
2012 
 

Úvod 

 
- přelomový týden leden únor – teploty v republice na místech až -27°C. Jižní Morava beze 

sněhu, holomrazy. Potíže v dopravě, praskají koleje. Zima jde ze Sibiře. Mrazy mají 
v Evropě na svědomí 600 mrtvých. 

- 15. února – začala sněhová kalamita. Vítr, sníh, uzavřené a zablokované přechody a cesty, 
hromadné nehody na dálnicích. Kalamita v celé republice!!!! 

- únor - benzín na historických 37,63. V dubnu přes 38,- Kč, v říjnu 39,- Kč a místy přes 40,- 
Kč. Nafta dražší než benzín.  

- poslední únorový týden, záplavy, sníh taje, v Čechách museli odstřelovat ledy v řekách   
- 1. července – spuštění nového centrálního registru vozidel. Po dvou hodinách zkolaboval.  
- 1. července obrovské vedra, až 34°C. V Čechách od 3. července, přívalové deště a záplavy 
- 27. července zahájena Olympiáda v Londýně. Česká republika uspěla. Čtyři zlata, tři 

stříbra, tři bronzy a tři čtvrtá místa 
- září, říjen - aféra s pančovaným lihem. Zdroje Ostrava, Zlín, Olomouc. 14. září vyhlášena 
částečná prohibice. Zákaz prodeje lihovin nad 20 % alkoholu. Konec prohibice ve čtvrtek 
27. září. Zákaz prodeje alkoholu vyrobeného od začátku roku 2012. Celkem 36 mrtvých. 
Mezi lidmi stále kolem 5.000 litrů otráveného alkoholu 

- 7. října první sněžení na Lysé hoře 
- 22. prosince 2012 podle mayského kalendáře předpovězen konec světa 

 

Statistika obce 

    
   Ve statistice za rok 2012 nedošlo k podstatným změnám.  
K poslednímu prosinci měla obec 1722 obyvatel. Mužů bylo 825 a žen 897. Od roku 2011 se 
zvýšil počet obyvatel o 25. Bylo to tím, že přibyly nové rodinné domky. Za tři roky, 2010-2012, 
bylo postaveno 13, do kterých se přistěhovali noví občané Prostřední Bečvy  
   Nejčastěji používaným příjmením bylo Fiurášek s počtem 57. Po něm následoval Křenek – 
49 a Růčkovi, kterých bylo 42. Stejně tak bylo v obci nejvíce Marií – 60. Potom Jany 49 a za 
nimi Janové 48. 
   V naší obci bylo používáno na 274 druhů jmen. Byly to ale například Sylie nebo Silvie, 
Anastázie a Anastásie, ale také Nela, Dita, Vanda, Alan, Nikolas, Bohumír, Bohumil a 
Bohuslav. Příjmení bylo okolo 337 druhů – Jurek, Jurok, Jurečka, Juřík, Juříček, Šena, Šenk, 
Šenkeřík, Ondryáš, Ondrůšek, Ondrušek, Ondráček a Mikel, Mikeš, Mikuda, Mikunda, 
Mikulenka a další podobné varianty. Také tradiční Křenek, Fiurášek, Fojtášek a další. 
   Nejstarší občan se narodil v roce 1918, potom další v roce 1920, to byli tři občané a v roce 
1921 se narodili také tři občané. 
   Do obce se přihlásilo 44 lidí z jiných vesnic a měst a 25 našich občanů se odhlásilo. Za rok 
2012 se narodilo 25 dětí, což byl docela velký počet, protože od roku 2000 to bylo vždy něco 
kolem deseti dětí za rok. 
   Navždy jsme se rozloučili s našimi 15 nejdražšími. Celkem bylo uzavřeno 12 sňatků a 3 
manželství byla rozvedena.  
 

Nehody v okolí 
 
   Před zbrojnicí střed byla provedena 21. června záchrana osoby zaklíněné v elektrickém 
vedení ve výšce asi 6m. Na místě události byla jednotka hasičů Valašské Meziříčí, posádka 



záchranné služby a Policie. Osoba byla pracovníky provádějící práce na elektrickém vedení 
z drátů vyproštěna a za pomoci montážní plošiny dopravena na zem. Doktor zahájil okamžité 
ošetřování a na místo události povolal vrtulník z Ostravy. Jednotky společně zastavily provoz 
na silnici E442 a vytvořily plochu pro přistání vrtulníku. 
 
Tragická nehoda mezi Dolní a Prostřední Bečvou se stala 14. července v 16.30 hod. Došlo ke 
srážce autobusu, nákladního automobilu a motorkáře. Čtyřicetiletý řidič motocyklu, který jel 
ve směru od Horní Bečvy, nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, na mokré cestě dostal 
smyk, motocykl položil a skluzem se dostal i s motorkou do protisměru, kde vjel přímo pod 
protijedoucí autobus. Motocyklista z Ostravy zemřel. S ním cestovala mladší žena, která 
vyvázla z dopravní nehody bez zranění. Na místo nehody přijela záchranná služba, policie a 
hasiči. Ve 20.00 byl zásah ukončen.  
Jednalo se o pátou dopravní nehodu se smrtelným zraněním v okrese Vsetín v tomto roce. 
 
 

Události v obci 
 
-  Od 29. ledna byly mrazy od 20-28°C. V mnoha rodinných domcích zamrzla voda. Byli to 

Vránovi, u paní Borovské, u Vašendů, Uhlářovi, Kubáňovi a další. Voda zamrzla ve škole a 
na sociálním zařízení na obecním úřadě. Spousta chatařů našla poruchy na vodě, po 
příjezdu na chaty. Někteří dojeli, až nebyl sníh, a tak byla poslední porucha zjištěna 24. 
dubna.  

-  Od 17. srpna nebylo možno používat vodu z obecního vodovodu. Při nátěru vodojemu na 
Adámkách se výpary z barvy dostaly do vody a podle laboratorních výsledků nebyla voda 
vhodná jako pitná ani jako užitková. Občané byli informování formou hlášení, letáčky, 
internetem. Zákaz používání vody se týkal části obce, která používala vodu z vodojemu 
(střed a dolní konec).  
Další vzorky byly odebrány 20. srpna v 8.00 hod. Po této kontrole bylo zjištěno, že se 
nepřístupné látky ve vodě nevyskytují. Kompletní výsledky však byly 23. srpna v 
dopoledních hodinách. Tehdy byl s okamžitou platností zrušen zákaz používání obecní 
vody. Všem občanům bylo doporučeno, aby ze svých přípojek odpustili dostatečné množství 
vody. Při vyúčtování vodného jim byla spotřeba snížena o 2m3. O důvodu znečištění 
informoval starosta v obecním zpravodaji. 
 

- celé léto bylo sucho a počasí houbám nesvědčilo. První říjnový týden se vše obrátilo o 150 
stupňů. Houby rostly všude a v obrovském množství. Především na krajích lesa a mýtinách. 
Pomohly tomu teploty v říjnu a hlavně deště, které celé léto chyběly. 

 
 

Výstavba v obci 
 
   Starosta obce Ing. Radim Gálik informoval občany  o stavu investičních akcí.  
- dokončení revitalizace budovy hasičské zbrojnice ve středu obce, která spočívala 

v kompletním zateplení objektu a výměně kotle na vytápění. Stávající kotel na uhlí byl 
nahrazen kotlem automatickým. Byla vyměněna okna a opravena střecha. 

- v prostorách zahrady mateřské školy střed bylo 9. září slavnostně otevřeno dětské hřiště 
pro veřejnost 

- bylo provedeno dotazníkové šetření zájmu o kompostéry. Sešlo se více než 250 
vyplněných dotazníků. 

 



Plánované a schválené akce: 
- zřízení bezdrátového rozhlasu, realizace v první polovině roku 2013    
- rozšíření rekreačního areálu, realizace v první polovině roku 2013  
-  dotace na zateplení Sokolovny 
- dotace na zateplení mateřské školy střed, ve výši cca 1,9 mil. Kč – realizované srpen 

2013 
- dotace na zateplení hasičské zbrojnice Kněhyně, ve výši cca 800 tis. Kč - realizace 

obou projektů v roce 2013 
    
Plánované investiční akce: 
- žádost o dotace na zakoupení kompostérů pro rodinné domky  
- nejdůležitější - dostavba kanalizace v obci. Ve spolupráci s obcí Horní Bečva byl založen 

Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva Horní Bečva, prostřednictvím kterého byla 
podána žádost o dotaci. Výsledky v březnu roku 2013 

- ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů střed podána žádost o dotaci na 
vybudování pěší naučné stezky. Součástí chodník od hasičské zbrojnice střed k základní 
škole 

- vypracována studie na přestavbu stávající požární nádrže u Zavadilky na přírodní 
koupací biotop 

- výstavba nové, případně rekonstrukce stávající úpravny vody  
- vybudování chodníku od Zavadilky k řadovkám v obci 
- výstavba asi 300m chodníku od Zavadilky k hasičské zbrojnici střed 

 

Přestupky 
 
   Obec Prostřední Bečva měla od roku 2008 s Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm 
sepsanou veřejnoprávní smlouvu na poli řešení přestupků. Znamenalo to, že stížnost se 
zaslala k vyřešení na Městský úřad v Rožnově, odbor přestupků. Dle vyúčtování veřejnoprávní 
smlouvy došlo v naší obci za rok 2012 k 24 přestupkům. 
Byl to jeden přestupek proti veřejnému pořádku § 47/1a (neuposlechnutí výzvy úřední osoby);  
šest přestupků proti občanskému soužití § 49/1a (ublížení na cti); třináct přestupků proti 
občanskému soužití § 49/1c (narušení občanského soužití, vyhrožování újmy na zdraví a 
drobné újmy na zdraví) a 4 přestupky proti majetku § 50/1a (krádež, zpronevěra, podvod, 
poškození majetku). 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 
   Poslední vítání občánků v roce 2011 se konalo 26. června. Kvůli zahájení prací na 
rekonstrukci obecního úřadu bylo další vítání odloženo a uskutečnilo se až v roce 2012. 
     Bylo to 22. ledna 2012 a bylo pozváno 11 dětí s rodiči. Zúčastnili se: 
KŘENKOVÁ SÁRA 
KÁŇOVÁ TEREZA 
JANÍČEK ALEXANDR 
ORSÁG FILIP 
FIURÁŠEK JAKUB 
TRLICA TOMÁŠ 
VARDŽÁKOVÁ EMA 
JUREČKOVÁ ADÉLA 
PAŘENICOVÁ ANNA 



