zemřelo 23 občanů –  18  mužů a  
5 žen. 
Trvalý pobyt v obci získalo 40 lidí a  22 se odhlásilo. 
   Průměrný věk obyvatel  byl 41 let. Stárly více ženy -  42, než muži  - 40. 
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   Ve statistice jmen vedlo jméno Marie, kterých bylo v obci 60. Za nimi byli Janové (52), a 47 
žen se jménem Jana. Josefů bylo v obci 45 a o jednoho méně Jiřího. V příjmeních mělo 
největší zastoupení Fiurášek, bylo jich celkem 55. Příjmení nosilo 26 mužů a 29 žen. Druhé 
nejpoužívanější bylo Křenek. V obci bylo 25 mužů a 23 žen s tímto příjmením. Další nejčastějí 
používaná příjemní byla Růčka, Kretek a Petřek.   
   V obci používalo obecní vodu 441 objektů. Z toho bylo 343 rodinných domků z Prostřední 
Bečvy a 23  z Horní Bečva. V naší obci se napojilo na vodovod 65 chat a z Horní Bečvy 10 
rekreačních objektů. Dále byly na vodovod napojeny ještě další objekty – školy, obecní 
budovy, provozovny, vše  v počtu 50. 
   Za první pololetí roku 2009 zaplatili odběratelé za spotřebovanou vodu 477.785,- Kč, 
přičemž 1m 3 stál 15,- Kč. Za odběr vody z potoka Cípková zaplatila obce poplatek Lesům 
České republiky ve výši  344.146,- Kč.  
   Na likvidaci odpadu vydala obec velkou částku, bylo to 1,067.321,- Kč. V této ceně byl 
započítán odvoz popelnic, kontejnerů, nebezpečného odpadu atd. Likvidace nebezpečného 
odpadu vyšla na  23.079,- Kč, tříděný odpad na 94.420,- Kč. Protože byla naše obec zapojena 
do programu na tříděný odpad, dostávala za něj vrácenou poměrnou část. V roce 2009 to 
bylo  za  tři čtvrtletí  42.997,- Kč.  Od občanů a chatařů byl vybrán poplatek za likvidaci 
odpadu ve výši 616.260,- Kč. Od podnikatelů 22.645,- Kč. 
 

 
Nehody v okolí 
 
   Už 16. ledna se stala nehoda na hlavní silnici v dolní části obce,  na Nové. V příkopu byl 
havarovaný kamion s návěsem. Návěs zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Při této nehodě 
nedošlo ke zranění. Také žádný unik provozních kapalin nebyl zjištěný.  Z příkopu byl kamion 
vyproštěný pomocí jeřábu a celá souprava byla odtažena na krajnici vozovky.  Celou nehodu 
a vyprošťování zajišťovala Policie ČR. 
 
   Další nehoda se stala na mostě u školy v přírodě. Havarovalo osobní auto, zřejmě na 
zledovatělé vozovce dostalo smyk. K nehodě došlo 6. února.  

 
   V odpoledních hodinách 12. dubna byla vyslána jednotka Hasičů z Rožnova pod Radhoštěm 
k letecké nehodě na Prostřední Bečvě. Poblíž kostela mělo dojít k pádu větroně. Ke zranění 
nedošlo, pilot nouzově přistál a nedošlo ani k poškození stroje. 
 
   Ze soboty na neděli 18. – 19. dubna došlo ke smrtelné nehodě u Zavadilky.  Přišel při ní o 
život Daniel Kantor, občan Prostřední Bečvy.  Viníka  nehody se nepodařilo zjistit. 
 
   K požáru lesa došlo 29. dubna v Kněhyních. Hasiči z Prostřední Bečvy Kněhyně byli o 
požáru vyrozuměni SMSkou a do 5 minut byli u požáru v Jamě v Kněhyních. Hořela 
hrabanka, klest a náletové dřeviny. Kněhyňští hasiči po pár minutách požár zlikvidovali sami. 
Na místo se postupně dostavilo družstvo z Prostřední Bečvy střed, jednotka z Rožnova a 
Horní Bečvy. Dostavila se také k vyšetřování příčiny požáru Policie z Horní Bečvy. 
 
  Hned 2. srpna došlo k dopravní nehodě osobního automobilu v Bacově.  Havarovaný 
automobil ležel na střeše a nebyla v něm žádná osoba.  Jednotka hasičů z Rožnova pod 
Radhoštěm a Policie  zajistili místo nehody a dále postupovali podle předpisů. 
 
   Ve večerních hodinách 9. října došlo k požáru stodoly v blízkosti rodinného domu č.p. 113 
v Kněhyních.  Ve stodole byly ustájeny koně a ovce. Koně se podařilo zachránit, dvě ovce 
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uhořely. Příčina požáru nebyla jasná, možné bylo samovznícení sena. Siréna začala houkat 
v 20.15 hod. 
   K požáru byly vyslány jednotky z Rožnova. Dostavily se také jednotky z Valašského 
Meziříčí, obě družstva z Prostřední Bečvy a hasiči z Horní Bečvy. Hašení komplikovala 
nutnost dovážení vody a zabezpečování přilehlé dřevěnice proti požáru od sálavého tepla 
ohně. Celý zásah byl ukončen až druhý den v sedm hodin ráno.  
 
   K další smrtelné nehodě došlo 25. listopadu na Dolní Bečvě. K nehodě došlo ve tři hodiny 
ráno v blízkosti odbočky do bývalého JZD. Řidiči z Čech vstoupil pod kola Lubomír Bil, 
z Prostřední Bečvy, který smrtelnému zranění podlehl. U nehody nebyli žádní svědci a řidič 
vypovídal, že nehodě nestačil zabránit.  
 
   K ošklivě vypadající nehodě došlo 3. prosince v blízkosti čistírny odpadních vod. Při vysoké 
rychlosti vyjelo osobní auto mimo komunikaci, při tom přerazilo strom, který spadl na 
havarovaný automobil a ten zůstal převrácen na levém boku. Jako zázrakem nebyl řidič 
zraněný.  
 
   Krátce před vánocemi, 16. prosince, došlo k požáru horského hotelu Skalíkova louka. Na 
místo požáru dorazily jednotky z Rožnova, Valašského Meziříčí a také obě družstva 
z Prostřední Bečvy. Technika se bohužel nedostala až k požáru, zůstala pro nesjízdný terén ve 
vzdálenosti asi 300-400m od hotelu. Bylo zjištěno, že došlo k vznícení u komínu. Majitel požár 
sám zlikvidoval  ještě před příjezdem  požárníků. Přesto hasiči provedli kontrolu ohniska 
požáru, rozebraly částečně zeď kolem kouřovodu a dohasili skrytá ohniska. Zásah byl 
ukončen několik minut před půlnocí. Objekt byl ještě překontrolován pomocí Termo kamery 
zda se zde nenachází další skrytá ohniska. Během zásahu provedla správa a údržba silnic 
prohrnutí a posypaní příjezdové lesní cesty a jednotky se mohly vrátit na své základny. 

 
Zločinnost v obci 
 
   Ze zprávy Policie České republiky, kterou vypracovala ndstržm. Křištofová Anna, bylo 
v roce 2009 spácháno na Prostřední Bečvě 32 trestných činů.  Z toho bylo provedeno 12 
vloupání, a to 8 vloupání do chat a rodinných domů a 4 vloupání do vozidel. Zloději to 
zkoušeli 2x u Zavadilky, 1x na parkovišti na Pustevnách a dokonce 1x u kostela. 
   Z dalších 16 trestných činů šlo většinou  zkrácené přípravné řízení. To znamená například 
ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení 
pod vlivem návykové látky a podobně. 
   V obci byli přistiženi za volantem čtyři řidiči pod vlivem alkoholu. Z toho byli tři místní 
občané a byl z jiné obce. 
   Pro Prostřední Bečvu byla za rok 2009 objasněnost trestných činů celkově 53,25%. 
Obvodní oddělení Policie České republiky Horní Bečva, pod které naše obec spadá, 
zaznamenalo za rok 2009 celkem 186 přestupků. 

 
Události v obci 
 
   V pátek 16 ledna došlo k poruše na obecním vodovodu. Voda netekla ještě v pondělí, 
porucha nešla najít. Podle slabého tlaku ve vodojemu byla  pravděpodobně chyba někde u 
obecního  úřadu. Problém s vodou měli lidé na spodním konci obce, neměli vodu tři dny 
vůbec, nebo tekla jen velmi slabě. Konečně v úterý 20. ledna byla porucha objevena. Ve spoji 
pod vodojemem u Koutných byl vyměněn šoupák a občané byli spokojeni. Přesto ale nebylo 
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vše v pořádku. Po kontrole spotřeby vody v Cípkové se začala hledat další závada. Odběr byl 
až 200m3 za den.  Až za týden 26. ledna v pondělí byla nalezena další porucha. Při 
prodlužování vodovodního řadu pod čističkou odpadních vod v loňském roce došlo 
k poškození vedení. 
 
   Slavnostně byla 4. dubna po rekonstrukci nově otevřena Hospoda na hřišti. Dostala nového 
majitele a nový název. Při fotbale se mohli diváci občerstvovat v restauraci Harty Pub Davida 
Hartmana. V objektu bylo opraveno sociální zařízení a v lokále snížené stropy. 
 
   V dubnu se začaly práce na stavbě Cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy. Přse naši obec 
povede cyklostezka většinou po stávajících komunikacích. Musela se postavit lávka přes 
Bečvu místo povodněmi zničeného Solaneckého mostu.  To byla největší finanční částka při 
stavbě cyklostezky.  
 
    V červnu byli pracovníci obecního úřadu na školení v Ostravě. Jeli novým služebním autem 
Škoda Octavia. Během školení došlo k vykradení služebního vozidla. Bylo ukradeno autorádio 
a poškozeny pravé přední dveře auta.  
 
    O prázdninách se nepozorovaně dostal na obecní úřad zloděj. Využil krátké nepřítomnosti 
zaměstnance v kanceláři a odcizil tašku se všemi osobními věcmi doklady a penězi. Měl 
odvahu, protože ostatní pracovníci byli ve svých kancelářích a měli dokonce otevřené dveře.  
Na podzim navštívil úřad další zloděj. Tentokrát mu postačily hodiny umístěné v chodbě 
úřadu.  
 
   Obě družstva hasičů pomáhala při likvidaci škod při červnových záplavách. Postižená byla 
hlavně oblast novojičínska a hranicka. Naši hasiči pomáhali v Šenově u Nového Jičína. 
Obětavé pomoci se zúčastnili Barabáš Stanislav starší; Mikulenka Jan; Křenek Zdeněk; 
Janíček Zdeněk; Lukáš Orel; Kretek Martin; Kretek Zdeněk; Jurečka Jakub; Křenek Petr; 
Velecký Zbyněk a Trlica Zdeněk. Na srpnovém zasedání zastupitelstva jim přišel osobně 
poděkovat starosta a další představitelé postiženého Šenova.  V září byli zástupci hasičů 
pozváni osobně k hejtmanovi Zlínského kraje a od něj obdrželi děkovnou plaketu a medaili a 
finanční dotaci ve výši 8.000,- Kč. 
 
    V době velkých prázdnin v červenci a srpnu probíhaly v základní škole rekonstrukce 
inženýrských sítí. Měnily se rozvody topení, elektřiny, vody a odpadů. Celou stavbu prováděla 
firma IVOSSTA. 
 
    Skoro o měsíc dřív přijel Martin na bílém koni. Ve čtvrtek 15. října napadlo téměř půl 
metru mokrého sněhu. Stromy se nezbavily listí, a tak těžký sníh udělal své. Většina listnatých 
stromů byla polámána. Odnesly to břízy, osiky, ale také borovice. Sníh poškodil  také 
elektrické vedení, veřejné osvětlení, střechy a další. Jen na veřejném osvětlení byly škody více 
než sto tisíc korun. Elektřina nešla tři dny a na odlehlých místech byli lidé bez proudu skoro 
týden. 
 
   Od 1. listopadu 2009 začal obecní úřad Prostřední Bečva provozovat Czech Point. Tato 
služba usnadnila  občanům vyřizování potvrzení a ověření, za kterými museli dříve dojíždět do 
Rožnova nebo je vyřizovat přes Czech Point v okolních vesnicích. Nejčastější požadavky byly 
na vyřízení Výpisu z rejstříku trestů a Výpisy z katastru nemovitostí. Služby spojené s Czech 
Pointem vyřizovala pracovnice podatelny.  
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    K aktivnímu životu v obci přispívala svými nápady, příspěvky a akcemi také restaurace 
Zavadilka a Valašský šenk Zavadilka ve spolupráci se Střediskem volného času v Rožnově pod 
Radhoštěm. Konaly se zde jak akce pro děti, tak pro dospělé. Mimo jiné Maškarní pro děti, 
různé koncerty, diskotéky na určitá témata, jako Párty koule, Michael Jackson, Prázdninové 
rockování, a další. Dále Bečvanské hody, Martinská husa, Pečení perníčků, Aranžování 
adventních věnců a spoustu dalších akcí. 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 
   Již po deváté se uskutečnila celostátní sbírka, kterou zajišťuje Charita ČR. Na Rožnovsku 
tuto akci organizovala opět Farní charita Rožnov.  Sbírky se zúčastnilo jedenáct obcí a měst, 
mezi nimi jako každoročně  i Prostřední Bečva.  Děti přestrojené za tři krále koledovaly u 
dveří mnoha rodin a domů. Zazpívaly koledy, popřály šťastný nový rok, rozdaly drobné dárky 
a na dveře napsaly posvěcenou křídou nový letopočet. Při této příležitosti poprosily o 
příspěvek do zapečetěné kasičky.  
    Občané v naší obci věnovali ve dnech 2. – 4. ledna na charitu 58.858,-  Kč. Pro srovnání -
v loňském roce to bylo 63.658,- Kč.  
    Rekordní, a po Rožnovu největší částku odevzdalo Hutisko-Solanec – 104.519,- Kč. Horní 
Bečva měla výtěžek– 46.440,- Kč a Dolní Bečva 63.883,- Kč.  
Ke 14. lednu byl výsledek celorepublikového koledování 29,185.279,- Kč. Rožnovsko se na 
tomto výsledku podílelo částkou 782.855,- Kč, což je téměř o čtyři procenta více, než v roce 
minulém. 
 
 

Humanitární sbírka   
 
   Dalo by se říct, že proběhl třetí ročník humanitární sbírky organizované Diakonií Broumov 
a Českým červeným křížem Prostřední Bečva.  
   Tentokrát se sbírka konala od 4. do 6. května opět v prostorách obecního úřadu. Akce byla 
uveřejněna také ve Spektru Rožnovska, na internetových stránkách, ve Zpravodaji obce a na 
letáčcích umístěných v okolních vesnicích.  
    Sbírka byla i tentokrát velmi úspěšná. Objevily se zde různé věci, které určitě využili další 
lidé. Kromě oblečení, nádobí, obuvi také knihy a časopisy.   
Celý náklad byl odvezen 12. května. Odvoz organizovala Diakonie Broumov.  
 
 

Literární sout ěž  
 
    Pro děti byla vyhlášená soutěž v literární oblasti. Tato soutěž měla veliký ohlas. Svými 
výtvory přispělo do soutěže 31 dětí s 34 příspěvky. Uzávěrka soutěže byla posledního ledna. 
Děti přispěly básničkami, pohádkami, povídkami a vyprávěním. Témata byla různá. O vílách, 
o zimě, o přírodě a další zajímavá vyprávění. Všechny příspěvky byly uveřejňovány ve 
Zpravodaji obce v průběhu roku. Za odměnu malí spisovatelé dostali sladkou odměnu a 
diplom za účast  v soutěži.  
 
 

Výtvarná soutěž  
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   Další soutěž pro děti byla vyhlášena v červencovém Zpravodaji. Byl to II. ročník výtvarné 
soutěže pro děti Uzávěrka soutěže byla 30. září 2009. Téma soutěže bylo „Nejlepší 
prázdninový zážitek.“ 
   Účast na tomto ročníku byla velmi nízká. Do soutěže se přihlásilo pouze 6 dětí. Všechny 
dostaly malé dárky, diplomy a jejich kresby byly vystaveny v základní škole.  
    Soutěžili sourozenci Štůskovi, Anička a Mareček. Sourozenci Kubáňovi, Karolínka, Pavlík 
a Honzík a Janička Juříková.  

 
Slet čarodějnic 
 
   V únoru začaly přípravy na druhý ročník sletu čarodějnic. Tentokrát se ozvaly všechny 
složky v obci, že by se na organizaci chtěly podílet. Jednalo se především o možnost 
stánkového prodeje na akci.  
    Po několika „pracovních“ setkáních byl dohodnutý program a zajištěné všechny potřebné 
věci, aby mohla akce vypuknout. 
   Ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 18.00 hodin se vydal od základní školy průvod masek na hřiště 
TJ Sokol střed.  Počasí nepřálo a možná proto byla i menší účast. Také to, že naše loňská 
akce inspirovala okolní vesnice, kde se letos slet také uskutečnil, to určitě ovlivnilo počet 
masek u nás. 
    Přes všechny problémy s počasím se nakonec sešlo přes 30 čarodějnic a podívat se přišlo 
přes 260 zvědavců.  Ti opět hlasovali o nejsympatičtější MISS. 
    Návštěvníky provázel celým večerem komentátor Čáryfuk. Program mezi disciplínami 
zpestřila svým vystoupení skupina Yuphones s ohňovou show. Všechny zúčastněné masky byly 
rozděleny na malé a dospělé. Odpovídaly na otázky, které si vytáhly z osudí. Dospělé 
čarodějnice ještě musely předvést Tanec s koštětem. 
    Výkony hodnotila jak odborná, tak laická porota vybraná z řad diváků. Po složitém 
rozhodování byly ceny přiděleny. První cena – „kouzloběžka“ a k ní věcný dar vysavač, 
dostala čarodějnice s číslem 1. Majitelka druhého místa s číslem 11 získala „poukaz na 
víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Vyhlídka“, což byl myslivecký posed neznámo kde. 
K tomu varnou konvici. Třetí místo „let balónem nad Alpami“ obdržela čarodějnice s číslem 
2.  Balónky si výherkyně držela v ruce a obíhala kolem skleniček od alpy. Také k této vtipné 
výhře patřila i cena věcná – ruční šlehač. Samozřejmě největší odměnou pro každou 
výherkyni bylo nové proutěné koště.  
    První tři malé soutěžící byly odměněny plyšovou hračkou a sladkou marcipánovou 
čarodějnici. Tu dostali také ostatní za účast v soutěži.  
   Pro MISS sympatie byl připravený „létající“  koberec a malý dort. V tomto případě se 
diváci i porota shodly a cenu si odnesla maska s číslem 1. 
    Celý program ukončila vítězka soutěže, která měla čest zapálit velkou vatru s krásnou 
„kolegyní“ umístěnou na vrcholku. Potom pokračovala volná zábava, kterou pomohl navodit 
DJ Dario Snipe. Pro hladové a žíznivé bylo přichystáno bohaté občerstvení, které připravily 
místní složky.  Pro soutěživé děti zde bylo kolo štěstí a mohly si koupit štěstíčka. 
Ke zdárnému průběhu akce přispěly finanční příspěvky a krásné ceny od sponzorů. 

 
Kácení máje  
 
BACOV 
   První kácení máje bylo naplánované v Bacově 30.5.2009. Protože počasí bylo velice špatné, 
vše se odložilo o 14 dnů na 13.6.2009. Nechyběl tolik očekávaný program.  Tentokrát se 
hlavním bodem stalo politické dění v republice. K poslechu a tanci hrály tři kapely. 
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Občerstvení bylo pestré. Kromě piva, vína, dvou druhů guláše si mohli návštěvníci pochutnat 
také na steacích, pstruzích a klobáskách. Návštěvnost byla  velká, nálada byla bezvadná, lidé 
spokojení. Z pokáceného máje vyrostla velká vatra, která hřála bavící se sousedy až do 4.00 
do rána.  
STŘED 
   U tenisového kurtu se konalo další kácení máje 5. června. Počasí bylo také nepříznivé, ale 
lidi, kteří se chtěli pobavit to neodradilo a vytrvali až do ranních hodin. Proti dešti je chránil 
velký vojenský stan půjčený od hasičů. Ke zdárnému průběhu přispěla hudba Navaleným. 
V Kněhyních bylo kácení máje kvůli počasí  zrušeno úplně. 
 
 

Pouť sv. Zdislavy 
 
   Počasí se vydařilo, krásně svítilo sluníčko. Již druhým rokem se konala pouť ve středu obce 
a osvědčilo se to. Poprvé byla uspořádána předpouťová zábava v hospodě U hřiště. Stánky se 
stavěly už v sobotu. Myslivci, hasiči i zahrádkáři měli připravené občerstvení, takže si mohli 
případní zájemci posedět u piva, guláše a dalších dobrot. V neděli bylo zatažené nebe, ale 
nakonec přišlo krásného počasí. Silnice od základní školy po prodejnu Hruška byla uzavřena, 
pro stánkaře a návštěvníky poutě bylo dostatek místa bez přejíždění automobilů.       
   Protože byla pouť přesunuta z neděle 31. května o týden dříve, byla i návštěvnost jiná. Z 
Horní Bečvy nebylo vidět mnoho lidí. Atrakcí bylo více než v předcházejícím roce, také 
stánkaři měli úspěch. Housenková dráha, velký kolotoč, skákací hrad, otočná lavice, 
trampolína, autíčka a vláček. Chyběly snad jen střelnice.   
 