CHYTRÁČEK MATYÁŠ 
      Program zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy. Svou premiéru měli Daneček Polášek, 
Evička Vašutová a Elenka Drápalová. Program s dětmi připravila paní učitelka Kristýna 
Šudáková.  
   Po projevu a přání starosty Ing. Radima Gálika se rodiče zapsali do pamětní knihy a spolu 
s dětmi se vyfotili u kolébky. Děti dostaly pamětní stříbrné tolárky a knihy. Rodiče dostali 
poukaz v hodnotě 500,- Kč na výběr zboží v lékárně Prostřední Bečva a maminky malou 
kytičku.  
   Na závěr slavnosti si všichni přítomní rodiče a představitelé obce připili šampaňským 
(nealkoholickým) na zdraví a štěstí dětí. 
   Stejný průběh měly i další dvě vítání občánků. 
Jedno se uskutečnilo 10. června 2012 a bylo pozváno šest dětí, jedna rodina nepřišla.   
HUDÁK MILAN      
JURAJDA SIMON      
PETŘEKOVÁ ALENA     
RŮČKA PETR      
SEČKÁROVÁ KRISTÝNA     
KOCIÁN PETR      
BUŘIČOVÁ ADÉLA  
   Stříbrné tolárky byly vyměněny za sadu v současnosti platných mincí s pamětní mincí 
s rokem narození dítěte.  Zvýšila se také cena poukazu na odběr zboží v lékárně Prostřední 
Bečva na 1000,- Kč.   
   Poslední vítání v roce 2012 proběhlo 30. září 2012, na slavnost se nedostavila jedna rodina.  
ŽĎÁRKOVÁ ELIŠKA   
VESELÁ KAROLÍNA  
PŠENČÍK VÁCLAV  
OPLETAL NIKOLAS  
KŘIVOVÁ ELENA  
JEŽ ADAM    
GÁLIKOVÁ DITA   
URBANOVÁ MARIE  
STAVINOHOVÁ NELA  
 

Zlatá a kamenná svatba  
 

    V roce 2012 navštívil SPOZ manželé, kteří oslavili výročí svých svateb. Byly to tři svatby 
zlaté, a jedna kamenná. 
Zlatou svatbu oslavili: 
Fárek Miloslav a Oldřiška z Prostřední Bečvy 577. Oslavu měli 2. června  
Pšenica Jan a Anežka, Prostřední Bečva 0/246, oslava probíhala 4. srpna 
Drda Antonín a Anna, Prostřední Bečva 595, slavili 20. října. 
   Poslední velká oslava se konala 7. února. Sbor pro občanské záležitosti popřál manželům 
Hrstkovým až 7. července. František a Anežka Hrstkovi oslavili krásných 70 společně 
prožitých let.  Všichni oslavenci dostali od obecního úřadu dárkový koš a krásnou kytici.  
 
    Nezapomnělo se ani na bývalé občany Prostřední Bečvy, kteří byli v domovech důchodců. 
Koncem roku se vydali představitelé obecního úřadu a zdravotní sestra paní Jana Vránová na 
návštěvu k těmto občanům. Kromě malého dárkového balíčku a obecního zpravodaje přinesli 
také novinky z rodné vesnice a rozptýlení všedního dne. 
 



Hřbitov  
 
    V prosinci uběhlo 10 let od zkolaudování hřbitova. Za tu dobu bylo vybudováno a 
odkoupeno 76 hrobových míst a pochováno 72 občanů. 
   Prvním pochovaným byl pan František Bil, bývalý místostarosta, který se staral o 
vybudování a zprovoznění hřbitova.  
Zakoupení hrobových míst: 
2002 – 1 hrobové místo 
2003 – 26 hrobových míst 
2004 – 13 hrobových míst 
2005 – 3 hrobová místa 
2006 – 8 hrobových míst 
2007 – 8 hrobových míst 
2008 – 3 hrobová místa 
2009 – 5 hrobových míst 
2010 – 3 hrobová místa 
2011 – 4 hrobová místa 
2012 – 5 hrobových míst 
    Z tohoto počtu bylo 32 urnových míst, 43 dvojhrobů a 1 jednohrob. 
Náklady za nájem jednotlivých hrobových míst: 
Dvojhrob:   
Nájem na 12 let - 336,- Kč 
Služby na 12 let - 1.200,- Kč 
Betonový rám bez DPH - 9.200,- Kč (+ 1.840,-Kč 15%DPH) 
Jednohrob: 
Nájem na 12 let - 336,- Kč 
Služby na 12 let - 1.200,- Kč 
Betonový rám vybudovaný svépomocí 
Urnové místo: 
Nájem na 12 let  -  48,- Kč 
Služby na 12 let -  600,- Kč 
Betonový rám bez DPH - 1.852,- Kč (+ 370,-Kč 15%DPH) 
Kopání hrobů a další služby spojené s pohřbem zajišťovala pohřební služba z Rožnova pod 
Radhoštěm. Správcem hřbitova byl zaměstnanec obecního úřadu pan Smoček Zdeněk. 
 

Tříkrálová sbírka 
   
   V roce 2012 obcházely o víkendu děti převlečené za tři krále všechny domácnosti, aby 
popřály do nového roku a poprosily o příspěvek do Charity.  
Výtěžek ze 7. ledna 2012: 
Prostřední Bečva: 65.551,- Kč (rok 2011 - 60.193,-Kč) 
Horní Bečva:  49.886,- Kč (rok 2011 - 54.483,- Kč) 
Dolní Bečva: 78.686,- Kč (rok 2011 -  73.573,- Kč) 
Hutisko-Solanec: 101.118,- Kč (rok 2011 - 105.000,-Kč) 
Celkem výtěžek na Rožnovsku v roce 2012 - 1 715 917,00 Kč 
Celkem výtěžek na Rožnovsku v roce 2011 -  1 661 728,00 Kč 

 
 
 



Hospodaření obce 
 
Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 2012 proběhlo dle rozpočtu obce schváleného na 
zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 12. 2011. Rozpočet byl v průběhu roku upravován 
dle potřeb hospodaření obce 12. rozpočtovými opatřeními. 
Stav účtů k 31 12. 2012:           
ČS Rožnov p.R.   7,854.531,92 Kč 
ČS Nový Jičín              296,15 Kč  
   K menšímu překročení plnění daňových příjmů o 7,63 % došlo z důvodu vyššího výnosu na 
daních z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů, z nemovitostí, z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů 
právnických osob. Výnos daně z přidané hodnoty však nebyl naplněn dle předpokládaného 
rozpočtu. 
   Plnění nedaňových příjmů bylo nepatrně překročeno o 18,02 % k upravenému rozpočtu. 
V malé míře plnění ovlivnily příjmy z poplatků za užívání veřejného prostranství, odvodu 
z výtěžku provozování loterií, poplatků za rekreační pobyt a ubytovací kapacitu.  
   Vlastní plánované rozpočtované příjmy: některé nebyly dosažené do výše schváleného 
rozpočtu např. kapitola „Pěstební činnost – těžba a prodej dřeva“. Jiné je vysoce překročily 
např. za kapitolu „Pitná voda - vyúčtování poplatku za vodu“, „Příjmy z finančních operací – 
příjmy z úroků“. 
Přijaté dotace: 
- z rozpočtových prostředků Zlínského kraje byl obci poskytnut finanční příspěvek ve výši 
12.100,- Kč na hospodaření v obecním lese  
- na zřízení Informačního centra a klubovny v prostorách obecního úřadu byla poskytnuta 
dotace ve výši 489.071,- Kč 
- na vybudování Dětského hřiště Prostřední Bečva v celkové výši 615.238,20 Kč obec přijala 
70% dotace ve výši 398.613,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj a 30% uhradila obec ze 
svého rozpočtu 
- dotaci ve výši 5% v částce 50.884,99 Kč od Ministerstva životního prostředí, z Fondu 
soudržnosti EU 85% ve výši 865.050,95 Kč na Projekt „Revitalizace budovy hasičské 
zbrojnice“. Zbývající část z celkové částky projektu 1,337.504,80 Kč uhradila obec ze svých 
prostředků 
- z Ministerstva pro místní rozvoj přijala obec dotace na Územní plán obce ve výši 24.138,- 
Kč a ve výši 136.782,- Kč (od Evropské unie) 
- od Úřadu práce Zlín obdržela obec finanční příspěvky dle dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 266.000,- Kč  
- účelovou neinvestiční dotaci ve výši 34.200,- Kč na úhradu výdajů spojených s přípravou a 
konáním Voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů 
- ze Zlínského kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu (složen z příspěvku na školství a 
příspěvku na výkon státní správy) ve výši 476.300,- Kč  
   Běžné výdaje: Za uplynulý rok byly provedeny menší opravy místních komunikací, oprava a 
údržba veřejného osvětlení, likvidace domovního odpadu a tříděného odpadu, zakoupena 
technika pro Sbory dobrovolných hasičů, do místní knihovny zakoupeny knížky, podpora 
tělovýchovy a sportu, podpora školství, jiných klubových neziskových organizací v obci a 
jiných nadací, příspěvek lékařské službě první pomoci. Ani kulturní záležitosti v obci 
nezůstaly bez příspěvku – vítání občánků, návštěvy jubilantů a občanů v domovech pro 
seniory, pořádání vánočního jarmarku, sletu čarodějnic, podpora plesů a soutěží. 
    Kapitálové výdaje – byly vykoupené pozemky pro místní komunikace a u rodinného domu č. 
p. 325 za 302.844,- Kč. Byl zakoupen automobil za 280.644,- Kč, odkoupen rodinný dům ve 
výši 1,185.722,- Kč, dokončena revitalizace hasičské zbrojnice střed v celkové výši 



1,337.504,80 Kč, dostavěno dětské hřiště za  615.238,20 Kč, dokončeno Informační centrum a 
klubovna v prostorách obecního úřadu, převeden investiční transfer do Dobrovolného svazku 
obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva zřízeného pro výstavbu kanalizace. Byly uhrazeny 
přípravné práce a zpracování projektů pro další investiční práce, které budou realizovány 
v následujícím období. Například Rozšíření sportovně rekreačního areálu, bezdrátový 
rozhlas, revitalizace hasičské zbrojnice v Kněhyních, územní plán obce, výstavba chodníků. 
Příspěvková organizace zřízená obcí – ZŠ a MŠ obdržela od obce v roce 2012 příspěvek na 
provoz ve výši 2,368.719,- Kč. Byl podán návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření v celkové výši 10.672,96 Kč.   
    Přezkoumání hospodaření obce na základě zákona vykonali Ing. Antonín Putala kontrolor 
pověřený řízením přezkoumání a Ing. Svatava Čurdová, kontrolor z kontrolního oddělení 
Zlínského kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5.10.2012  -   9.10. 2012 (dílčí 
přezkoumání hospodaření obce) a ve dnech 8. 2. 2013, 11. 2. 2013, 19.2.2013   (závěrečné 
přezkoumání). 
   Výsledek přezkoumání:  Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.  Při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.      
 
Poplatky v obci 
 
V obci Prostřední Bečva se v roce 2012 vybíraly tyto poplatky: 
Za odběr pitné vody  
– cena od 1. 1. 2012  19,- Kč/m3 bez DPH 
Splatnost poplatku dle podkladu pro odběr vody. 
Za psa – za rok 
– jeden pes (starší 3 měsíců) 100,- Kč a každý další 150,- Kč.  
Splatnost  poplatku 15. února daného roku 
Za likvidaci PDO – za rok 
– 400,- Kč na osobu, občané nad 70 let 200,- Kč,  
   děti do 2 let osvobozeny 
- 400,- Kč za rekreační objekt 
Splatnost obou poplatků 31. března daného roku. 
   Další byly poplatky za užívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt15,- Kč/den a 
osobu a ubytovací poplatek 5,- Kč/den a lůžko. 
 Platba se prováděla hotově do pokladny nebo složenkou, popřípadě převodem z účtu. 
   