 
 

Rozsvěcení vánočního stromku 
  
   První setkání na přípravy začalo 27.10. 2009. Obec opět přislíbila zajištění ohňostroje. Pro 
větší reklamu chtěli sportovci trhu udělat domácí zabíjačku.  
   Necelý týden před konáním bylo přihlášeno několik stánkařů, prodej zajištěn. Z důvodů 
nemocnosti nebylo vystoupení mažoretek z Dolní Bečvy. 
   V sobotu ráno 28. listopadu bylo zataženo, nepršelo a teplota byla  příjemná. O půl osmé se 
začaly stavě první stánky, v devět hodin přivezli sportovci pašíka. Zzačala zabíjačka v přímém 
přenosu. Vše probíhalo u objektu moštárny. Celou akci řídil řezník Zbyněk Jurajda. Vše měl 
pod kontrolou a o půl dvanácté byly všechny výrobky hotové a taky prodané.. 
   Také v ostatních stáncích bylo živo. Nechyběla vařonka v ručně malovaných hrníčcích, které 
zdobily děti ze Základní školy. Prodávalo se nejen občerstvení, alkoholické i nealkoholické 
nápoje, zabíjačkové výrobky, salámy, kabanosy, ale také sladkostí.  Koláčky, frgály,  langoše 
a cukrová vata. Na zahřátí posloužil grog, vařonka, medovina, punč, čaj s rumem i bez, ale 
také teplá prdelanka a nespočet dalších výrobků. 
   Nechyběli také prodejci vánočního zboží. Od svícnů, betlémů, adventních věnců po šperky, 
keramiku, kosmetiku i formičky na pečení. Pro děti objednal obecní úřad skákací gumový 
hrad se skluzavkou. Na něm se vyřádily dostatečně. 
   K poslechu hrála od 10.00 do 14.00 hodin místní bacovská skupina Záhořané. Jejich 
přestávky zaplňoval koledami DJ Dario z Karolinky. Po Záhořanech navodil vánoční 
atmosféru a vzduchem se nesly nejen tradiční známé koledy v podání dětských sborů a 
populárních zpěváků. 
   Ve čtyři hodiny odpoledne předvedly dětmi ze základní školy malý program. Zazpívaly 
koledy, přednesly básničky a sólisté zahráli na flétny. 
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    Po jejich vystoupení se muselo počkat na setmění, protože kolem půl třetí se z mraků 
vyhouplo sluníčko a plánované rozsvícení stromku se muselo odložit až na pět hodin. 
   Po rozsvícení se nad středem obce rozzářilo tisíce světel z nádherného ohňostroje. To bylo 
to, na co se lidé těšili. Samozřejmě také na setkání se známými a sousedy, na rozebraní všech 
nových věcí, zážitků, ale hlavně na to, že na chvíli   zahodí své starosti za hlavu, pobaví se u 
příjemné hudby, dobrého jídla a silné kořalenky.  
   Přišlo se podívat mnoho lidí i z okolních obcí a všichni se už těšili na další setkání při jiné 
akci. 
 
 

Výstava fotografií 
 
   Obecní úřad připravil malou výstavu starých fotografií Prostřední Bečvy. Od září loňského 
roku 2008 byla ve Zpravodaji zveřejňována žádost, aby občané přinášeli staré fotky z naší 
obce. Vítány byly nejen krajinné podoby obce, ale i různé slavnosti, akce, rodinné fotografie, 
pohlednice, ale i dokumenty a dobové záznamy. Vše měla na starosti pracovnice podatelny 
paní Kantorová.  
   Zpočátku se zdálo, že se mnoho občanů do akce nezapojí, ale na konci roku se na obci sešlo 
více než 300 pohlednic, fotek a dokumentů. Všechny zapůjčené fotografie byly neskenovány a 
uloženy a originály vráceny majitelům. Lidé se začali zajímat, jestli budou fotografie 
zpracovány v almanachu nebo  nějaké knižní podobě.  
   Výstava byla zahájena 16. března v obřadní síni obecního úřadu. Své dojmy mohli ti, kteří 
se na  fotografie přišli podívat napsat do návštěvní knihy.   
   Na výstavu se přišla podívat redaktorka Spektra Rožnovska a udělala malou reportáž do 
novin.  
   Případné zpracování fotografií v almanachu bylo zadáno, ale pro obec bylo vydání finančně 
nedostupné. Náklady na 1000 kusů publikace by vyšly na 150.000,- Kč. Takové množství by se 
neprodalo a vydání menšího množství by bylo ještě nákladnější.  V úvahu přicházela jen verze 
na CD. 
 
 

Výstavba v obci 
 
- v dubnu byly zahájeny práce na stavbě Cyklostezky v místech od Zavadilky na Horní Bečvu. 

Začaly také práce na lávce přes Bečvu u čističky odpadních vod. Lávka byla postavena 
místo Solaneckého mostu, který odnesla voda při povodních v roce 1997.  Lávka byla 
postavena jen pro kola a pro pěší. To byly jediné větší práce na Cyklostezce na území naší 
obce. Většina trasy vedla po stávajících komunikacích. 

- přes velké prázdniny začala rekonstrukce inženýrských sítí v základní škole. Tato stavba 
musela být hotova do roku 2010. Termín určila hygiena, jinak se škola musela zavřít kvůli 
nevyhovujícímu sociálnímu zařízení.  Školní rok skončil o týden dříve a práce začaly 
24.6.2009. Při rekonstrukci byly vyměněny rozvody elektřiny, vody, a odpadů. Stavební 
práce prováděla rožnovská firma IVOSSTA.  Veškeré práce byly dokončeny včas, do 
začátku školního roku. 

- v rámci projektu Cyklostezky bylo v obci umístěno nové značení. Směrovky upozorňovaly na 
důležité adresy v obci, jako je zdravotní středisko, obecní úřad, škola, pošta, ale také na 
kulturní a sportovní zařízení v obci a okolí. 
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Hospodaření obce 
 
   Příjmy za rok 2009 dle schváleného rozpočtu činily 18,699.000,- Kč. Rozpočtová opatření 
byla ve výši 8,737.000,- Kč. Upravený rozpočet příjmů tedy činil 27,436.000,- Kč. Plnění 
příjmů k 31.12.2009 bylo ve výši 18,756.000,- Kč.  
   Výdaje za rok 2009 dle schváleného rozpočtu činily 27,969.000,- Kč. Rozpočtová opatření 
byla ve výši 8,737.000,- Kč. Upravený rozpočet výdajů tedy činil 36.706.000,- Kč. Plnění 
výdajů k 31.12.2009 bylo ve výši 32,035.000,- Kč. 
   K nesplnění daňových příjmů došlo z důvodu nižšího přínosu z daní fyzických a právnických 
osob. Znamená to, že každoroční příjem obce z daní podnikajících osob byl nižší než v jiných 
letech.  
   Příjmy na účet obce byly především z poplatků za užívání veřejného prostranství, z odvodu 
výtěžku provozování hracích automatů, ze správních poplatků, poplatků za rekreační pobyt a 
ubytovací kapacitu.  Nižší byly příjmy z těžby a prodeje polomového dříví a ve vodním 
hospodářství. Zde byly do příjmů započítány poplatky za odběr pitné vody pouze za 1. pololetí 
roku 2009. 
   Rozpočet byl naopak navýšen o přijaté dotace. Byla to účelová investiční dotace od 
Zlínského kraje – Financování sboru hasičůia varovné systémy (Státní dotace pro jednotky 
požární ochrany) – pokrytí zvýšených výdajů při odstraňování následků povodně po 
přívalových deštích na území Zlínského kraje. 
   Další dotace byla od Úřadu práce spolufinancovaná ze Státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.  
Příjem byl také z neinvestičního transferu ze Státního rozpočtu na realizaci projektu Czech-
Point, vytvoření kontaktního místa a neinvestiční dotace na konání voleb do Evropského 
Parlamentu. 
   Celkem činily dotace do rozpočtu obce 4,178.009,50 Kč. Z nich se nevyčerpalo pouze 883,- 
Kč. Na vytvoření pracovních míst bylo poskytnuto 504.339,- Kč – z Úřadu práce a EU. 
Dotace na vytvoření kontaktního místa Czech-Point činily 79.837,- Kč – ze Státního rozpočtu. 
Na stavbu cyklostezky byly poskytnuty dotace 5.045,60 Kč a 3,568.787,90 Kč. 
   Na konání voleb do Evropského Parlamentu byla poskytnuta dotace ve výši 20.000,- Kč. 
Právě tato dotace nebyla vyčerpána a obec musela 883,- Kč vrátit do Státního rozpočtu. 
Další důležitý příjem pro obec byl neinvestiční transfer od Regionální rady regionu 
soudržnosti na stavbu Cyklostezky. 
   Příjmy obce se vytvořily z prodeje malých částí pozemků a prodeje hmotného majetku. 
Navýšily se také poskytováním služeb v obci, pronájmy nebytových prostor, pronájmy 
ostatních nemovitostí, vrácenými poplatky za tříděný odpad od firmy EKO-KOM. Ty dosáhly 
výše necelých 43.000,- Kč. 
Běžné výdaje:  některé byly překročeny, jiné nedočerpány. 
   Za uplynulý rok byly provedeny opravy místních komunikací a výkup pozemků pod 
některými místními komunikacemi. Opravilo se veřejné osvětlení, byla zakoupena technika 
pro vodní hospodářství a technika pro sbor hasičů. Podpořila se tělovýchova, sport, školství a 
neziskovým organizacím v obci byly předány finanční příspěvky.  
   Dále byla realizována výstavba nového vodovodního řadu v obci, provedena výstavba 
autobusových čekáren. Zakoupila se stříkačka CAS pro sdružení hasičů a osobní automobil 
pro potřeby obce.  Také byla provedena inženýrská činnost kanalizace obce a stavební práce 
na cyklostezce. 

 
   Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídila rozpočetem obce a pravidly pro tvorbu a 
čerpání sociálního fondu. 
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   Výsledek hospodaření základní a mateřské školy byl 22.167,74 Kč. 
Ze zákona bylo provedeno jako každoročně přezkoumání hospodaření obce. Nejprve proběhlo 
dílčí přezkoumání ve dnech 7. až 12. října 2009. Závěrečné přezkoumání hospodaření provedl 
Ing. Antonín Putala z Krajského úřadu Zlínského kraje.  Toto přezkoumání bylo ve dnech 22. 
až 24. února 2010. Závěr přezkoumání: byly zjištěna chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona 420/2004 Sb. pod písmenem c). To 
znamená například drobné chyby v označení dokladu.  V případě závažných chyb 
v hospodaření by obec neměla nárok na finanční dotace. 
   
 
 
 

Volby do Evropského Parlamentu 
 
   Volby do Evropského Parlamentu proběhly ve dnech 5. a 6. června 2009. 
   Na Prostřední Bečvě bylo ve stálém  seznamu zapsáno celkem 1402 voličů.  Volit přišlo 323 
občanů, kterým byly vydány úřední obálky. To je 23% voličů. Stejný počet, 323 obálek, byl  
vhozen do volební urny. Platných hlasů bylo 322.  
   Na Prostřední Bečvě bylo voleno z celkových 33,  19 stran. Nejúspěšnější byla Občansko 
demokratická strana s 30% (94 hlasů), dále Česká strana sociálně demokratická s 26% (83 
hlasů), Křesťansko demokratická unie – Česká strana lidová se 17% (53 hlasů) a 
Komunistická strana Čech a Moravy s 10% (31 hlasů).  Další z devatenácti stran měly počty 
hlasů od jednoho do osmi.  
 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

   Přestože se celorepublikově mluvilo v roce 2009 o baby boomu, naší obce se zřejmě netýkal. 
Za celý rok se narodilo pouze třináct dětí. 
   První vítání občánků v roce 2009 se uskutečnilo 17. května a byly na něj pozvány i tři děti 
z roku 2008. Celkem bylo pozváno pět dětí s rodiči.  
Pařenicová Klára 
Fiurášková Vendula 
Španihel Michal  
Malina Patrik 
Jurková Zoe Alexandra 
Slavnostního vítání se nezúčastnili Španihel Michal a Jurková Zoe Alexandra. 
   Na toto vítání nebyli nedopatřením pozváni rodiče Patrika Barabáš, proto se uskutečnila 
návštěva s předáním dárku, fotografováním a zápisem do kroniky přímo v rodině. 
   Druhé vítání občánků proběhlo v neděli 27. září. Pozváno bylo zase pět dětí, samí chlapci. 
Vardžák Štěpán 
Kretek Štěpán 
Hurta Šimon 
Jurečka Jaromír 
Ostřanská Vítek 
   Na obou akcích vystoupily se svým programem děti z mateřské škol. Projev a přání dětem i 
rodičům přednesl starosta obce. Krásnou atmosféru navodily babičky, tety a další rodinní 
příslušníci, kteří se slavnosti zúčastnili. 
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Diamantové svatby  
 
   V letošním roce oslavili krásných 60. let společného života tři manželské páry. Všem byli 
členové sboru pro občanské záležitosti popřát a předali jim pozornost od obecního úřadu. 
Diamantovou svatbu oslavili manželé: 
Gladiš  Jan a Olga, Prostřední Bečva 257 – 1. ledna  
Juříček Miroslav a Anna, Prostřední Bečva 165 – 28. května 
Svobodai Karel a Amálie, Prostřední Bečva 153 – 24. září 
 
Padesát let společného života, Zlatou svatbu oslavili manželé 
Chrbját Josef a Zdenka, Prostřední Bečva 518 – 5. září 
Stavinoha Jan a Marie, Prostřední Bečva 622 – 7. listopadu 
Podešva Emil a Irena, Prostřední Bečva 557 – 21. listopadu 
 
   Sbor pro občasné záležitosti navštívil občany, kteří oslavili 70, 75, 80 a více let života. Také 
jim byl předán malý dárek a blahopřání. 
   Jako každoročně, tak i letos byly předány dárky občanům Prostřední Bečvy, kteří tráví stáří 
v domovech důchodců. Tato návštěva se uskutečnila koncem roku před vánocemi. 
 
 
 

Zpravodaj 
 

   Ve Zpravodaji obce byl uveřejněn článek o významném rodáku z Prostřední Bečvy, který 
získal několik ocenění na hudebním poli. 
 „Pan profesor Jan Bernátek pochází z naší vesnice Prostřední Bečva. Narodil se 11. února 
1950 v muzikantské rodině. Jeho otec Michal byl v našem kraji oblíbený kapelník a varhaník. 
   Jendu Bernátka zná mnoho našich občanů jako varhaníka a klavíristu. Málokdo ale ví, že se 
ve světě prosadil také jako skladatel. Obdržel celkem 17 ocenění v celostátních i 
mezinárodních skladatelských soutěžích. Například v loňském roce dostal dvě skladatelské 
ceny. Za varhaní skladby „Biblické příběhy“ a v mezinárodní soutěži v Jihlavě cenu za „Čtyři 
smíšené sbory na texty Žalmů.“ 
   Jak nám Jan Bernátek prozradil, nejvíce si váží dvou skladatelských cen. Dvě ceny Českého 
rozhlasu stanice Vltava a třetí cenu na mezinárodní skladatelské soutěži v polském Gdaňsku. 
Zde v konkurenci 36 skladatelů z celé Evropy čestně obstál. 
   Pan Jan Bernátek studoval konzervatoř v Ostravě, Janáčkovu akademii múzických umění 
v Brně a kompozici v Praze u Ilji Hurníka. 
   Inspirátorkou mnoha jeho vokálních skladeb je jeho manželka Hana. Ona také značnou část 
jeho skladeb zpívala a natočila v Českém rozhlasu. Zde je také natočeno mnoho dalších 
skladeb Jana Bernátka. 
   Oba manželé vyučují na Hudební škole hlavního města Prahy a Gymnáziu Jana Nerudy 
s hudebním zaměřením. 
   Jenda a Hana si zamilovali valašský kraj a  lidi v tomto kraji, proto oba velmi často jezdí na 
Prostřední Bečvu. 
   Všichni máte možnost si oba dva hudebníky poslechnout v kostele na Horní Bečvě – hlavně 
v období vánoc, velikonoc a letních prázdnin, nebo je potkat jako vášnivé turisty na 
hřebenech a kopcích valašských hor“.  
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   V říjnu byla ve zpravodaji vyhlášena soutěž o nejlepší recept. Hodnocení a výsledky 
proběhnou až v roce 2010. Celé tři měsíce se recepty sbíraly na obecním úřadě.  
   Do konce roku se do soutěže bohužel zapojily jen pracovnice obecního úřadu a členky 
obecního zastupitelstva. Proto bylo rozhodnuto, že se nebude soutěž hodnotit a postupně 
budou všechny zaslané recepty uveřejňovány ve Zpravodaji.  
 
   V prosinci byla vyhlášena ve Zpravodaji obce fotografická soutěž na téma Obec Prostřední 
Bečva. Fotografie budou sbírány celý rok 2010 a k vyhodnocování dojde až v roce 2011.   
 
 
 

Historie pošty 
 

   Tento článek byl uveřejněn ve Zpravodaji obce a zpracoval jej pan Vladimír Vystavěl, který 
se zabývá historií pošt.  
„ Historie pošty v obci je ale delší a sahá až na konec 19. století. 
   Před založením poštovního úřadu byly poštovní zásilky do obce Prostřední Bečva 
doručovány prostřednictvím c. k. poštovního úřadu v Hutisku (založen v r 1891), do jehož 
doručovacího okrsku obec také patřila.  
   První informace o poště na území  obce Prostřední Bečva je ze srpna roku 1897. Tehdy byla 
na Pustevnách, které patřily již  v 19. století do katastrálního území obce  Prostřední     
Bečva, v provozu tzv. soukromá listovní sběrna (předchůdce poštovny*). Poštovny byly (a 
dosud jsou) pomocné poštovní služebny, které se zřizovaly k usnadnění poštovního (příp. i 
telegrafního a telefonního) styku v místech, kde nebyly zřízeny poštovní úřady. Důvodem byla 
obvykle odlehlost nebo špatná přístupnost místa kombinovaná s relativně malým poštovním 
provozem, takže klasický poštovní úřad by v příslušné obci nebo lokalitě nebyl ekonomicky 
efektivní. Poštovny byly tehdy zřizovány podle výnosu rakouského ministerstva obchodu ze 
dne 24.4.1900.  
    Správcem této listovní sběrny na Pustevnách byl František Parma, který měl v nájmu 
útulny pustevny Maměnka a Libušín, postavené v létech 1891 až 1899 Pohorskou jednotou 
Radhošť. Od 16. července 1902 převzala soukromou sběrnu Pustevně na Radhošti c. k. 
poštovní správa a přeměnila ji na oficiální c.k. poštovnu. Poštovní zásilky byly z této poštovny 
doručovány většinou na poštu ve  Frenštátě pod Radhoštěm, který byl jejich vyúčtovacím 
poštovním úřadem (dále jen VPÚ).   Cesta na Pustevny z frenštátské strany byla dokončena 
již v roce 1911. Některé zásilky však byly doručovány i přes poštovní úřad v Rožnově, 
pravděpodobně podle toho, jestli některý ze zaměstnanců útulen šel z Pusteven  směrem na 
Prostřední Bečvu a odtud do Rožnova a listovní poštu sebou vzal. Stavba cesty z  Prostřední 
Bečvy na Pustevny byla zahájena až v roce 1932 a dokončena byla až v roce 1948.  
   Přímo v obci byla poštovna zřízena a uvedena do provozu až od 1.5.1914. Poštovna 
podléhala VPÚ v Hutisku. Poštovna byla umístěna v domě č.p. 104 ( Na Ulici ), obchodníka 
Josefa Hrubého, který byl dle statutu c. k. poštoven prvým poštovným a poštovnu také vedl. 
Do povinností poštovného patřilo shromaždování zásilek a jejich doručování na poštovní 
úřad Hutisko  a také z něj přinášel došlé zásilky a tyto pak případně i roznášel občanům obce. 
Spolu s ním byla na poštovně zaměstnána také Božena Křenková, kterou si Josef Hrubý vzal 
za manželku. Po smrti Josefa Hrubého vedla poštovnu nějakou dobu ona,  potom se  ale 
provdala za p. Mikulenku. Dům č. 104 od ní později koupil její bratr, obchodník František 
Křenek, který poštovnu delší dobu vedl a byl poštovným. Historie pošty v obci má také jednu 
zajímavost. V  obecní kronice z roku 1920 je zapsáno: „ Ve schůzi obecního zastupitelstva, 
konané dne 7. listopadu 1920 za přítomnosti 20-ti členů usneslo se podati žádost o zřízení 
poštovního úřadu v Prostřední Bečvě“. Žádosti ale nebylo ze strany nově zřízené 
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Československé pošty vyhověno, protože poštovna v obci přetrvala až do roku 1950, kdy byla 
zrušena.  
   V roce 1932 byl v obci zaveden telefon v domě č.104 - obchod Boženy Mikulenkové, kde 
byla poštovna. Od roku 1935 byly zásilky doručovány prostřednictvím poštovního autobusu, 
který jezdil na trase Rožnov, Vigantice, Hutisko, Prostřední Bečva, Horní Bečva.   
   K označování odesílaných nebo  přijatých) zásilek používala poštovna nejprve dvouřádkové 
hranaté gumové razítko s česko-německým opisem * PROSTŘEDNÍ BEČVA / MITTEL 
BECWA   HUTISKO *.  Po vzniku Československého státu v roce 1918 používala poštovna 
tzv. znárodněné razítko. Bylo to původní razítko, ze kterého byl vylomen německý text a zůstal 
pouze český text *PROSTŘEDNÍ BEČVA*   ( HUTISKO ). Od r. 1920 bylo znárodněné 
razítko nahrazeno novým s českým opisem *PROSTŘEDNÍ BEČVA* ( HUTISKO ).  
   Od 1.7.1939, kdy byla poštovna převedena pod poštovní úřad v Rožnově pod Radhoštěm, 
používala nové razítko s  opisem  *PROSTŘEDNÍ BEČVA* (ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM). V roce 1940 za protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945), pak bylo 
původní české razítko nahrazeno dvouřádkovým razítkem s německo-českým textem  
*MITTEL BETSCHWA *  (ROSENAU) / *PROSTŘEDNÍ BEČVA* (ROŽNOV p. R.). Po 
osvobození v  roce 1945 používala poštovna nejprve znárodněné razítko s vylomeným 
německým textem *PROSTŘEDNÍ BEČVA* (ROŽNOV p. R.) doplněné datem a od konce 
roku 1948 až po ukončení činnosti v roce 1950, pak nové razítko s českým textem  Prostřední 
Bečva*( Rožnov p. R.), doplněné datem.  
   Podle poštovního věstníku č. 47/1950 byla činnost poštovny podřízené VPÚ v Hutisku 
ukončena k 31.10.1950.  
   Jak bylo poštovní spojení do obce zajišťováno po dobu cca 9 let, od zrušení poštovny do 
1.prosince 1959, kdy zahájil činnost poštovní úřad, vedený poštmistrem, není dosud přesně 
zjištěno. Bylo to pravděpodobně přes poštovní úřad v Rožnově pod Radhoštěm, případně 
okolní pošty Hutisko a Horní Bečva.  To bude předmětem dalšího pátrání v historii pošty v 
obci. 
   Prvním poštmistrem na poštovním úřadu Prostřední Bečva byl Josef Horkel, který tuto 
funkci vykonával asi do roku 1963. Po něm se vystřídaly ve funkci vedoucí pošty Marie 
Dorotíková, Eva Dvořáková, Květa Kubišová, Jiřina Krbová, Marie Machačová a Marie 
Musilová. Od konce roku 1971 zastával funkci administrátora pan Ladislav Karlík, který 
poštovní úřad předal k 15.6. 1972 paní Věře Kuběnové. Ta zastávala funkci vedoucí, později 
poštmistra nejdéle, a to celých 34 let, až do roku 2006, kdy odešla do důchodu. Po ní byla 
vedoucí Jaroslava Tovaryšová  a od 1.7.2008 je vedoucí pošty v Prostřední Bečvě paní 
Daniela Hruškovská.  
   Ze zaměstnanců poštovního úřadu, kteří v minulosti pracovali ve funkcích doručovatelů a 
doručovatelek  je možno zatím uvést tyto: Kubáň Bedřich, Fojtášek Jan, Macura Jan 
nejstarší,  Kyšák Jan, Janíček Josef, Červený Metoděj, Vojkůvková Eliška, Jurošková 
Jaroslava, Pavlátová Anežka, Vaňková Věra, Ondryášová Františka, Sobková Jitka, 
Pavlátová Svatava a Fárková Petra. Ti všichni měli podíl na zajištění poštovního provozu 
v celém katastru obce.  
   Od roku 1959 do roku 1965  byl poštovní úřad umístěn v domě č. 239 (nyní prodejna 
Hruška). Od roku 1965 do roku 1976 byl v budově stávajícího Obecního úřadu č.p. 272. 
Krátkou dobu byl také v přízemí budovy základní školy ve středu obce - asi v roce 1972. 
V květnu 1976 se poštovní úřad přestěhoval do nově vybudovaného Domu služeb, ve kterém je 
i dnes.   
Z dalších důležitých údajů o poštovním úřadu Prostřední  Bečva je možno uvést hlavně: 
- 1.1.1973 - přidělení poštovního směrovacího čísla (PSČ 756 56 ) 
- září 1998 – zavedení počítačového systému APOST 