 

Vybráno z usnesení zastupitelstva obce 
    
   První zasedání v roce 2012 bylo 16. února a bylo to již 15. zasedání. Bylo věnováno 
především rozpočtu. Schválilo se čerpání a plnění rozpočtu na rok 2011, změny rozpočtu na 
rok 2012, rozpočet sociálního fondu a jeho čerpání a výroční zpráva Základní a Mateřské 
školy Prostřední Bečva. Bylo schváleno vypracování projektu na dětské hřiště a vybrána 
firma EPRON Consulting na vypracování projektu a žádosti.  
Termín zápisu dětí do mateřské školy byl schválen na březen.  
   Ze strany turistů byla velká kritika na neinformovanost o stavu parkoviště na Pustevnách. 
Zastupitelstvo proto schválilo řešit tuto situaci pomocí informační tabule. 
   Souhlas byl udělen na žádosti o stavby rodinných domků na p.č. 645/5 a 509/4 a na výměnu 
parcel dle geometrického plánu č. 1872-178/2011. 



   Zastupitelé vzali na vědomí podmínky Správy chráněné oblasti Beskydy k rozpracovanému 
územnímu plánu obce, dále vzali na vědomí připomínky k organizaci stánkového prodeje a 
parkování na Pustevnách a uložili ředitelce školy projednat s okolními obcemi termíny 
uzavření mateřské školy.  
   16. zasedání se konalo 22. března a bylo v pořadí druhé v roce 2012. Také na něm se 
jednalo především o rozpočtu obce. Odsouhlasily se jeho změny a plnění a závěrečný účet 
obce za rok 2011. Schválilo se hospodaření obce za rok 2011 a opatření k nápravě chyb a 
nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.  
   Tohoto zasedání se zúčastnilo velké množství hostů, zejména proto, že se jednalo o 
zachování provozu mateřské školy v Kněhyních. Za určitých podmínek byl provoz na školní 
rok 2012 – 2013 schválen. 
   Na tomto zasedání byly vyhlášeny záměry na prodej parcel č. 1979/5; 397/18 a stavební 
parcely č. 1569/2 a výkup pozemků dle geometrického plánu 1955-153/2011. Zastupitelé vzali 
na vědomí informace o investičních akcích – chodník od hasičské zbrojnice k základní škole, 
umístění dětského hřiště.  Byli informováni o možnosti zateplení budov mateřské školy střed a 
SDH Kněhyně. Další možnost získání dotací na vybudování dětského hřiště v prostorách 
mateřské školy Kněhyně nebo v Bacově, popřípadě v mateřské škole střed. 
   Na tomto zasedání se prezentovala firma EKOTOXA, realizovala různé projekty za pomocí 
dotací z Evropské unie.  
   Úkolem starosty po tomto jednání bylo zjistit možnost koupě nového auta, projednání řešení 
dopravy na Pustevny s pronajimatelem parkoviště a projednání možnosti využití plochy pod 
Plančákem pro potřeby tréninku hasičů. 
   V dubnu zasedali zastupitelé potřetí v roce na 17. zasedání, které proběhlo 19. 4. 2012. 
Starosta zjistil možnost koupě nového auta a tak byla schválena finanční částka ve výši 
300.000,-Kč na jeho zakoupení. Odsouhlasen byl projekt na vybudování dětského hřiště 
v prostorách mateřské školy v Kněhyních za přispění dotace od Místní akční skupiny 
Rožnovsko ve výši 350.000,- Kč za spoluúčasti obce ve výši 20%. 
   Projednávaly se a odsouhlasily změny a plnění rozpočtu. Na tomto zasedání byla 
prezentována možnost vybudování přírodního koupaliště ze stávající nádrže. Zastupitelé 
odsouhlasili zpracování této studie ve 3D vizualizaci. Rozhodlo se také o pronájmu prostor na 
Pustevnách v době konání poutě panu Radimu Pečkovi, který zajistil veškerý provoz a úklid 
na této akci za 30.000,- Kč. Při této příležitosti se rozhodlo, že se na pouti sv. Zdislavy dne  
3. června2012 nebudou vybírat poplatky za stánkový prodej.  
   Po dlouhé diskuzi se zastupitelé rozhodli neprodávat pozemky p.č. 1979/5 a p.č. 397/18. 
Žadatelé tyto pozemky mohli dále využívat jako dosud, ale bez možnosti koupě. Souhlas byl 
pouze s prodejem pozemku stavební p.č. 1569/2. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o 
provozu mateřské školy v době velkých prázdnin, připomínky k internetovým stránkám obce a 
informaci o provozu parkoviště na Pustevnách při naplnění s použitím informační tabule. 
   Přidělené úkoly se týkaly především zajištění a opravy místních komunikací, potůčků, 
úpravy břehů a prořezání náletů.  
   Květnové čtvrté zasedání v roce 2012 se uskutečnilo 24. 5. 2012, a bylo v pořadí celkově již 
18. zasedání zastupitelstva. 
Na tomto zasedání se schválil počet tříd v základní škole. Pro školní rok 2012/2013 to byly 4 
třídy, s tím, že dvě byly spojeny. 
   Dotace na dětské hřiště v Kněhyních byla na předcházejícím zasedání schválena ve výši 
300.000,- Kč. Vzhledem k porovnání žádostí z okolních obcí se navýšila na 450.000,- Kč. 
   Zastupitelé rozhodli, že se vůz ŠKODA Fabia prodá a koupí nový. 
Byl schválen finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro obě družstva SDH. 
   Na tomto zasedání informoval starosta o stavu realizace dětského hřiště v prostorách MŠ 
střed a o dalších investičních akcích. Dále informoval o možnosti zakoupení kompostérů pro 



občany za přispění finanční dotace. Důležitým bodem jednání bylo vyhlášení konkurzu na 
ředitele Základní školy dne 5. června 2012. 
Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Prostřední Bečva schválilo 
zastupitelstvo na svém pátém zasedání v roce 2012. Konalo se 12. 6. Opět došlo ke schválení 
změn a plnění rozpočtu za období leden až květen 2012. Bylo také schváleno předložení 
žádosti o dotaci do nejbližší možné výzvy Operačního programu Životního prostředí – 
zlepšení vodohospodářské infrastruktury, snížení nečistoty vod. Zastupitelstvo schválilo 
zakoupení pozemku p. č. 331/2; 311/1 a stavební parc. č. 563, včetně stavby. Jednalo se o 
rodinný dům ve středu obce u domu služeb.  Zastupitelé vzali na vědomí finanční a technický 
rozsah projektu Dostavba splaškové kanalizace Prostřední Bečva a Horní Bečva. Starostovi 
bylo uloženo podepsat žádost o dotaci. Prioritou uvedenou v dotaci bylo zlepšení 
vodohospodářské infrastruktury, snížení nečistoty vod.  
   Ve čtvrtek 17. července se zastupitelstvo sešlo již po šesté. Na programu byl samozřejmě 
rozpočet, jeho plnění a schválení změn v rozpočtu. Mateřská škola střed a Kněhyně si 
zažádala o povolení výjimky v počtu dětí. Tato žádost byla schválena. Důležitým bodem bylo 
schválení koupě pozemku p. č. 331/2, 311/1 a st. parc. č. 563 včetně stavby za 1,450.000,- Kč. 
Jednalo se o budovu č. p. 325.   Členové zastupitelstva vzali na vědomí informace o projektu 
dětského hřiště v Kněhyních a o stavu žádosti na dotaci o nový územní plán obce.  
   23. srpna se sešli zastupitelé na sedmém zasedání. Bylo již 21., a schválili plnění a změny 
v rozpočtu. Dále schválili opravu podlahy ve zbrojnici střed za cenu 50.000,- Kč, finanční 
příspěvek pro hudební skupinu Záhořané ve výši 30.000,- Kč na vydání jejich CD a firmu 
Morava okno, výroba plastových oken a dveří z Valašského Meziříčí jako zhotovitele 
vstupních dveří v ZŠ. Starosta informoval o příčinách znečištění pitné vody v obci, které vzali 
zastupitelé na vědomí spolu s dalšími připomínkami týkajícími se provozu obecního 
vodovodu.  
    Dvacáté druhé zasedání, v roce 2012 v pořadí osmé se konalo 18. října. Po schválení 
plnění a změnách v rozpočtu jednali zastupitelé o navýšení příspěvku na platy učitelů v MŠ 
Kněhyně a střed. Projednával se finanční příspěvek pro ZŠ Horní Bečva ve výši 15.000,- Kč a 
dotace ve výši 40.000,- Kč pro hasiče Kněhyně na vybudování podlahy ve zbrojnici. Dále byla 
schválena částka 20.000,- Kč na ohňostroj na rozsvěcování vánočního stromku a finanční 
příspěvek Mysliveckému sdružení Radegast na trubače při Hubertské mši. Bylo schváleno 
podepsání Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje území Rožnovska. Občanům v domovech důchodců byl schválen balíček 
v hodnotě 400,- Kč. Dále se projednávalo parkoviště na Pustevnách a jeho obsazenost, 
pozemková úprava na Adámkách a dotace na nový územní plán obce. Starosta dostal úkol 
oslovit tři firmy na zpracování projektu chodníku od středu obce po Zavadilku, podél 
cyklostezky. Dále prověřit možnosti výstavby nové úpravny vody a oslovit dosavadního 
provozovatele svozu odpadu a požádat o sdělení cenové nabídky. Zastupitelé neschválili 
odkoupení zařízení v budově Sokolovny od stávajícího nájemce. 
    Listopadové, deváté zasedání ve čtvrtek 22. 11. se zabývalo především rozpočtem, a to 
návrhem na rok 2013, a změnami a plněním rozpočtu na rok 2012. Na programu byl také 
rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015. Vše bylo schváleno. Zastupitelé schválili rozdělení 
výtěžku z provozování loterií zájmovým organizacím v obci. Bylo odsouhlaseno provedení 
výběrového řízení na svoz domovního odpadu JUDr. Janákem a zhotovitelem projektové 
dokumentace chodníku ve středu obce byl schválen Ing. arch. Kunetek. 
   Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů na řešení situace na cestě na Fiuráškovicích, 
nutnost opravy místní komunikace u sokolovny a připomínky k osvětlení v obci. Starostovi 
uložilo zastupitelstvo sepsat nájemní smlouvu na horní patro v sokolovně a oslovit tři firmy na 
vypracování cenové nabídky na opravu podlahy v této budově. Starosta měl dále za úkol 
oslovit tři firmy na zpracování projektu na zateplení domu služeb.  



   V prosinci byly zasedání dvě. Desáté v pořadí bylo 13. prosince a bylo za dva roky činnosti 
zastupitelstva již 24. Jako vždy se projednávalo plnění a změny v rozpočtu, které byly posléze i 
schváleny. Byl také schválen rozpočet na rok 2013. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na 
vybudování dětského hřiště v zahradě MŠ Kněhyně.   
   Poslední, jedenácté, zasedání zastupitelstva v roce 2012 se konalo 21. prosince. Na něm 
zastupitelé schválili tři obecně závazné vyhlášky. Vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích, 
vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhláška č. 3/2012 o zákazu 
podomního prodeje. Schválilo se planění a změny v rozpočtu a smlouva o nájmu nebytových 
prostor mezi obcí a TJ Sokol Prostřední Bečva. Starosta dostal za úkol projednat a připravit 
s majitelem Zavadilky návrh obecně závazné vyhlášky o provozování výherních hracích 
automatů.  
    