 14 

- 1.4.2004 – změna poštovního úřadu na satelitní (doručovatelé převedeni pod  poštovní úřad 
Horní Bečva s tím, že tento úřad doručuje zásilky občanům Prostřední Bečvy a               
zajišťuje  také výběr poštovních schránek s odesílanou listovní poštou v obci). 
   Poštovní úřad v Prostřední Bečvě, který má nyní pouze jednoho zaměstnance – vedoucí 
pošty. Ta má ve své pracovní náplni podej listovních a balíkových zásilek, výdej důchodů, 
činnost Poštovní spořitelny včetně jejich dalších produktů jako je pojištění a stavební spoření 
a Sazky. Pro jednoho zaměstnance pošty to není určitě snadné zvládnou všechny tyto činnosti 
k plné spokojenosti obyvatel obce.   
   Od svého zřízení v roce 1959 až do konce roku 1972 používal poštovní úřad k označování 
zásilek dvoukruhové poštovní razítko s opisem PROSTŘEDNÍ BEČVA s můstkem, na kterém 
je úplné datum den, měsíc, rok a hodina odeslání s rozlišovacími písmeny a, b, c. Od roku 
1986 do současnosti je to obdobné razítko s opisem  756 56  PROSTŘEDNÍ BEČVA 
s rozlišovacími čísly 1,2,3. 
 

Knihovna  

 
   Místní knihovna Prostřední Bečva měla k dispozici pro čtenáře celkem 3 959 knih. 
Z celkového počtu obyvatel 1690 bylo jen 39 zaregistrovaných čtenářů, kteří si chodili do 
knihovny půjčovat knihy. Z toho 9 dětí do 15-ti let. 
   Za celý rok tito občané navštívili knihovnu 340krát a vypůjčili si 1479 knih. To znamená, že 
každý z nich byl v knihovně průměrně asi 9x a půjčil si 4,5 knihy.  
   V naší knihovně se pravidelně kupovaly nové knihy, jak z oblasti naučné, tak krásné 
literatury. Za rok 2009 byly náklady na zakoupení knih 18.465,- Kč.  Za tuto cenu se 
nakoupilo 106 nových knih.  
   Pro obměnu knižního fondu přispívá také zapůjčování knih z okolních knihoven.  Knihovny 
si mezi sebou vzájemně půjčily na určité období sadu knih. Docházelo tak k pravidelné 
obměně, na kterou nebyly žádné náklady. 
Knihovnicí byla v tomto roce stále paní Pastorková Milada.  
 
 

Internetové stránky  
 
Pro větší zviditelnění si některá občanská sdružení pořídila vlastní internetové stránky. Mezi 
ně patřilo Sdružení dobrovolných hasičů střed i Kněhyně, Český červený kříž a TJ Sokol 
Prostřední Bečva. 
 SDH Kněhyně  - www.hasici-knehyne.estranky.cz 
SDH střed  - www.sdhbecva.cz 
TJ Sokol – www.fotbalprb.blog.cz 
ČČK –  www.cckpb.estranky.cz 
 
 

Tělovýchovná jednota Sokol 
 
   Ve fotbalu do mistrovských soutěží byly na Prostřední Bečvě přihlášena dvě družstva. 
Družstvo mužů a žáků. Muži i nadále hráli krajskou soutěž I.B třídy StFž a v jarním kole 2009 
se umístili na devátém místě této třídy. Žáci hráli okresní soutěž a umístili se jako v roce 2008 
na místě sedmém. 



 15 

   Podzimní část fotbalového ročníku 2009/2010 nezačali muži nejlépe a hlavně v posledních 
zápasech této podzimní části se jim nedařilo. Skončili na předposledním třináctém místě I.B 
třídy StFž. 
   Družstvo žáků hrálo v rámci svých možností a pravidelně končilo na sedmém místě okresní 
soutěže. 
I v letošním roce byl uspořádán v červenci na hřišti turnaj dospělých v kopané. Turnaje se 
zúčastnily tři družstva. 
   V listopadu se oddíl kopané zapojil do akce obecního úřadu „Rozsvěcování vánočního 
stromku.“ 
   V budově Sokolovny se v roce 2009 udělala řada úprav. Vybudovaly se nové sociální 
zařízení, nové sprchy pro hráče. Vše včetně obkladů a dlažby. V sále Sokolovny se snížil strop. 
V kempu ATC, který TJ Sokol obhospodařuje se vzhledem k vážné poruše stávajícího kotle 
provedla rekonstrukce kotelny a byly namontovány nové kotle. Natřela se střecha na vstupní 
části hlavní budovy ATC. 
 
 

 

TJ Sokol Kněhyně 
 
   TJ Sokol Kněhyně má 51 členů. Kromě práce lyžařského oddílu se věnovali organizaci dvou 
větších akcí. Byly to tradiční turnaje v malé kopané – Mundial 2009 a Dětský maškarní den. 
Turnaj Mundial 2009 se konal 1. srpna 2009 za účasti 6 mužstev.  
   Dětské maškarní bylo pořádáno 7. března v sále hasičské zbrojnice v Kněhyních. Akce se 
setkala s velkým zájmem.  Pro děti byla připravena řada soutěží a zábavných her. 
   Nedílnou součástí práce TJ je údržba hřiště a přilehlých buněk, které poskytují zázemí při 
sportovním vyžití. 
   Další z činností, kterou se oddíl zabýval byla údržba běžeckých tratí na Pustevnách v rámci 
sdružení BAP (Běžecký areál Pustevny) a pomoc při organizaci závodů okolních TJ. 
V rámci Zlínského krajského sdružení Svazu lyžařů ČR byly pořádány podzimní a zimní 
závody. Na podzim 2009 byly pořádány v rámci podzimní přípravy přespolní běhy a to: 
12.9. 2009 TJ Gumárny Zubří – účast 101 závodníků 
19.9. 2009 TJ Val. Meziříčí – účast 66 závodníků 
26.9. 2009 TJ Sokol Kněhyně – účast 76 závodníků 
17.10. 2009 SŠK Rožnov p.R. –  zrušeno pro nepřízeň počasí 
   Podzimních závodů se zúčastnili závodníci z Kněhyň Žitník Richard, Mikudová Aneta, 
Mikudová Petra, Mikudová Veronika,. Divín Daniel, Fiurášek Roman. 
   Běh Kněhyňským údolím se konal 26. září za krásného podzimního počasí. Závodu se mohli 
zúčastnit registrovaní i neregistrovaní závodníci. Z Kněhyňského údolí kromě registrovaných 
závodníků běželi: Žitníková Radka, Vaňková Barbora, Mikudová Nikola, Mikeš Michal a 
Sobek Vojtěch. 
   Kromě závodů krajského přeboru se TJ účastnilo také závodů Moravskoslezského kraje 
pořádaných LK Veřovice, TJ Frenštát pod Radhoštěm. 
   V zimním období 2009/2010 bylo uspořádáno 9 krajských závodů a oblastních soutěží  
„Hledá se nová Kateřina Neumannová.“  
   Vzhledem k velmi dobrým sněhovým podmínkám v letošní zimě nebyl zrušen žádný závod. 
Všechny závody měly vysokou organizační i sportovní úroveň a uskutečnily se za velmi 
dobrých sněhových podmínek. Většina závodů proběhla v nově zrekonstruovaném areálu na 
Pustevnách, jejímž provozovatelem bylo Beskydské občanské sdružení, jejímž členem byla 
také TJ Sokol Kněhyně. Členové každoročně přispívali finančně na BAP (Běžecký areál 
Pustevny). Každý oddíl občanského sdružení měl k dispozici klíč od chatek a přístup k nově 
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zakoupenému sněhovému skútru. Členové se podíleli na podzimní přípravě běžeckých tratí 
v okolí Pusteven. Z tratí bylo potřeba odstranit zlomené stromy a větve. Zlepšilo se také 
zázemí pro závodníky i rozhodčí, vybudováním nových chatek, pravidelná údržba tratí, jak 
pro závodníky tak pro trénink. 
 
 

Biatlonisté 
 
   Biatlonisté na Prostřední Bečvě nezaháleli, ale celé léto se v letním biatlonu připravovali na 
zimní sezónu.  
   Monika Blinková absolvovala v letní přípravě závody Českého poháru, kde se jednou 
umístila s horší střelbou na 8. místě a v dalším závodě na 1. místě.  
   Na Mistrovství České republiky na kolečkových lyžích obsadila ve sprintu na 5 km 2. místo a 
v závodě na 7 km 3. místo. 
Zimní sezónu zahájila Monika Blinková slušně: 
1. Český pohár v Harrachově – 2. a 8. místo 
2. Český pohár v Jablonci n.N. – 3. a 5. místo 
3. Český pohár v Novém Městě na Moravě – 1. místo 
   Zároveň si tím zajistila nominaci na závody olympijských nadějí v polské Kubalonce, kde 
obsadila 5.místo a díky horší střelbě 10. místo v mezinárodní konkurenci. Na mistrovství světa 
byla vybrána jako náhradnice. 
   Na Mistrovství České republiky v Harrachově se Monika po oba dny umístila na 4. místě. 
Svými výkony se zařadila mezi nejlepší dorostenky v České republice.   
    
 

Základní škola 
 
    Školní rok 2008/2009 byl zahájen v pondělí 1. září. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
zástupci obecního úřadu v Prostřední Bečvě, pan starosta Ing.František Juřík a člen obecního 
zastupitelstva pan Rudolf Jurajda. Prvňáčky poprvé do školy doprovodili jejich rodiče.  
   Celkem naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 58 žáků.V první třídě bylo 10 žáků – 
třídní učitelka Mgr.Pavla Plešková, ve druhé třídě bylo 12 žáků - třídní učitelka Mgr. Simona 
Hrstková, třetí třída měla 8 žáků – třídní učitelka Mgr. Dana Ševčíková, ve čtvrté třídě bylo 
13 žáků – třídní učitelka Mgr. Juříčková, která byla současně i ředitelkou školy, a v posledním 
pátém ročníku bylo 15 žáků – třídní učitelka Mgr. Věra Kyselá. Plavecký výcvik žáků 3. a 
4.třídy byl zahájen 12. září 2008, žáci 1.,2. a 5.třídy začali jezdit na plavání od měsíce dubna 
2009. Všechny kroužky z loňského roku pokračovaly ve své činnosti a přibyly i nové. 
Zpěváček, myslivecký kroužek a výuka anglické konverzace. Do školní družiny se přihlásilo 25 
dětí.   
   V měsíci září proběhla Rožnovská olympiáda dětí a mládeže, které se žáci také zúčastnili. 
Celkově ze třinácti škol rožnovského regionu obsadili pěkné sedmé místo. Velkým zpestřením 
pro děti bylo vystoupení s exotickými zvířaty v tělocvičně školy, kterého se zúčastnily i děti 
z mateřské školy. Konec roku 2008 byl opět v přípravách na Mikulášskou a vánoční besídku. 
Do toho ještě za pěkného počasí zavítala tradiční Drakiáda. 
      V lednu žáci třetí třídy navštívili obecní úřad a prohlédli si kroniky obce a celý obecní 
úřad. Ve středu 21.1. 2009 proběhl zápis žáků do první třídy. Celkem bylo zapsáno pro školní  
rok 2009/20010 devět dětí. V doprovodu svých rodičů budoucí prvňáčci recitovali, zpívali a 
předváděli své schopnosti a znalosti. Za svůj výkon byli odměňováni drobnými dárky a 
papírovou hračkou, kterou pro ně vyrobili žáci ve školní družině. 
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   V tento den se v tělocvičně školy uskutečnil program „Jak bojovali husité“ – vystoupení 
skupiny historického šermu z Pernštejna. 
   Začátkem roku 2009 se žáci účastnili výtvarné soutěže Zima na Valašsku, kterou pořádalo 
Středisko volného času Rožnov. V únoru probíhala recitační soutěž. Žáci, kteří uspěli se 
zúčastnili v březnu okrskového kola v Rožnově pod Radhoštěm.  Z tohoto kola bohužel do 
okresního nepostoupili.  
    Ke konci měsíce února navštívili naši školu zástupci základní školy Videčská a hovořili o 
možnosti navštěvovaní sportovních tříd na druhém stupni ZŠ Videčská s ukázkou možností 
odpoledních aktivit pro žáky a rozvíjení jejich zájmů.  
   Velkou pochvalu si zasloužil žák 5.třídy Simon Ondryáš, který ve hře na klarinet získal 
1.místo ve své kategorii v krajském kole národní soutěže základních uměleckých škol a 
postupuje do celostátní soutěže, která proběhla v polovině měsíce dubna ve Vysokém Mýtě. 
  Po březnových jarních prázdninách, které byly hlavně ve znamení chřipek a neštovic začaly 
přípravy na Den matek. Potom čekalo děti jen těšení na školní výlety.   
   Během roku se samozřejmě nezapomnělo na návštěvu divadelních představení.  
Za velmi pěkného počasí byl ve středu 17.června uspořádán táborák na školní zahradě s 
rodiči a dětmi. Vysvědčení žáci obdrželi 23.června. Letošní školní roce skončil dříve z důvodu 
rekonstrukce školní budovy. V průběhu hlavních prázdnin proběhla výměna elektroinstalace, 
výměna vodovodního potrubí, topení, celková rekonstrukce toalet a malování celého objektu. 
 
     

Mateřská škola 
 
   Školní rok 2008/2009 byl slavnostně zahájen za přítomnosti zástupců Obecního úřadu 
v Prostřední Bečvě v pondělí 1. září. V tomto školním roce byla v MŠ střed zřízena pouze 
jedna třída, ve které bylo zapsáno celkem 28 dětí (z toho 14 děvčat). Ve třídě pracovaly 
učitelky Věra Gáliková a. Lenka Zemanová. 
Ve smíšené třídě v Kněhyních bylo zapsáno celkem 15 dětí, z toho 7 děvčat. Tam pracovaly 
učitelky Irena Janečková a Jana Janíčková. 
   Provoz MŠ střed byl stanoven od 6.30 hod do 15.30 hod., v MŠ v Kněhyních byl stanoven od 
7.00 hod do 15.15 hod. Děti, kterým byla pocházka do MŠ omezena na dobu nejvýše 4 hodiny 
denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, navštěvovaly MŠ od 8.00 hod do 12.00 hod. 
Od 12. září začaly předškolní děti každý pátek navštěvovat společně se základní školou bazén 
v Rožnově pod Radhoštěm. Pod vedením zkušené instruktorky se děti učily zvládat počáteční 
strach z  vody, začaly splývat, pochytily základy „kraulu“, plavaly s destičkou, zkoušely 
plavat ve velkém bazénu. Také sauna byla pokaždé využita. Poprvé se výuky plavání 
zúčastnily také předškolní děti z Kněhyň, což umožnila organizace školního roku. 
   Od 15. září začaly v MŠ v Kněhyních „ výtvarné dílny“ . V první lekci se starší děti seznámily 
s keramickou hlínou a vyrobily si svůj první výrobek. 
   Od měsíce října byla zahájena logopedie (náprava řeči) pod vedením logopedické 
asistentky Lenky Zemanové. Ta prováděla logopedii nejen v mateřské škole, ale také ve škole 
základní.   
   V prosinci patřila mezi tradiční akce školy návštěva Mikuláše, také vánoční besídka byla 
nedílnou součástí předvánoční pohody. Poděkování patřilo oddílu starších pánů v Prostřední 
Bečvě, kteří poskytli sponzorský dar ve výši 5.000 Kč. Za něj byly zakoupeny dvě krabice 
„Mladého stavitele“- stavebnice, která se hned stala hitem. 
   Návštěva základní školy před zápisem do 1. třídy byla pro předškolní děti velkým zážitkem. 
Tato akce proběhla v měsíci lednu.  
Období únor – březen patřilo Maškarnímu karnevalu a oslavě Dnu matek. 
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   24. března navštívil obě mateřské školy fotograf z týdeníku Jalovec.    Ve dnech 14. a 15. 
dubna proběhl v Mateřské škole – střed zápis dětí pro školní rok 2009/2010. Zápisu se  
zúčastnilo celkem 15 dětí, které byly všechny přijaty. Zápis do Mateřské školy v Kněhyních 
proběhl 16. dubna a zúčastnilo se jej celkem 6 dětí. Také zde byly všechny děti přijaty. 
   1. června, při příležitosti Dne dětí připravili pro děti z MŠ členové Sboru dobrovolných 
hasičů z Kněhyň zábavné dopoledne. Stříkání na plechovky ruční stříkačkou, hod míčkem na 
plechovky, zpěv do mikrofonu požárního vozidla, posezení v požárním autě, to vše se dětem 
velmi líbilo. Siréna zakončila příjemné dopoledne a děti obdarované dárkovými balíčky 
odcházely s velkým poděkováním zpět do MŠ.  
    Děti navštívily během školního roku několik divadelních představení a tradičně se podílely 
na programu Vítání občánků.  
    Slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti zástupců obecního úřadu proběhlo 23. 
června (ukončení školního roku v ZŠ), rozloučení s předškoláky proběhlo 30. června 2009 a 
zakončilo tak celý školní rok 2008/2009. 
 

 

Sdružení dobrovolných hasičů střed 

 
   Výbor v počtu 9 členů se sešel celkem 10krát na řádných schůzích. V roce 2009 měl sbor 
celkem 111 členů, z toho 33 žen. Z řad hasičů bohužel navždy odešli Viktor Šíra, Daniel 
Kantor, František Fiurášek, František Pavlica, Jiří Vala, a Bohuslav Juřík. 
   Výbor nezapomněl na své jubilující členy. Mezi sedmi oslavenci byli tři, kteří slavili 
úctyhodných 90, 91 a 94 let. 
   První společenskou akcí roku byl tradiční ples, který se konal 14. února 2009 ve Valašském 
šenku Zavadilka. Účast byla průměrná v důsledku sněhové kalamity. Na plese opět hrál K.E. 
Gott ze Zlína se svou skupinou.  
   Další společensko-kulturní akcí bylo 30. dubna v odpoledních hodinách stavění Máje ve 
spolupráci s obecním úřadem. Ve večerních hodinách pomoc při organizování 1. ročníku 
Sletu čarodějnic. 
   Osmá pouť sv. Zdislavy se konala 24. května ve středu obce. Sdružení se podílelo na 
zajištění občerstvení.  
   V říjnu byla naplánována akce Den otevřených dveří za účelem náboru žáků z naší základní 
školy. Bohužel pro sněhovou kalamitu se akce neuskutečnila. Vše proběhlo o 14 dnů později.  
   V listopadu se konalo Rozsvícení vánočního stromku společně s 1. ročníkem Jarmarku ve 
středu obce. Sdružení zajistilo prodej zabijačkových výrobků.  
    V měsíci březnu byla zakoupena cisterna Tatra 148. Tím nastaly velké starosti – oprava 
auta a nástřik. Při této příležitosti se musely provést opravy v hasičské zbrojnici.  
   Technika sdružení: Tatra 148 – cisterna; vozidlo Avia s úplným vybavením; jedno čerpadlo 
PS 8; 2 čerpadla PS 12; 1 ponorné čerpadlo a motorová pila. 
   O tuto techniku průběžně pečovali Vlastimil Sobek, Stanislav Barabáš starší i mladší a 
Zdeněk Křenek.  Řidiči, strojníci a velitelé se pravidelně účastnili školení. 
   Sdružení se účastnilo v roce 2009 několika zásahů. V měsíci lednu bylo povoláno k hořící 
zemědělské budově na Dolní Bečvě pod Lipami. Jednotka však nezasahovala. V květnu byla 
jednotka povolána, již s novou cisternou, k hašení lesa v Kněhyních v údolí v Jamě. Ve středu 
24. června starosta obce Ing. Juřík František poslal na žádost  starosty města Kunína 
zásahovou jednotku  na povodně.  Zde se osvědčili členové zásahové jednotky i technika.  
   Měsíc říjen byl náročný. Začátek měsíce pomáhala jednotka při požáru hospodářské budovy 
Jaroslava Vaňka v údolí Kněhyně. Budova bohužel shořela, ale podařilo se zachránit rodinný 
dům – dřevěnici. Obě jednotky, střed i Kněhyně, zůstaly přes noc do ranních hodin na 
dohašování požáru. Sněhová kalamita dorazila do obce 15. října. Úkolem sboru bylo 
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odstranění polámaných stromů v údolí Bacov a na cestě k pile pana Solánského.  Poslední 
výjezd v roce byl počátkem prosince k požáru na chatě Skalíkova louka. Po příjezdu k místu 
požáru bylo zjištěno, že oheň je pod kontrolou a zásah nebyl nutný. 
   V oblasti soutěžení byla jednotka také úspěšná. Zúčastnila se pěti soutěží. 
16. května 2009 oblastní soutěž ve Stříteži, muži do 35ti let obsadili 2. místo a postoupili do 
okresního kola, které se konalo o měsíc později – 20. června v Horním Lidči. Zde skončili na 
6. místě. 
   Dále se muži do 35ti let zúčastnili soutěží ve Velkých Karlovicích, Hovězím, Horní Bečvě o 
Pohár Cyrila a Metoděje a na Dolní Bečvě o Štít Radhoště. Na Horní Bečvě skončili na 2. 
místě. Soutěžení se zúčastnili Krupa David, Halamíček Petr, Křenek Rostislav, Mikulenka 
Jan, Mikulenka Jiří a Stodůlka Martin. 
   Bohužel na úseku mládeže se jednotce již tři roky nedaří. Doposud se nepodařilo zajistit 
mládež a vedoucího pro její výcvik.  
    