Volby do zastupitelstva krajů  
 
   V roce 2012 byly dvoje volby, které se konaly v jednom termínu, 12. a 13. října. 
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem byl 1424. Voličů, kterým byly 
vydány úřední volební obálky, bylo 447.  Do urny bylo vhozeno 445 obálek a z toho bylo 
platných 419 hlasů. Voleb se tedy zúčastnilo 31% voličů z počtu zapsaných ve volebním 
seznamu. 
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje v naší obci:  
 Strana č.   5. - Koruna Česká                       -    0 hlasů 
 Strana č.   6. - SUVERENITA                       -    6 hlasů 
 Strana č.   7. - Volte Pravý Blok                    -    2 hlasy 
 Strana č.   8. - SOPZ (Zemanovci)                 -  13 hlasů   
 Strana č. 20. - MORAVANÉ                         -  11 hlasů 
 Strana č. 22. - Národní socialisté                  -    2 hlasy 
 Strana č. 26. - NEZÁVISLÍ                           -    6 hlasů 
 Strana č. 34. - ZVUK 2012                            -  63 hlasů   15% 
 Strana č. 41. - Lékaři a odborníci                   -    0 hlasů 
 Strana č. 43. - KSČM                                   -  81 hlasů    19% 
 Strana č. 46. - Hnutí ODBORNÍKŮ                 -    4 hlasy 
 Strana č. 51. - Strana zelených                     -    4 hlasy 
 Strana č. 53. - Dělnická strana                      -    4 hlasů 
 Strana č. 56. - Zdravý kraj                             -    0 hlasy 
 Strana č. 58. - Morální očista                        -    2 hlasy 
 Strana č. 60. - ČSSD                                   -   98 hlasů     23% 
 Strana č. 65. - Republikáni                           -     0 hlasů 
 Strana č. 70. - ODS                                     -   24 hlasů  
 Strana č. 76. - Starostové                             -   11 hlasů 
 Strana č. 77. - Strana svobodných občanů     -     3 hlasy 
 Strana č. 84. - KDU-ČSL                              -   80 hlasů     19% 
 Strana č. 93. - Česká pirátská strana            -     5 hlasů 
 

Volby do Senátu Parlamentu Poslanecké sněmovny 
 
   Volby do Senátu parlamentu Poslanecké sněmovny se konaly ve stejný den, tedy 12. a 13. 
října 2012. Počet zapsaných voličů ve volebním seznamu byl 1424.  Úřední obálky si převzalo 
428 voličů a odevzdalo 423 voličů. Z tohoto počtu bylo 383 platných hlasů. Voleb se 
zúčastnilo 30% zapsaných voličů ve volebním seznamu.  



Výsledky voleb do senátu:  
Kandidát č. 1 - JUDr. Ing. Karel NEDBÁLEK, PhDr.  -     8 hlasů 
Kandidát č. 2 - Vladimír MÍSTECKÝ                        -    61 hlasů 
Kandidát č. 3 - Marie HOŘČICOVÁ                         -      1 hlas 
Kandidát č. 4 - Ing. Jindřich ŠNEJDRLA                    -    92 hlasů 
Kandidát č. 5.- Aleš BARDOŇ                                -      6 hlasů 
Kandidát č. 6.- Jiří ČUNEK                                     -  161 hlasů 
Kandidát č. 7.- Jindřich CAHLÍK                             -    23 hlasů 
Kandidát č. 8.- Jiří ČÁSTEČKA                              -    31 hlasů 
   V I. kole nebyl zvolen nadpoloviční většinou žádný kandidát, proto se konalo II. kolo 
senátních voleb.  Do něj postoupili Jiří Čunek a Jindřich Šnejdrla. 
Počet zapsaných voličů do stálého seznamu byl 1424. Úřední obálky si převzalo 176 voličů, 
kteří je také odevzdali. Z toho bylo platných 175 hlasů. II. kola voleb do senátu se zúčastnilo 
12% voličů. 
Výsledky voleb II. kolo: 
Jiří ČUNEK                     -    129 hlasů         73% 
Jindřich ŠNEJDRLA       -      46 hlasů         27% 
 

Zpravodaj 
   
   Vycházel již 12. ročník. První číslo obecního zpravodaje vyšlo v dubnu 2001. K jeho 
vydávání došlo především proto, že bylo zrušeno místní vysílání NTV Bečva a občané neměli 
možnost dovědět se blíže o dění v obci. Původně měly být ve zpravodaji uveřejňovány 
především informace z obecního úřadu, z kraje a důležité informace pro občany. Postupně se 
však začaly uveřejňovat i společenské rubriky, programy kin, mše v kostele, kulturní život 
v okolí obce a v neposlední řadě také reklamy. 
   Zpravodaj obce byl neprodejný a pošta jej roznášela do všech domácností v obci. Tisklo se 
550 kusů, ale protože přibývalo nových rodinných domků, přibylo i zájemců o zpravodaj. 
Nejen v naší obci, rádi si ho přečetli také občané z Horní Bečvy, protože mnoho jich z naší 
obce pocházelo. Čtenáři byli také chataři a chalupáři. Zpravodaj byl zveřejňován i na 
internetových stránkách obce. 
 

Pamětníci zpravodaj 

 
Jindřich Frnka 
„Ještě mám vzpomínku na hru v Kněhyních na hasičském výletu. Hráli jsme venku pod 
zbrojnicí, celkem pohodová zábava. Když znenadání se při nás objevili dva páni a mermomocí 
chtěli povědět cosi moc důležitého, nejprve bubeníkovi a posléze i nám všem. Oni páni byli 
Michal B., a asi jeho letní host z Německa, oba ve velmi povznesené náladě. Zajímavé bylo, že 
Michal B. mluvil německy, a jeho host česky. Připadalo nám to jako zmatení jazyku 
v Babylonu. Staňa B. povídá: „Ještě nám tu chybí Joža Č“. Jako kdyby ho přivolal, on se 
objevil na cestě a už si to zamířil k nám. Bylo na něm vidět, že má nějakou tu skleničku v sobě. 
Došel k oběma pánům, sedli si za nás na lavice a živě spolu diskutovali, asi si dobře rozuměli. 
Takových výletů, zábav, plesů a svateb jsme odehráli nepočítaně.  
Nejvíce jsme se nahráli na Zavadilce, kromě zábav, plesů či výletů jsme v letní sezoně 
pravidelně hráli každý čtvrtek na tzv. večírcích. Těch odehraných sezon bylo hodně. Abychom 
si udrželi přízeň návštěvníků, bylo nutno hodně obměňovat repertoár. V té době vycházely 
z dílen skladatelů spousty nových skladeb. Bylo štěstím, že Emil Bernátek vnikl do tajů 
rozepisování skladeb pro jednotlivé nástroje. Když uslyšel v televizi nějakou zajímavou píseň, 
dovedl ji zapsat do not a pro nástroje. Bylo jeho velkou zásluhou, že naše muzika byla 



oblíbená jak mladou, tak i starší generací. Měl také nadání v krátké době ovládnout hru na 
různé hudební nástroje. Svého času u nás existoval valašský krůžek i s muzikou vedenou J. 
Kysučanem. Chyběl jim cimbál, osvětová beseda jej zakoupila. Nikdo však na něj neuměl hrát. 
Posadili za něj Emila a za 14 dnů už s nimi veřejně vystupoval.  
    Zmíním se i o Staňovi Dorotíkovi. Ovládal dobře svoje nástroje klarinet a Es saxofon. Uměl 
na nich vyloudit nádherný tón, jímž dokázal nenásilně naplnit velký prostor. Měl 
kamarádskou povahu, hrálo se s ním dobře. Naše obsazení nástrojů bylo: Emil Bernátek – 
elektrické klávesy, Staňa Dorotík – klarinet, alt saxofon, Vlaďa Bernátek – klarinet, tenor 
saxofon, já – trumpeta, Pepík Bernátek – basová kytara, Petr Malina – bicí, později u bicích 
J. Šira. Takto jsme hrávali do konce osmdesátých let.  
   Za zmínku stojí dodat, které skladby jsme nejvíc hráli. Z polek vedla svižná, zpěvná 
skladba:„Dvorečku ze dvora“, z valčíků to byly tři, které jsme hrávali v kuse: „Tulipány 
z Amsterodamu…, Jen ty a já…, Už jako poupě…“ Z foxtrotu vedla rytmická skladba 
švýcarského původu: „Rosalin.“ Z pomalých vedl slowfox:„Drahoušek“ následován 
Havajskou písní, sborově zpívanou našimi fotbalisty. Posledními hity, které jsme hráli 
byly:„Dívka s citrónovou šálou a Okno Tvé lásky.“ Poté ovládly taneční parket diskotéky. Já 
jsem se poté věnoval jen hře s hornobečvanskou dechovkou.   
 
Michal Bernátek 1978 
Byl jsem požádán, abych vylíčil poměry v Prostřední Bečvě za doby okupace našeho státu a 
též o mé odbojové činnosti proti Němcům, ježto v této době byl jsem tajemníkem na obecním 
úřadě v Prostřední Bečvě. Vyhovuji tomuto požadavku a uvádím následující: 
   „Po okupaci našeho území německým vojskem stal se náš kraj pohraničním územím 
Slovenska. Geografická poloha veliké souvislé plochy lesů a hlavně vlastenecky uvědomělý lid 
tohoto kraje předurčilo území naší obce a okolních obcí k podzemnímu odbojovému hnutí 
proti Němcům.  Již v roce 1939 spolupracovalo několik občanů naší obce a taktéž i já 
v převádění osob do zahraničí. Z naší obce odešli Daněk a Křenek, kteří později bojovali 
v Anglické armádě. Občané poslouchali zahraniční rozhlas přesto, že bylo to pod trestem 
smrti zakázáno.  
   Na podzim 1939 utvořila se tajná organizace, která byla ve spojení s ústředním vedením. 
V této organizaci byli činní Robert Malina a Ludvík Buš, kteří byli zatčeni a odsouzeni pro 
přípravu velezrady. Robert Malina při útěku byl postřelen a pak léčen v nemocnici až do 
osvobození. Ludvík Buš se již nevrátil. 
   Začátkem roku 1944 začalo se občanstvo Prostřední Bečvy organizovat k ozbrojenému 
odboji za vedení Františka Haše, který byl ve spojení s ústředním vedením. František Haša 
byl na obecním úřadě pokladníkem a já jako tajemník byl jsem s ním  každodenně ve styku a 
společně jsme projednávali věci týkající se odboje. Na jeho pokyn vypracoval jsem evidenci 
všech vojáků v obci a bylo navázáno spojení s odbojovým hnutí v Horní Bečvě. Obstarány 
výbušniny a vyráběny ruční granáty.  
   Občané přechovávali osoby stíhané a opatřovali jim zbraně. Partyzánu Rudolfu Bujnochovi 
jsem dal vojenskou karabinu a střelivo. Po příchodu partyzánské skupiny Jana Žižky obec 
Prostřední Bečva zapojila se činně do odbojového hnutí. Na podzim roku 1944 bylo v naší 
obci asi 60 partyzánů, pro které bylo nutno zaopatřovat potraviny, oděv, obuv a raněným 
lékařské ošetření. Potraviny jsme z části obstarávali potravinovými lístky, které nám dával 
zásobovací zaměstnanec Glanc a také jiným způsobem. 
   Starosta obce Křištof Josef dodal do mého obilí určeného původně pro podzimní zemědělský 
osev zemědělcům. Já dal jsem pro partyzány 200 kg obilí, Jan Bil v noci přiváděl do mého 
domku partyzány, kteří obilí odnášeli, domnívám se, že do mlýna v Dolní Bečvě. Chléb 
z tohoto obilí pekl Tošenovský pekař v Dolní Bečvě a chléb odvážel svým autem do Prostřední 
Bečvy – Kněhyně pro partyzány. Jako tajemník u obecního úřadu ve styku se zemědělci 



dojednával jsem s nimi dodávky dobytka pro partyzány, aby v evidenci dobytka nebyly závady, 
vystavoval jsem na dobytek dodaný partyzánům, pasy na jména z jiných obcí.  
   Dohodl jsem se s tajemníkem z Horní Bečvy a z Lhoty u Valašského Meziříčí, že když jim 
dojdou poštou pasy, aby mě ihned zaslali zpáteční lístky, abych měl doklad, že byl tam 
dobytek vzat do evidence. Vyžadovaly to tehdejší předpisy. Došlé pasy byly ihned spáleny.  
   Partyzánská brigáda měla svůj štáb v Prostřední Bečvě a byla vedena ruským důstojníkem 
majorem Murzinem. František Haša, který byl vedoucí odboje, docházel pravidelně do štábu. 
Bylo dojednané, že ozbrojené povstání bude provedeno za účasti partyzánů. Navázali jsme 
spojení se zaměstnanci Zbrojovky ve Vsetíně, odkud za jejich pomoci měly býti dodány zbraně 
ve větším množství do Prostřední Bečvy. Bohužel zrada vše zmařila. Mezi partyzány byl 
zrádce Dvořák, který měl plnou důvěru u štábu, a který Němcům prozradil osoby, které byly 
ve spojení s partyzány.  
   Začátkem listopadu 1944 bylo zatčeno více osob z Prostřední Bečvy a také z Horní Bečvy. 
Já jsem byl zatčen na Horní Bečvě u kostela, kde bylo po ranní mši hodně lidí.  Byli jsme 
obklíčeni vojskem a upozorněni, že při útěku bude každý zastřelen. Byla vyvolávána jména 
hledaných osob. Kromě jiných byl hledán tajemník Pavelka. Gestapo bylo někým upozorněno, 
že tajemníkem v Prostřední Bečvě je Bernátek a bylo pak voláno toto jméno. Rozhodl jsem se, 
že se neozvu, a že skočím do řeky Bečva nějak odejdu potokem.  Řekl jsem to svému švagrovi 
Cyrilu Michlíkovi, který mne chytil za ruku a zadržel mne. Věděl, že tento útěk by znamenal 
jistou smrt pro mne. Zachránil mě tím život.  Poslechl jsem ho a chtěl jsem se pak ukrýt 
v kostele. Našel se však „dobrý“ občan z Horní Bečvy, který mě znal a přivedl gestapáky ke 
mně. Byl jsem zatčen a s ostatními zatčenými odveden na Bílou, kde jsme byli každodenně 
vyslýcháni.  Zachránilo mne jen to, že jsem se nikdy osobně nesetkal se zrádcem Dvořákem, 
který mne osobně neznal a omylem považoval za obecního tajemníka Pavelku, který měl 
funkci tajemníka naší odbojové skupiny. Pavelka se skrýval až do osvobození a Dvořák se o 
svém omylu nedozvěděl. 
Měl jsem štěstí, poněvadž asi na jeho pokyn byl jsem po 10 dnech vězení propuštěn. Na Bílé 
byli jsme vězněni v koňské stáji, kde spali jsme na betonové podlaze. Bylo nás tam 18 a vrátili 
jsme se pouze tři. Byl to Jan Bil z Grapy, pracovník obce Rudolf Drozd z čísla 3 a já, 
Bernátek Michal. Patnáct bylo umučeno a zastřeleno.  
   Zrádce Dvořák Němce jistě dobře informoval o tom, jaké nebezpečí jim hrozí od našeho 
odboje a přesto, že na frontách byli Němci na ústupu a potřebovali vojsko na frontu, přece 
okolo 20. listopadu 1944 obklíčili lesy od Frenštátu až po Bílou s velikým počtem vojska a 
frontovým postem čistili lesy od partyzánů, za osobního velení K. H. Franka, který se svým 
štábem byl ubytován v hotelu Bečva. Při tomto frontovém postupu byl vypátrán úkryt 
Františka Haše a Kubiše. Tito zahynuli, z této skupiny se zachránila Alžběta Divínová. 
   Dle svědectví osob vyslýchaných v hotelu Bečva měl Frank v úmyslu vypálit všechny 
chalupy v Prostřední Bečvě a muže postřílet. Po vypátraní skupiny Františka Haše od tohoto 
úmyslu upustil. Partyzáni měli své spojence i mezi Němci a včas se dozvěděli o zásahu a těsně 
před obklíčením z kraje odešli, takže akce Němců nedosáhla takových výsledků, jakých 
očekávali.  
   Začátkem roku 1945 přišla do Prostřední Bečvy skupina Mjr. Popova. Obyvatelstvo i 
s touto skupinou navázalo styky a podporovali je. Byli ubytováni ponejvíce v chalupách na 
Kršleném. 
   Naše obec byla 4. 5. 1945 osvobozena. V tomto vylíčení mé činnosti uvedl jsem pouze 
závažnější věci. Nemohu popisovat podrobnosti, ani si na všechno nepamatuji, ale jako 
tajemník byl jsem nucen pořád něco zachraňovat. 
   Uvádím tento případ: 
Za doby Heindrichiády byl vydán rozkaz, že každý občan je povinen se přihlásit na policii 
(policejně) k pobytu v obci bydliště. Kdo nesplnil tuto povinnost, měl býti ihned zastřelen. 



Takovým způsobem zahynul František Juroška z čísla 66, který byl mimo obec – byl na 
cestách  a nemohl se vykázat potvrzením, že je někde přihlášen a po ukončení lhůty jsem již 
nemohl jejich karty odeslat na Okresní úřad, poněvadž byli by zastřeleni.  
Provedl jsem to tak, že vyplnil jsem jim přihlášky a založil je do kartotéky. Na okres jsem 
druhopis neodeslal. Kdyby se to prozradilo, hájil bych se tím, že se karta poštou ztratila, což 
by gestapo asi neupokojilo, byl bych jistě zastřelen. 
   I při těchto těžkostech neodešel jsem ze svého zaměstnání, protože jsem si uvědomoval, že 
nikdo by tolik neriskoval jako já. Zůstal jsem v zaměstnání, protože bylo to v zájmu národního 
osvobození. 
    

Slet čarodějnic 
 
   V. ročník sletu čarodějnic se konal 30. dubna, tentokrát v pondělí. 
Přípravy začaly o několik týdnů dříve. Sdružení Sakumpikum požádalo o spolupráci místní 
sdružení myslivců. Ti měli na starost občerstvení, táborák a figurínu čarodějnice. Vše ostatní 
zajišťovalo sdružení. Program, hudbu, soutěže pro děti, ceny a podobně.  
   Počasí bylo úžasné, přímo letní. Teploty přes den vystoupaly vysoko nad 20°C a večer bylo 
také příjemné teplo. Nebe nezastínil ani jediný mráček. Podařilo se zajistit moderátora 
z Rádia KISS z Ostravy. Hudbu zajišťoval  DJ Dario Snipe z Karolinky. 
   Začátek byl stanovený na 17.00, sraz masek opět u základní školy ve 16.45. V tuto dobu 
nebylo kolem školy ani památka po nějaké čarodějnici. Těsně před pátou se masky začaly 
scházet. Přišlo velké množství malých čarodějnic – asi třicet. Počet dospělých se velice 
ztenčil. Bylo jich jen pět.  
   Průvod se na hřiště vydal ve čtvrt na šest. Korzovalo se po parketu, aby si návštěvníci mohli 
prohlédnout jednotlivé masky.  
   Moderátor byl vynikající. Bylo poznat, že je to zkušený člověk. Nic ho nezaskočilo a nebylo 
poznat, že se program vůbec nevyvíjí podle časového harmonogramu. 
   Začala první disciplína pro dospělé – tanec s koštětem. Proto, aby si hosté mohli pořádně 
prohlédnout masky a mohli hlasovat o MISS Sympatie. Čarodějnic bylo málo, o to více se 
snažily v disciplínách.  
    Potom soutěžily děti – první byl slalom s frolbalovou hůlkou a balónem kolem kuželů. Další 
disciplína – zásah do branky míčkem. 
    Dospělé – hod koštětem na cíl. Házely z pódia do kruhu nakresleného na parketě. Některé 
košťata se tak rozvibrovaly, že nebylo možné cíl zasáhnout. Vše zakončila soutěž malých 
čarodějnic, tanec na parketě s nafouklým balónkem.  
   Potom vystoupila skupina Yuphones s programem. Nejdříve předvedli žonglování. Všechny 
triky si pak mohly děti osobně vyzkoušet na trávníku na hřišti. Byl o to velký zájem. V tomto 
čase byla vyhodnocena MISS sympatie a udělení cen dospělých čarodějnic. Mikrovlnka, 
kráječ, vysavač a friťák, byly ceny pro vítězky a pro MISS sympatie. Dále každá dostala dort, 
koště a poukaz na rehabilitaci v Retasu Horní Bečva. Samozřejmě také šerpy a kytky.  
   Absolutní vítězka měla čest zapálit hranici. Před tím došlo na ohodnocení a odměny malých 
čarodějnic. První tři dostaly dort, košťata a knížky. Všechny soutěžící dostaly malou 
marcipánovou čarodějnici. 
    Potom se čekalo jen na tmu, aby vyniklo vystoupení mladé skupiny Youphouns  a jejich 
ohňové show.  
   Pokračovala volná zábava za zvuků hudby a křepčení vytrvalých čarodějnic, které ve svých 
maskách vydržely až do konce. Vše do 2 hodin do rána. Nechyběla ani rozkvetlá větev z 
třešně, pod kterou se po půlnoci všichni líbali.  



   Celá akce se podařila, bylo krásné počasí a tak byla návštěvnost opravdu veliká. Taková, že 
myslivci, kteří měli na starosti zajištění občerstvení, prodali opravdu vše a v deset hodin večer 
už nebylo možné koupit si něco k jídlu. Ještě, že pití se dalo zajistit daleko snáz než jídlo.  
 

Kácení máje v Bacově 
 
      Strom na májku do středu obce se z Kněhyň přepravoval ve čtvrtek 26. dubna. U 
Zavadilky se opravovala druhá půlka mostu. Byl trochu problém se na malém úseku stočit 
s dlouhým stromem. Zastavil se tedy provoz, a všechno se zvládlo. Májku stavěli hasiči za 
pomocí mechanické ruky. Ve středu obce se nekonala žádná oslava ani program. Všechny tyto 
události kolem kácení máje se tradičně odbyly v Bacově a v Kněhyních.   
   S kácením své jednatřicet metrů vysoké májky si Bacovští bojané letos pořádně pospíšili, 
konalo se totiž o dvě neděle dříve, než bývá zvykem. Jak však podotkl jeho hlavní organizátor 
Zbyněk Jurajda, pokud chtěli, aby se ho zúčastnilo co nejvíce místních obyvatel, pak jim nic 
jiného nezbývalo, protože v dalších termínech se konaly jiné akce.  
   „Naším cílem je, aby se lidé měli příležitost v klidu potkat u příjemné zábavy. Myslím, že se 
nám to podařilo, zúčastnilo se kolem čtyř set návštěvníků, nejen místní a chataři, ale i ze 
širokého okolí. Navíc jsme vyšli vstříc hokejovým fanouškům a zařídili jsme jim možnost 
sledovat zápas na mistrovství světa mezi Českem a Slovenskem. Pro děti tu byl zase skákací 
hrad. Určitě si každý přišel na své.“  
   K poslechu, tanci i zpěvu hráli místní Záhořané a později se ujal zábavy se svou diskotékou 
DJ Traged. Účastníci ochutnali výborný guláš, který připravili myslivci, a různé grilované 
dobroty. Májka padla kolem 20. hodiny, a i přes pokročilou dobu se nikomu nic nestalo. 
 