    

Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně 
 
   První zásah v roce 2009 pro toto sdružení byl 18. února. Obec požádala o pomoc při shozu 
ledového převisu na základní škole. Typ tohoto zásahu byl velice komplikován, protože na 
střechu nedosáhly žádné prostředky a nejbližší výlez na tuto střechu byl vikýř, který byl 
zamrzlý a pod metrovou vrstvou sněhu. Celou dobu hrozil sesuv celého sněhového převisu. 
Nakonec si ostřílení lezci s tímto problémem poradili a střecha byla zbavena metrového 
převisu sněhu a ledu.  
   Členové pomáhali při odstraňování sněhu ze střech nejen v obci, ale i v okolí a také na 
svých rodinných domech.  
   Dne 13.května 2009 v odpoledních hodinách  vyjela jednotka k zaneseným vodojemům. Zde 
bylo provedeno odházení nanesených kamenů a naplavenin v místě jímání vody a poté 
vystříkání těchto sběrných míst za pomoci motorového čerpadla Honda. 
   Tyto vodojemy zásobují obec pitnou vodou, proto když dojde k jejich zanesení, dochází k 
rapidnímu  poklesu tlaku vody ve vodovodní síti.  
   Dne 30. května se na výletišti v Kněhyních mělo konat kácení máje. Měla to být veřejně 
přístupná akce s dobrou hudbou a dobrým pitím, jenže v důsledků nepříznivého počasí byla 
akce zrušena. 
   Toho využili někteří aktéři, kteří v nočních hodinách z 29. na 30. května shodili připravenou 
májku. Pokud by se akce konala, určitě by se těmto výtržníkům máj shodit nepodařilo, protože 
by byl celý areál hlídán.  
   Nic na tom všem nemění, že při nočním útoku na májku  došlo i k poškození plotu. 
Zdevastovaný plot, byl výsledkem společné práce všech členů jednotky. Kdo se asi pustil do 
takové akce, které viditelně nerozuměl a nedovedl odhadnout, kam strom spadne? A proč to 
udělal,  když vlajka zůstala na svém místě?   Na každý pád to dopadlo dobře, škoda byla něco 
do tisíce korun, ale zase práce navíc. Práce udělaná s nadšením a zdarma byla zbytečně 
zničená.  
   Koncem června  došlo v některých oblastech Moravy k záplavám. Mezi ně patřilo i 
Novojičínsko.  
  Dne 26.6.2009 vyjelo družstvo Kněhyně na žádost starosty obce na pomoc občanům do 
Šenova  u Nového Jičína. O pomoc požádal starosta této obce. 
Již při jízdě na pomoc zažívali členové jednotky úzkostný pocit, když projížděli přes obce 
Hodslavice a Bludovice, kde již bylo vidět, že se nejedná o pár vytopených sklepů, ale o 
povodeň většího rozsahu. 
   Když jednotka dorazila na místo určení, pustila se do okamžité pomoci občanům této obce. 
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Kromě obvyklých věcí bylo nutné vynášet utonulá zvířata ze sklepů, chlévů, voliér apod. 
Vytahovat vozidla a různé věci z koryta místní řeky, vyčerpat desítky  sklepů a ještě před tím, 
vynést různé naplaveniny. Zprůjezdnit mosty a komunikace, provést jejich očistu a spousta 
další práce.  
Naše družstvo se vrátilo z této pomoci dne 3. července 2009. 
    Za pomoc přišel zúčastněným členům  osobně na obecní úřad poděkovat starosta Šenova.  
Hejtman Zlínského kraje předal 23. září družstvu Kněhyně děkovnou plaketu za pomoc při 
odstraňování následků škod a povodní na Novojičínsku.  K předání došlo přímo na Krajském 
úřadě ve Zlíně, v budově číslo 21.   
    V Kněhyních došlo 9. října 2009 v podvečerních hodinách k požáru hospodářské budovy. 
Družstvo Kněhyně bylo na místě již 7 minut po ohlášení požáru v počtu 1+8 členů.   Po 
příjezdu na místo jednotka provedla natažení 2 "C" proudů, kdy jedním proudem ochlazovala 
přilehlý rodinný dům a druhým proudem se snažila hasit již tak rozsáhlý požár stodoly. Poté 
se dostavily jednotky z Horní Bečvy, Prostřední Bečvy střed, Rožnova pod Radhoštěm, 
Valašského Meziříčí a Hutiska-Solance.  
Po lokalizaci požáru nařídil velitel postupné dohašování a rozházení hromady sena 
jednotkám  Prostřední Bečva a to jak Kněhyně tak i střed. Jednotky na místě spolupracovaly 
až do ranních hodin, kdy kolem sedmé hodiny ráno proběhla likvidace požáru a jednotky se 
vrátily zpět na základnu. 
   Sněhová kalamita přišla nečekaně 15. října. O den později byla jednotka Kněhyně požádána 
starostou obce Prostřední Bečva o pomoc při odklizení padlých stromů na místních 
komunikacích, které podlehly tíze sněhu. 
Od čtvrtečních ranních hodin se členové  podíleli na odstraňování následků škod po rychle 
padajícím a mokrém sněhu. Tuto činnost ukončili v sobotu 17. října. 
   Díky pomoci bylo zprůjezdněno mnoho obecních cest, ale také zprůjednění hlavního tahu na 
Pustevny i mezinárodní silnice E 442. 
   Zlínský kraj poskytl obci Prostřední Bečva finanční dotaci ve výši 8.000,- Kč. Dotace byla  
určena na výdaje a zabezpečení akceschopnosti  JSDH Prostřední Bečva Kněhyně, která se 
zúčastnila prací na odstraňování následků povodní z června 2009 na území Zlínského kraje v 
obci Zubří a Zašová. 
   Od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obdržela jednotka Kněhyně 13. října 
dalších pět zásahových obleků Bushfire a také pět párů bot Prabos. Takto vybaveno bylo tedy 
ke konci roku deset členů Kněhyňské jednotky. 
     Poslední zásah v roce 2009 byl proveden 16. prosince ve 22. 00 hodin. Došlo k požáru na 
horském hotelu Skalíkova louka. K požáru byla vyslána jednotka z Valašského Meziříčí, 
z Prostřední Bečvy střed. Hasičský sbor z Rožnova dojel s technikou asi 300m od hotelu. Dále 
pokračoval pro nesjízdnost příjezdové komunikace pěšky.  
   Jednotka Kněhyně na místo požáru nedorazila z důvodu poruchy na vozidle.  
  Provedením průzkumu bylo zjištěno že došlo k zahoření v prostupu kouřovodu mezi zdí. 
Požár majitel hotelu lokalizoval před příjezdem jednotky za použití několika práškových 
hasicích přístrojů. Jednotky provedly částečné rozebrání zdí kolem kouřovodu a dohasili 
skrytá ohniska. Po příjezdu jednotky z Valašské Meziříčí byl objekt ještě překontrolován 
pomocí Termo kamery zda tam nejsou další skrytá ohniska. 
 

 
Český červený kříž  
 
   Místní organizace byla založena v roce 1950. V roce 2009 měla 55 členů. 
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Výbor pracoval ve složení: předseda Marcela Maléřová, jednatel Ludmila Lenomarová, 
pokladník Jana Slováková a členové Ivana Stodůlková a Marcela Mikešová. 
   Organizace zahájila rok 2009 tradičním maškarním plesem na Valašském šenku Zavadilka. 
K tanci a poslechu hrála kapela Univerzal z Dolní Bečvy.  
  O týden později se konala Valná hromada v Hotelu Bečva. Na této valné hromadě se 
hodnotila činnost za rok 2008.  Bylo přijato sedm nových členů do Červeného kříže. 
   Členky se zapojily do příprav na Slet čarodějnic. Ten se konal 30. dubna. Organizace 
zajistila zdravotní službu, podílela se na zajištění občerstvení a dvě členky zhotovily 
čarodějnici, která se umístila na hranici. 
   V květnu uspořádala organizace ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku.  Ta 
probíhala od 4. do 6. května na obecním úřadě. Dobrovolnice pomáhaly při shromažďování 
darovaných věcí. Odvoz celé sbírky zajistila Diakonie sama. 
   Po humanitární sbírce byl uspořádán zájezd do Polska. Odjezd od požární zbrojnice střed 
byl 20. května v 6.00 hodin ráno. Cena zájezdu byla 120,- Kč. Druhý zájezd se uskutečnil  14. 
října,  rovněž do Polska.  
    V prosinci Červený kříž zajistil dárky na Mikulášskou nadílku v základní škole. Byly 
zakoupeny vánoční kalendáře a mikulášské perníčky. Dárky dostali také členové 
zdravotnického kroužku, který při základní škole pracoval. Mikulášská nadílka byla 4. 
prosince. 
   Organizace samozřejmě nezapomněla ani na své členy, kteří oslavili životní jubileum.  
Blahopřání k 50tinám dostali Orel Zdeněk; Pavlica Zdeněk; Stavinoha Vlastislav; Janíčková 
Jaroslava a Maléř Stanislav. 
   Význačnější oslavy byly uspořádány pro paní Jurajdovou Miladu, Kretkovou Ludmilu a 
Rohanovou Zdeňku, které oslavily sedmdesát let. Osmdesátiny oslavila paní Jurajdová Marie 
a paní Milada Ščigálková slavila 85. výročí. 
 
 

Myslivecké sdružení Radegast  
 
   Mimo jiné aktivity jako je myslivecký kroužek při základní škole, výstavby krmelců, chystání 
krmiva pro zvěř na zimní období a další, uspořádalo sdružení jako každý rok letní výlet 
v Kněhyních. Původní termín 18. červenec byl zrušen kvůli nepříznivému počasí. Přeložení o 
týden později na  pátek 24. července se vyplatil. Krásné počasí a velká účast přispěla ke 
spokojenosti pořadatelů. V tombole bylo 240 cen a 550 prodaných vstupenek mluví za vše. 
Takovou návštěvnost myslivci ani nečekali a tak před půlnocí bylo téměř všechno občerstvení 
vyprodané. Pro uspokojení  hladových smažili pořadatelé alespoň topinky. Večer se vydařil a 
i přes hustý déšť o půlnoci trvala zábava až do dvou hodin ráno. 
   Další vydařená akce proběhla 15. listopadu 2009 u kostela sv. Zdislavy. Byla to 
Svatohubertská pouť. Byla bez kolotočů a stánků, ale krásné počasí přispělo ke slavnostní 
atmosféře.  
   Vše vypuklo v neděli v 11 hodin dopoledne Hubertskou mší, při níž zazněly tóniny B-dur od 
P. Vacka aj. Selementa v podání trubačů z Lipníku nad Bečvou, kterým celebroval generální 
vikář Mons. Josef Nuzik. 
    Dále v programu pokračovaly ukázky loveckých fanfár a signálů, výstava obrazů 
s vybranou mysliveckou tématikou Hany Křenkové, výstava obrázků dětí ze základní školy.  
Zpestřením bylo bohaté občerstvení a ochutnávka vín.  
 