Pouť sv. Zdislavy 
 
   V letošním roce se konala poprvé v sobotu 2. června na sokolovně předpouťová zábava, 
která skončila až v neděli ráno ve 4.00 hod. 
   Počasí přálo, bylo krásně. Pouze v pátek přišla průtrž mračen, ale v poledne už bylo pěkně. 
Neděle se vydařila. 
V neděli bylo postaveno mnoho prodejních stánků. Mezi atrakcemi bylo ruské kolo, střelnice, 
řetízkový kolotoč pro malé děti, labutě.  
   Občerstvení zajišťovali zahrádkáři, myslivci, hasiči Kněhyně a Závorkovi v budově pana 
Juříka. Dopoledne mnoho lidí na pouť nepřišlo, protože byla přeložena v kostele mše z 10.00 
na 11.30 hod. 
   Odpoledne si to lidé vynahradili a přišli se podívat a setkat se známými a se sousedy. Také 
v kostele bylo posezení a občerstvení.  

 
Rozsvěcení vánočního stromku 
 
    Rozsvěcování vánočního stromku v roce 2012 mělo částečné omezení. Vzhledem 
k alkoholové aféře a částečné prohibici, byl omezen prodej alkoholických nápojů. Toto 
občerstvení mohla nabízet jen sdružení z Prostřední Bečvy.  Veškerý další sortiment byl 
neomezený. 
   Sešly se tu samozřejmě vánoční zboží, hračky, oblečení, dřevěné nádobí a podobně. Svůj 
stánek si poprvé otevřela i Základní škola a prodávala výrobky, které si děti samy vyrobily.  
    Tradiční už byly hrnečky s vařonkou od sdružení Sakumpikum a zabijačkové výroky firmy 
VKP Dolní Bečva. Zabijačku prodávali také zahrádkáři a soukromě Závorkovi.  
Trhy byly zahájeny v  sobotu 1. prosince v 10.00 hodin.  



   Ve 13.00 přišli pro poslech zahrát Záhořané a od 15.30 byl na řadě program. První 
vystoupení měla malá schola pod vedením Evy Pařenicové, potom vystoupili žáci základní 
školy. Poslední bylo vystoupení Hutiského souboru Soláněk s vánoční tématikou – Betlém.  
    Po tomto programu měl proslov pan farář Petr Dujka a po něm všechny srdečně přivítal a 
krásný advent všem popřál starosta obce Ing. Radim Gálik. On také odpočítal čas, aby se 
mohl rozsvítit vánoční stromek.  
   Nechyběl ani ohňostroj, kvůli kterému se sjeli lidé ze širokého okolí. Byli tu Rožnované, 
Hutišťané, Hornobečvané, Dolnobečvané, dokonce z Karolinky, Huslenek a dalších vesnic. 
Ohlas na akci byl velice dobrý, všem se líbil program a především ohňostroj.  
 

SAKUMPIKUM  
 
SJEZD NA ČEMKOLIV 
   V sobotu 25. února 2012 se konal 1. ročník.  
 Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, odměny, občerstvení a další zábava. 
   Celá akce se pořádala na kopci u kostela. Toto místo bylo vybrané zejména proto, že zde 
bylo zázemí pro děti i dospělé.  Všichni měli možnost využít prostory v pastoračním centru, 
v neposlední řadě bylo k dispozici i velice důležité sociální zařízení. 
   Bohužel možná kvůli počasí nebyla účast tak vysoká, jak se plánovalo.  Sluníčko sice krásně 
svítilo, ale o to více byl sníh mokrý a ke všemu ještě foukal silný, nepříjemný, studený vítr. To 
ale závodníky neodradilo. 
   Po absolvování disciplín, jako sjezd na čemkoliv, průchod připraveným bludištěm a hod 
míčkem do tlamy mořské obludy, následovalo vyhodnocení. Všichni závodních dostali za 
splnění každé disciplíny malou sladkost a na závěr medaili. 
  Po skončení závodů se mohly děti i rodiče zahřát teplým čajem a ochutnat připravené malé 
občerstvení.  
   Dospělí by se vydrželi zahřívat určitě déle, ale děti po vypití čaje a nabrání sil pokračovaly 
v řádění ve sněhu. Některé zdolávaly ještě jednou všechny disciplíny. Už jen pro zábavu, ne za 
odměnu, jiné se pustily s nadšením do budování iglú a klouzačky na sněhu. 
   Celé odpoledne se tak i přes nepřízeň počasí vydařilo a děti i rodiče byli spokojeni. 
 
BLEŠÁK 
  V sobotu 10. března 2012 se konal v hotelu Bečva první Bleší trh. 
V pátek přinášeli zájemci věci, které chtěli prodat, vyměnit nebo darovat. Sešlo se především 
velké množství oblečení a obuvi, nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
   Objevily se také čarodějnické kostýmy, společenské obleky, zimní, i sportovní vybavení. 
Největší zájem však byl o starožitné obrázky, keramiku, nádobí a další podobné předměty. 
   Většina zúčastněných své věci, které se neprodaly, věnovala charitě. Část se předala 
dětskému domovu Zašová a část charitě Rožnov. 
    O půl roku později 10. listopadu se v sobotu v Hotelu Bečva konal druhý Bleší trh. 
Organizace byla stejná jako na jaře. Každý dostal své písmenko (A-Z) a podle počtu věcí bylo 
vše označeno písmenem a pořadovým číslem. Pokud chtěl někdo věci darovat, bylo to 
poznamenáno, pokud prodat, na předmětu byla uvedena cena. Na tomto blešáku se sešlo 
daleko více věcí než na jaře. Přibylo hlavně dětské oblečení, ale také spoustu kočárků, potřeb 
pro zimní sporty, boty a hračky. 
   Po skončení blešího trhu se věci, které nechali lidé charitě, zabalily a pro zbytek si majitelé 
přišli v neděli odpoledne. Byly jim také vyplaceny peníze, které utržili.  
   Na organizování se podílely především členky sdružení. Byly rozděleny služby a tak se 
zapojili do organizace všichni.  
 



ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY aneb UDĚLEJ SI SÁM 
V době od 28. května do 8. června 2012 se konala na obecním úřadě v zasedací síni výstavka 
„Zlaté české ručičky“. Byly vystaveny výrobky dětí ze základní školy, maminek a všech, kdo 
chtěli ukázat, co dovedou. Výrobky byly z textilií, keramické, papírové, proutěné i z použitých 
PET lahví.   Témata od vánočních svátků, přes velikonoce, ozdobné i praktické.  
O výstavu byl velký zájem. Přišly se podívat děti ze základní školy, školky, ale i hodně občanů 
zavítalo do zasedací síně. Ohlasy na výstavu byly zapsány do návštěvní knihy. 
 
FOTOSOUTĚŽ  
Od 1. června do 31. října byla vyhlášena foto soutěž. Celá akce probíhala ve spolupráci 
s obecním úřadem. 
Příspěvky mohli soutěžící posílat e-mailem nebo přinést osobně na obecní úřad. Byla 
vyhlášena čtyři témata:   

- portréty 
- příroda 
- akce v obci 
- výstavba 

   K tématu "výstavba" nepřišel žádný příspěvek. Nejvíce fotek se sešlo na téma příroda. 
Celkem se do soutěže přihlásilo 15 fotografů, a to nejen z Prostřední Bečvy, ale i z Rožnova a 
Valašského Meziříčí. Posláno bylo 105 fotografií. 
   Porota zasedla, ve složení pan Křenek František a paní Uhlářová Alice. Z každého tématu 
vyhodnotili nejlepší příspěvek. Fotografie byly očíslovány, hodnotící neznali autory 
příspěvků. Protože rozhodování měla porota velmi těžké, byla udělena ještě Zvláštní cena. 
Vítězové byli oceněni finančně a každý dostal kalendář pana Křenka na rok 2013. Výsledky: 
Příroda – Tovaryš Pavel – Léto na hřebeni hor 
Portréty – Bartošek Ondřej 
Akce v obci – Mikulenka Jan – Soutěž SDH 
Zvláštní cena – Pavlica Radek – Bečva 
 
MALOVÁNÍ HRNE ČKŮ 
   I když byla docela velké reklama, na malování se tentokrát sešlo jen 7 nadšených maléreček. 
Prostory zapůjčila základní škola. Malování probíhalo v jídelně. Barvy a hrníčky obstaralo 
sdružení Sakumpikum a nápady dodaly všechny zúčastněné děvčata. Tentokrát nepřišly 
maminky s dětmi, a to byla škoda. Ale i tak panovala veselá nálada a všechny hrníčky se 
nakonec namalovaly. Především vánočními vzory.  
 

Sbírka charita Broumov 

 
   Každoroční sbírka charity Broumov byla vyhlášena 7. a 9. května 2012. Vše probíhalo opět 
v prostorách obce. Organizace byla především na Červeném kříži. 
Za dva dny se shromáždilo neuvěřitelné množství věcí. Celá zasedací místnost byla plná. 
Informace o sběru vyšla v pátek ve Zpravodaji a lidé měli možnost věci nabalit a v pondělí 
odvézt. Pokud někdo zapomněl, úterní státní svátek byl další příležitostí k nabalení věcí pro 
charitu. Oba dny chodili lidé od rána od sedmi až do zavírací doby obecního úřadu. 
   Odvoz věcí zajistila charita sama. Uskutečnil se další týden od pondělí 14. 5. 2012. 
Věcí bylo hodně.  Tolik, že je charita musela odvézt na 2x. První odvoz byl odpoledne 16. 5. a 
17. 5. odvezli zbývající věci ze sbírky.  
   V tuto dobu probíhal sběr i na Horní Bečvě a v Rožnově pod Radhoštěm. Přesto se sešlo 
velké množství věcí i u nás. Lidé si na sbírku zvykli a už s ní každým rokem počítali. Už se 



neobjevilo jen oblečení, ale i knihy, boty, nádobí, hračky a další věci, které se v prvních 
ročnících vůbec nevyskytly. Všechny tyto věci pomohly potřebným a to si lidé uvědomili. 
 
 

Základní škola 
 
Základní údaje o naší škole: Základní škola a mateřská škola, okres Vsetín. Internetová 
adresa: www.zsmsbecva.webnode.cz 
   Školní rok 2011/2012 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2011. V provozu školy 
nastaly změny, protože ubyla jedna třída. Bylo to pro malý počet žáků první třídy. Spojily se 
tedy první a čtvrtý ročník. 
   První třídu vyučovala Mgr. Simona Hrstková. Vyučující ve třetí třídě byla paní ředitelka 
Mgr. Pavlína Přikrylová. Spojené třídy 2. a 4. měla na starosti Mgr. Hamplová Petra. V 5. 
třídě byla třídní Mgr. Zdenka Juříčková, bývalá ředitelka školy.  Vedoucí družiny byla 
Skalíková Hana. Funkce školnice zastávala Ludmila Lenomarová. 
   Byla zahájena výuka hry na hudební nástroje, flétnu a kytaru, pod vedením pana učitele 
Skýpaly a začaly pracovat další kroužky na škole. Probíhala výuka logopedie, kterou vedla 
učitelka Lenka Zemanová a AND vyučovala učitelka Simona Hrstková. 
    Stravování pro všechny školy zajišťovala školní jídelna při mateřské škole střed, pod 
vedením vedoucí stravování paní Machálkové Jany, kuchařek Jany Skalíkové, Marie Růčkové 
a Dagmar Němcové. V Kněhyních se o stravu starala Kanioková Marie, které současně 
pracovala jako uklízečka. O úklid v mateřské škole střed se starala paní Petřeková Dana. 
Finanční záležitosti všech tří škol zajišťovala a zpracovávala paní Eva Vašková. 
     Už v měsíci říjnu měli žáci podzimní prázdniny v době od 26. 10. do 28. 10. 2011. Prosinec 
patřil mimo výuky také přípravě vánoční atmosféry.  
   Těsně před vánočními svátky byly z evropských dotací zakoupeny nové počítače do 
počítačové učebny, nainstalována interaktivní tabule, udělaly se nové rozvody pro internet do 
třídy a sborovny školy. Proto bylo uděleno, z organizačních důvodů, ředitelské volno na 
čtvrtek 22. 12. 2011. Od tohoto dne měli žáci vánoční prázdniny, a vyučování začalo v úterý 
3. ledna 2012. 
   Nejdůležitější věcí v dění školy v roce 2012 byl konkurz na ředitele základní školy.          
Stávající ředitelka Mgr. Zdenka Juříčková odešla do důchodu. Starosta obce Prostřední 
Bečva jmenoval dne 27. 4. 2012 členy konkursní komise pro konkurs na místo ředitele 
Základní školy a Mateřské školy Prostřední Bečva, okres Vsetín.  
    Konkurzní komise se sešla, posoudila došlé přihlášky a stanovila datum konání konkurzu 
na 5. června 2012. O místo se ucházely dvě uchazečky; Mgr. Pítrová Marie z Hutiska a Mgr. 
Přikrylová Pavlína z Horní Bečvy. 
   V uvedené datum 5. června zasedla konkurzní komise ve složení Mgr. Vallová Olga – KUZL 
Odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Juříčková Zdenka – ředitelka ZŠ, Ing. Radim Gálik - 
starosta, Milan Fárek - místostarosta, Ivana Cabáková - členka OZ, Mgr. Zdeněk Děcký – 
ředitel ZŠ Horní Bečva, Mgr. Ivo Suchý – ředitel Zlínský inspektorát ČŠI. 
Posoudila schopnosti obou uchazeček a po vyhodnocení byla se souhlasem obce, jako 
zřizovatelem, vybrána paní Mgr. Přikrylová Pavlína. 
   Vybrané uchazečce byl zaslán jmenovací dekret, ve kterém byl uveden nástup do funkce na 
1. srpen 2012. 
      

Mateřská škola 
 

Nový školní rok 2011/2012 byl v obou mateřských školách slavnostně zahájen za přítomnosti 
zástupců Obecního úřadu v Prostřední Bečvě ve čtvrtek 1. září.  



   V mateřské škole střed byla zástupcem ředitelky paní Jana Janíčková. Vyučujícími 
učitelkami Věra Gáliková, Kanioková Renáta a Zemanová Lenka. V Kněhyních vyučovaly za 
učitelku Šudákovou Kristýnu Lenka Füleová a Irena Janečková.  
   Do mateřské školy ve středu obce bylo zapsáno celkem 46 dětí, z toho jedno dítě mělo 
odklad školní docházky a čtyřem dětem byla docházka do MŠ omezena na dobu  nejvýše 4 
hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Zapsané děti byly rozděleny do dvou 
tříd. Ve třídě starších dětí bylo 22 dětí, třídu mladších dětí navštěvovalo 24 dětí. Některé děti 
nastoupily až v průběhu školního roku, po dovršení tří let.  
    Do mateřské školy v Kněhyních bylo zapsáno 17 dětí, tři děti měly odklad školní docházky. 
Jedno dítě navštěvovalo školu maximálně 6 hodin denně, dvě děti ji navštěvovaly maximálně 4 
hodiny denně.  
   V letních měsících byly v obou třídách Mateřské školy střed vyměněny nevyhovující lustry za 
nové zářivkové osvětlení, staré linoleum ve třídách a šatnách bylo vyměněno za nové. Také 
nové koberce byly položeny do obou tříd.  
 Ve dnech 19. a 20. března 2012 proběhl v mateřské škole střed zápis dětí na školní rok 
2012/2013. V Kněhyních proběhl zápis 21. března.  
   V mateřské škole měly děti k dispozici hrací koutky, kuličkový bazén, účastnily se práce 
v keramické dílně a mohly se zúčastnit předplaveckého výcviku. K dispozici byla logopedická 
poradna pro děti s vadou řeči.  
   K tradičním akcím, kterých se děti účastnily patřila mikulášská a vánoční nadílka, maškarní 
karneval, oslavy Dne matek a Dne dětí, návštěvy divadelních představení a slavnostní 
ukončení školního roku. Mimo tyto akce byla připravená výuka lyžování, návštěva solné 
jeskyně, účast na různých soutěžích a v neposlední řadě program na Vítání občánků v obci.  
    Konec školního roku strávily děti na výletě v zoologické zahradě Lešná a na památku 
proběhlo fotografování všech dětí.  
   Aby se děti seznámily s nejbližším okolím, navštívily Pustevny, Valašské muzeum v přírodě, 
byly se podívat na přehradě na Horní Bečvě, navštívily oboru pana Kretka a seznámily se 
s krotkými daňky.  
   Také ve školce se pořádaly různé akce. Noční spaní v mateřské škole, opékání špekáčků, 
práce s keramickou hlínou a na závěr školního roku rozloučení s předškoláky.  
 

 

Myslivecké sdružení Radegast 

 
   Již čtvrtá svatohubertská slavnost v podání Souboru trubačů Vojenských lesů a statků z 
Lipníku nad Bečvou a sboru sv. Huberta z Loučky zcela zaplnila 14. října kostel sv. Zdislavy.  
Mši celebroval P. Jan Kornek z Dubu nad Moravou. Tato slavnost se setkala stejně jako 
v minulých obdobích s velkým zájmem veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí. Tentokrát na 
Svatohubertskou slavnost přijal pozvání také senátor Jiří Čunek.  
   Letošní slavnost byla obohacena na počest patrona lesníků a myslivců svatého Huberta opět 
o přinášení darů, z nichž každý představoval určitý symbol spojený s lesem, přírodou, 
myslivostí nebo bytím člověka – jako voda ze studánky, chléb, obraz svatého Huberta, kytice, 
tesák, trofej, stromek a slivovice. Na závěr mše svaté byly děti obdarovány pamlsky, obrázky 
sv. Huberta. 
    Po společném obědě byl připraven doprovodný program a na své si přišel snad každý 
návštěvník.  Kreslený humor představil Petr Slaba, člen Klubu autorů při Českomoravské 
myslivecké jednotě. Zdejší myslivci připravili výstavku loveckých trofejí, včetně ukázek 
preparací ptáků. Realistické obrázky zvěře od Hany Křenkové oslovily nejen mysliveckou 
veřejnost.  
   V kostele sv. Zdislavy se uskutečnil koncert lovecké hudby a signálů v podání Souboru 
trubačů Vojenských lesů a statků Lipník nad Bečvou. Pasování na myslivce dvanáctiletého 



adjunkta Radka Odruška. Jeho znalosti z myslivosti byly prověřeny v okresním kole Zlaté 
srnčí trofeje okresu Vsetín. Získal prvním místo a také v celonárodní soutěži se znalostí 
myslivosti nezůstal pozadu. 
   Mistr republiky ve vábení jelenů, pan Milan Janík z Velkých Karlovic předvedl vábení 
jelenů na řevnici, vybroušený volský roh. Vysvětlil posluchačům, jak probíhá jelení říje. 
Návštěvníci obdivovali pernaté dravce ze záchranné stanice Hošťálková. Nechyběla laserová 
střelnice.    

     
Sdružení dobrovolných hasičů střed 

 
    V tomto roce působilo v kolektivu mladých hasičů 25 členů rozdělených do tří družstev: 
družstvo mladších žáků, družstvo starších žáků a dorostenek.  Na jejich přípravě se podíleli 
vedoucí Jan Mikulenka, Martin Stodůlka a Radim Kuběna. Celkem se zúčastnili 19 soutěží, 
které byly rozděleny na soutěže zařazené do celostátní hry Plamen a dorostu, dále soutěže 
pořádané v rámci okresní ligy okresu Vsetín a soutěže jednotlivců v běhu na 60 (100) metrů 
s překážkami.  
    V letošní sezóně byly v kategorii dospělých tří družstva. Mužů, žen a družstvo mužů nad 35 
let. Celkem se zúčastnili 2 postupových soutěží a 8 pohárových soutěží. 
Bilance 28 umístění na stupních vítězů z 29 soutěží znamenala vydařenou sportovní sezónu 
2012. 
Michal Lejska v reprezentaci ČR 
   Po celou letošní sezónu Michal podával kvalitní výsledky. V běhu na 60 m s překážkami 
získal 1. místo na Olomouckém drakovi. V běhu na 100 m s překážkami 3. místo v Ostravě. 
Výsledky na sebe upozornil a na základě toho byl pozván na otevřený výběr do reprezentace 
dorostu SH ČMS v požárním sportu.    
    Výběr se konal 14. října v areálu hasičské stanice Ostrava – Poruba. Výstup do prvního 
podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami a fyzické testy. V Michalově kategorii mladší 
dorost, se ucházelo o místo v reprezentaci 17 zájemců. Fyzické testy obnášely člunkový běh na 
čas, hod balónem z lehu, trojskok z místa, výdrž v přitáhnutí na hrazdě a sedy-lehy na čas. 
Michal se dostal do užšího reprezentačního výběru na IV. Mistrovství světa v požárním sportu 
dorostu. 
      

Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně 

 
   První zásah v roce 2012 byl na žádost obecního úřadu. V zimě došlo k zanesení a znečištění 
úpravny vody a byla znečištěna místa, kde dochází k jímání vody. Jednotka za pomoci dvou 
čerpadel vysála studni, celé jímání vody v Cípkové a vše vyčistila. Vše proběhlo 15. dubna.  
   Během roku vyjela jednotka několikrát v roce k odchytu vos a sršňů v blízkosti rodinných 
domků. Za tím to účelem si pořídila speciální ochranný oděv.  
   Několikrát byly za pomocí techniky vyčištěny studny u rodinných domků.  
   V mnoha případech byla jednotka povolaná k likvidaci požárů budov, nejen v obci 
Prostřední Bečva, ale i v sousedních obcích. Při pálení klestí došlo v létě k požáru lesního 
porostu v místní části Bukovina. Oheň se nacházel v těžko přístupném horském místě.  
   V září pomáhala jednotka při hledání pohřešované osoby. Od ranních hodin pátrala spolu 
se záchrannými sbory Valašské Meziříčí, Rožnov, Horní Bečva a Hutisko-Solanec. V 13.00 
hodin byl zásah ukončen, osoba byla nalezena.  
     Další pátrání po pohřešované osobě probíhalo v listopadu 2012. V 1.13 hodin ráno byla 
jednotka vyslána k asistenci Policii ČR. Již po půl hodině byla osoba vypátrána zdravá a živá 
a zásah byl ukončen.  