 

Jezdecký oddíl 
 



 22 

   Rok 2009 byl druhou sportovní sezonou Jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě. 
Klub se věnoval hlavně parkurovému ježdění dětí a mládeže, ale své místo zde našli rekreační 
jezdci a děti, které chtěly svůj volný čas a lásku věnovat koním a  poníkům.  
Začátek roku patřil zimní přípravě, která vrcholila skokovými soustředěními pod vedením 
trenéra  MVDr. Víta Holého a reprezentanta ČR Zdenka Žíly. 
   Své dovednosti a znalosti mohli členové zúročit na jezdeckých závodech, kterých byl i klub 
Valašsko pořadatelem. V jezdeckém areálu se v roce 2009 konaly troje parkurové a drezurní 
závody, kterých se zúčastnilo vždy kolem 60 jezdců se svými koňmi či poníky. Jezdecké závody 
byly organizačně velmi náročné a jejich pořádání by nebylo možné bez dobré spolupráce 
všech členů klubu, rodičů, sponzorů a  obce Prostřední Bečva. 
   Našich 16 mladých reprezentantek ( opravdu se jednalo zatím o samé slečny ) se účastnilo 
závodů po celé Moravě. V roce 2009 startovaly v oficiálních závodech pořádaných Českou 
jezdeckou federací celkem 260krátx a z toho se 129krát umístily do desátého místa a 76krát 
do pátého místa. Že se našim amazonkám dařilo dokazuje zisk 1.místa pro Simonu Dulavovou 
na Oblastním mistrovství dětí a juniorů s klisnou Fire Val. Dále se na Oblastním mistrovství v 
kategorii pony dařilo Anně Křištofové s Lukasem a Barboře Podešvové s Guliverem, kde 
obsadily 3. a 4. místo. Nelze opomenout, že  dvě závodnice splnily kvalifikaci na Mistrovství 
ČR a to Simona Dulavová s Fire Val a Eva Metnarová s Amateurem. Na samotné Mistrovství 
nakonec odjela se svým koněm pouze  Eva Metnarová a umístila se na výborném 12 místě. 
Úspěchy těchto dvou jezdkyň jim přinesly nominaci do Sportovního centra mládeže ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, kde jezdily se svými koňmi trénovat pod vedením trenérů ing. 
Zdenka Goščíka a Davida Fialky. 
   Klub Valašsko však neměl v roce 2009 úspěchy jen na poli sportovním. V mezinárodní 
chovatelské soutěži se se svou prací a vědomostmi na první místo probojovala členka 
Michaela Porubová. 
   Veškerá činnost se dělala  za podpory a spolupráce s majiteli a trenéry koní, se Střediskem 
volného času Rožnov pod Radhoštěm, s obcí Prostřední Bečva, hasiči Prostřední Bečva a 
dalšími, kteří podporovali klub a to nejen finančně.  
 
 

Počasí 
 
   První pořádná sněhová nadílka spadla hned 4. ledna. V prvním a druhém týdnu byly 
hlášeny velké mrazy až kolem -22°C. V obci se teploty držely stále kolem -5°C a sněžilo. Až 9. 
ledna byly naměřeny teploty -15°C. Teploty se celý týden držely kolem -10°C v noci a přes 
den od -6 do -8°C. Slunce krásně svítilo, ale v polovině ledna se nebe  zatáhlo, z jihu přišla 
inverze, nastalo oteplení. Přes den byly teploty i +6°C, sníh téměř zmizel.  
   V neděli 18. ledna ve 2.00 hodiny ráno měl měsíc nejjasnější svítivost, takový jev bude 
možné vidět až v roce 2016.  
   Sněžit začalo zase až 10. února, zato vydatně. Sněžilo celý únor, napadlo 30cm, v jiných 
částech republiky byly havarijní stavy vozovek. Podle dlouhodobých předpovědí měl sníh 
vydržet až do půlky března. 
   Víkend 14. až 15. února znamenal kalamitu pro Beskydy a Jeseníky. Napadl metr sněhu a 
sněžit nepřestávalo. Ke konci týdne začaly havarijní stavy i v jiných částech republiky. 
Lidé z obce ve vyšších místech měli problémy se sněhem na střechách, s přístupy do domů. 
Zaměstnanec obce pan Maléř udržoval místní komunikace sám. Konečně ve čtvrtek 19. února 
přestalo sněžit, ale to jen na jeden den. To umožnilo panu Maléřovi rozšířit cesty, upravit je, 
ale už v pátek přišla další sněhová nadílka.  Teploty klesly pod -10°C, ale v noci 23. února se 
oteplilo na nulu  a zase začalo padat.  Jen poslední únorový víkend sníh nepadal, protože 
teploty byly docela nízké.  
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   Zlínský kraj vyhlásil kalamitní stupeň. Musely se začít vypouštět přehrady, pro případ 
rychlejšího tání sněhu, aby voda nenadělala velké škody.  
   Celý březen se choval jako apríl.  Neděle 1. – konečně se oteplilo a sníh začal mizet. V první 
polovině měsíce 13.3 připadlo 20cm sněhu. Celkem bylo na volných plochách asi 40cm. Za tři 
dny začalo svítit sluníčko a sníh mizel před očima. Druhá polovina března byla rozmanitá. 
Dva dny pršelo, bylo zataženo, do toho zasvítilo slunce, přišel silný vítr,  potom začalo sněžit 
a zase slunce a déšť. Většinou na Pustevnách sněžilo a v údolí pršelo. 
   S dubnem přišlo slunce a oteplení. Sníh zůstal jen ve vyšších polohách na severní straně. 
Všechno bylo podmáčené a všude bylo plno vody. Po aprílu se teploty vyšplhaly na +12°C, 
přes víkend padaly teplotní rekordy. Na Pustevnách se ale stále lyžovalo. Začátek dubna 
přinesl také první hřmění a bouřky. Poslední týden v dubnu byl chladný, Ranní teploty jen 
2°C, přes den 10°C.  Potom se oteplilo, začaly kvést stromy, ale delší dobu nepršelo a začalo 
být sucho i přes velice mokrý začátek roku. 26. dubna se zvedl velký vítr, na Lysé hoře 
naměřili jeho rychlost 140 km/hod.  
   Počasí bylo krásné, jen poslední duben odpoledne začalo pršet, ale den na to bylo zase 
krásné slunečné letní počasí. 
   Konečně zapršelo – 6. května, ale zem byla vyprahlá a přeháňky nebyly dost vydatné.  
Trochu se ochladilo, ale sváteční dny 1. a 8. byly slunečné. Pořádná bouřka přišla až 11. 
května. Zmrzlí muži přinesli přízemní mrazíky. Celý květen byl jinak velice krásný, teploty 
někdy dosáhly až 30°C.  
   Začátek června byl ve znamení veder, prudkých bouří a prudkých ochlazení.  
Sobota 20. června  pršelo, bylo  chladno, teploty kolem 10-15°C, ve čtvrtek se mraky protrhly, 
ale v 17.00 hodin přišla velká bouře, hustý, přívalový déšť. Na Hranicku a Novojičínsku 
hlásili záplavy. Byly uzavřeny některé cesty i železniční tratě.  
   Tropické teploty přišly posledního června. Naměřeno bylo od 27-29°C, vlhkost skoro 90%, i 
po dešti bylo stále velice dusno, stejně tak bylo i další den a celý první týden v červenci. 
Přicházely velké lijavce a do toho teploty stále kolem 25 °C a více. Ranní teploty byly už 
20°C.  Takové počasí trvalo celou první polovinu měsíce. Druhá polovina byla stejná, jen bez 
deště. Teploty stále tropické. Když zapršelo, nebylo to ani poznat. Voda se na zemi okamžitě 
vypařila. Studny skoro prázdné, nerostly hřiby, vše potřebovalo vodu.  
První mráčky se objevily až v sobotu 22. srpna a začalo pršet, skoro celý den. V zemi ale 
vláha nebyla  poznat.   
   Září bylo v očekávání vláhy. V republice hlásili déšť, měly přijít bouřky. Na Bečvách po 
nich nebyla ani památka. Konečně přišlo pondělí 14. září, 15.30 hod a začalo pršet.  Déšť 
smyl prach, zalil trávu a v 18.00 hod. svítilo slunce  znovu. Zbytek září bylo teplo a bez deště.  
 Říjen žádná změna, suchý, ranní teploty 10-12°C, padaly rekordní teploty. Stále bez deště. 
Zvrat nastal až v polovině měsíce, přišla první tříhodinová bouřka, potom pršelo i v noci.  
   Neděle 11.října odpoledne svítilo krásně sluníčko, ale místy je zakryly tmavé mraky. Kolem 
17.00 se od Pusteven přihnaly černé mraky, ozvalo se zahřmění a začalo pršet. V podstatě 
pršelo celý den, jen s malou přestávkou. V pondělí 12.10. byly ranní teploty 10°C a 
blahodárný déšť trval. Předpověď hlásila dokonce přízemní mrazíky a na horách sníh. 
Prozatím ale konečně stále pršelo!  13.října - ranní teplota 4°C. Radikální pokles. A pršelo a 
pršelo. Přidal se velký vítr, nebe bylo zatažené, ochladilo se. Déšť přešel v sníh.   
   Přes noc z 13. na 14.10. začal padat  sníh s deštěm! Padal a padal, foukal velký vítr. Ranní 
teplota 0°C. Sníh byl mokrý a těžký. Do Martina byl ještě měsíc! 
   Čtvrtek 15. říjen – kalamita. Přes noc napadlo 50cm mokrého, těžkého  sněhu. O půl třetí 
ráno vypadla elektřina, sníh stále padal. Stromy nevydržely nápor sněhu, padaly, ohýbaly se, 
lámaly.  Na Nové byla elektřina zapojena v pátek v 18.00 hodin, zbytek obce byl stále ve tmě, 
až do soboty do 16.00 hodin.  
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   V pátek přestalo sněžit, začal padat déšť se sněhem.  Sobotní teploty byly nad nulou, ale 
sněhu bylo takové množství a byl tak udusaný, že nepomohl k jeho  tání ani déšť, ale přesto 
pomalu mizel. Poslední méně přístupná místa byla na elektriku napojena až v pondělí 18. 
října.  Na málo přístupných místech nešla elektrika kvůli množství polámaných stromů ještě 
23. října. Škody byly obrovské, nejen v lesích, ale také na ovocných stromech v zahradách. 
Pro množství sněhu nešlo nic odklízet, muselo se počkat, až sníh zmizí. Protože se oteplilo a 
pršelo, 27. října už  byly zbytky sněhu jen na stinných místech.  
   První listopad přinesl první mrazíky. Ranní teplota -4°C, přes den se držela kolem 1°C.  
Listopad byl teplotně v rozmezí 5-10°C.  Vládlo klasické podzimní počasí, mlhy, zataženo, 
déšť, ve vyšších polohách i sníh. 21. listopad byl teplotně rekordní. Poslední listopadový den  
přinesl vichřici. Trvala celý den a na Lysé hoře naměřili její rychlost 135km/hod. 
   První mráz přišel až s prosincem. Noční a ranní teploty byly kolem nuly a přes den se 
vyšplhaly i na 5°C.  Až do poloviny prosince nebyl nikde sníh. Od 15. do 20. prosince klesly 
teploty až na -14°C, na Búřově -19°C a místy až -21°C. Sníh jen občas poletoval. Po 
dvacátém nastala změna, teploty se zvedly, pršelo, foukal vítr a ranní teploty byly dokonce i 
+8°C. Poslední dny v roce se teploměr držel nad bodem mrazu, pršelo a mlha se držela celý 
den.  Silvestr byl uplakaný, deštivý, ani ohňostroje nebylo vidět. 
 
 