TJ Sokol Kněhyně 
 
Zpráva o činnosti TJ Sokol Kněhyně za rok 2012 
Činnost za loňský rok sestávala z průběžné práce lyžařského oddílu a organizování akcí.  

- podzimní  přípravný závod v rámci svazu – Běh kněhyňským údolím 
- zimní lyžařský závod v rámci svazu – Memoriál Ondřeje Ondryáše 
-  turnaj v malé kopané – Mundial 2012  
- dětský karneval 

Podzimní přespolní běh se konal 29. 9. 2012. Prezentace, start i cíl byl u hřiště TJ Sokol 
Kněhyně. Zúčastnilo se 72 závodníků.  
Zimní závody proběhly 30.12. 2012 na Pustevnách jako 16. ročník Memoriálu Ondřeje 
Ondryáše. Zúčastnilo se 97 závodníků. 
Turnaj v malé kopané, který se již tradičně pořádal pod názvem Mundial 2012 se konal 28. 8. 
2012. Jednalo se o 25. ročník. Zúčastnilo se ho 8 týmů. 
Karneval pro děti, který se konal  3.3.2012 v sále požárního domu v Kněhyních. Členové 
lyžařského oddílu si připravili taneční program v kostýmech Šmoulů. 
Největší úspěch byl vzestup lyžařského oddílu zásluhou nové trenérky Petry Mikudové. 
Trénovala 15 závodníků ve věku od 6 do 14 let.  
Celkově se závodníci lyžařského oddílu zúčastnili 4 přípravných přespolních závodů a 5 
zimních závodů.  
TJ fungovala jako přispívající člen do občanského sdružení BAP. Toto sdružení se staralo o 
úpravu běžeckých tratí na Pustevnách. Díky práci sdružení byly k dispozici upravené tratě jak 
pro trénink, tak i pro závody, které pořádaly jednotlivé TJ. Tratě byly v široké míře využívány 
i veřejností. Mezi nejvýznamnější akce, které se na závodních tratích na Pustevnách v roce 
2012 konaly, byly závody běžeckých disciplín v rámci 5. ročníku Zimní olympiády dětí a 
mládeže. Olympiáda obsahovala další disciplíny, jako alpské lyžování, snowbord a lední 
hokej. Byla zahájena 29. 1. 2012, trvala 6 dní a celkem se jí zúčastnilo 1500 mladých 
sportovců.  
 
LYŽAŘI 
       V září 2011 se podařilo rozšířit řady závodníků o deset dětí. Hned od začátku školního 
roku se začaly každou středu s dětmi připravovaly na podzimní a zimní sezonu. Zúčastnili se 
závodů: ve Veřovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a samozřejmě na domácích tratích. 
   Před Vánocemi se děti dočkaly běžkařské výbavy. První zkouška výstroje proběhla ještě bez 
sněhu v tělocvičně. Začátky byly náročné. 7. února 2012 čekala děti první zkouška jejich nově 
získaných dovedností. Účastnili se závodů v rámci Základních škol. Pořádající byla sportovní 
škola Videčská. Závody byly náročné, nepřálo počasí a tratě byly zaváté sněhem. Všichni čtyři 
účastníci dosáhli dobrého výsledku.  
   14. ledna 2012 se konal Memoriál Josefa Dufka na Třeštíku a 11. a 12. února 2012 pořádal 
Frenštát pod Radhoštěm Šrubařův memoriál 64. ročník. Obou závodů se úspěšně zúčastnili.  
Lyžařská parta: Tomáš Měrka, Simona Fiurášková, Klára Pavlíčková, Pavla Křištofová, 
Aneta Mikudová, Jiří Vítek, Roman Vítek, Aleš Maceček, Nikola Hejduková a samozřejmě 
nováčci Bára Vaňková, Vojta Farník a Lucka Závorková  - trenérka Petra Mikudová 
 
BIATLON 
Biatlonisté absolvovali většinu závodů Českého poháru. Z důvodů velké vzdálenosti 
nestartovali pouze v Jáchymově. 
V červenci se konalo Mistrovství České republiky v letním biatlonu dorostu a dospělých v 
Letohradě. Monika Blinková se v něm umístila na pátém místě a také v celostátním žebříčku 



Českého poháru skončila na vynikajícím pátém místě. Radek Žitník v kategorii muži B obsadil 
třetí a páté místo, v celostátním žebříčku skončil na čtvrtém místě. 
   Běh Kněhyňským údolím se konal poslední zářijovou sobotu. Závodu, zařazeného do 
krajského kalendáře přespolních běhů, se zúčastnilo 71 závodníků ve dvanácti kategoriích. Ti 
nejmladší absolvovali za nádherného počasí trať v délce 500 metrů, další kategorie si zaběhly 
dva až tři kilometry. Na ženy čekalo pět kilometrů a muži běželi deset. 

 
Jezdecký klub Valašsko 
 
Jezdecká akademie 2012 
    Každým rokem Jezdecký klub Valašsko pořádal Akademii. S organizací bylo vždy 
nápomocno SVČ Rožnov, ale v letošním ročníku se spolupořadateli stala i Střední škola 
zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm s podporou Zlínského kraje, jejíž studenti 
a studentky docházeli do JK Valašsko na praxi a hodiny jezdectví. 
   Studentky 1. ročníku SZEŠ letošní akademii zahájily ukázkovou hodinou jezdectví. To, kam 
mohou studentky ve svém ježdění dospět, předvedly v drezurní ukázce Simona Dulavová 
s koněm Thil a Anna Křištofová s Citadelou. 
   Následoval rej nejmenších jezdců v maskách. Při hře stoličková ukázaly své jezdecké 
schopnosti, vedení koní, ale i svou rychlost a obratnost při sesedání a nasedání. 
   Westernová ukázka seznámila se zcela jiným druhem jezdeckého odvětví. Akademie 
vyvrcholila skokovou hodinou pod vedením Ing. Zdeňka Goščíka. 
 
XVII. ročník výstavy koní na Valašsku 2012 
     1. květen byl na Valašsku dnem, kdy se konala Výstava koní. Letos to bylo již po 
sedmnácté. Podruhé byla tato událost pořádána ve spolupráci Svazu chovatelů koní Moravy a 
Slezska a Jezdeckým klubem Valašsko Prostřední Bečva.  
    V roce 2012 chovatelské události našeho regionu zúčastnilo devět desítek koní a to nejen z 
naší oblasti. Koně v jednotlivých kategoriích hodnotila odborná komise ve složení: MVDr. 
Antonín Černocký, MVDr. Josef Živníček, Jan Blizňák a Miroslav Košťál. Vystavování a 
hodnocení koní zabralo celé dopoledne. Celkovým šampionem XVII. Výstavy koní na Valašsku 
se stala klisna Chvála pana Aleše Lichnovského. 
    Diváci, kteří loni mrzli, letos byli ohroženi úpalem, ale sledovali program i v odpoledních 
hodinách, jenž byl zahájen skupinovou jízdou haflingů z Rajnochovic.  
   Pracovní koně se představili i při ovladatelnosti s kládou, v jízdě v zápřahu a těžkém tahu. 
Závěrečný těžký tah, kde si ti nejlepší poradili s váhou 1600kg, diváky doslova zvedal z 
laviček. V soutěži diváci sledovali práci 7 koní a 5 kočí a bylo nač se dívat, zvlášť když pro 
většinu z nich byla tato činnost denním chlebem při práci v lese.  
 
Oblastní mistrovství Severní Moravy a Slezska 
    Ve dnech 5. - 6. července se uskutečnilo Oblastní mistrovství dětí a juniorů v parkurovém 
skákání, jehož pořadatelem byl letos Jezdecký oddíl Dubicko, sídlící v Třeštině, asi 5km od 
Mohelnice. JK Valašsko zde měl několik reprezentantek se svými koňmi a klub měl zastoupení 
téměř ve všech kategoriích. Reprezentanti Jezdeckého klubu Valašsko se umístili na 2. – 6. 
místě. Věk soutěžících z Prostřední Bečvy byl od 13 do 18 let.  
    
 
 
 
 



Počasí 
 
   Na Nový rok nebyla teplota vůbec zimní. Mrzlo sice, ale teploměr se zastavil na nule a 
večer přišel déšť. Další čtyři dny byla teplota podzimní. Až do 4. ledna se držela kolem +4°C, 
bylo zataženo, mrholilo, nebo se snesla mlha. Do toho foukal vítr. Ve čtvrtek 5. ledna napadl 
první sníh. Předpovědi hlásily vichřici. Během dne se vítr zvedl, sníh padal stále a byl mokrý, 
přibylo asi 10 cm.  Další den přituhlo, bylo zataženo a vypadla elektřina.  
   Další týden se teplota držela stále kolem nuly, zataženo, sníh padal, do toho svítilo sluníčko, 
potom se teplota zvedla nad nulu a také se zvedl vítr a začalo tát. Zkrátka trochu aprílové 
počasí. Celkem připadlo asi 30 cm sněhu.  
  V sobotu 14. ledna byly ranní teploty -2°C, přišla sněhová sprška, malé krupky sněhu a 
večer padalo drobně dál. Až do 22. ledna se teplota držela od -2 do -5°C, stále padl sníh. 
Někdy drobně, jindy hustě. 
   V pondělí 23. ledna bylo nad nulou, začalo tát. Přes den svítilo slunko a teplota byla +5°C. 
Potom se zase ochladilo a padal sníh. V pátek 27. ledna začalo mrznout. Ranní teploměr klesl 
na -15°C, bylo krásně jasno. Sobota a ranní teplota -9°C, neděle -11°C, pondělí -16°C a 
teploty se zvyšovaly až do pátečních -24°C. V nižších polohách byla o 2-3°C nižší teplota. Ve 
čtvrtek 2. února svítilo krásně slunce a v poledne bylo -10°C, večer opět spadla teplota na -
20°C.  
Nízké teploty se držely i přes den. Mrazy -20°C trvaly až do pondělí 13. února, kdy večer klesl 
teploměr „pouze“ na -8°C. I za těchto vysokých teplot poletoval sníh a připadlo kolem 5cm. 
Pořádná „hromniční“ zima s teplotami kolem -20°C tedy trvala skoro tři týdny. 
   14. února byla denní teplota jen u nuly, foukal vítr. Po mrazech začalo hustěji sněžit a ve 
čtvrtek 16. února se k pořádné sněhové nadílce přidal silný vítr a nastala kalamita. Sníh byl 
lehký, prašan, takže žádné vyhazování, prohrnování ve větru nemělo cenu. Padal až do soboty 
18. února, i když ne tak hustě i vítr ustal. Odpoledne vysvitlo sluníčko a teplota se vyhoupla 
na +4°C.  Sníh začal měknout. Až do konce února se ranní teplota pohybovala mezi  0 - 4°C. 
Výjimkou bylo pouze úterý 21. února, kdy spadla na -10°C. Na střídání bylo jasno se sluncem 
a hned zataženo. Poslední sněhová nadílka spadla v neděli 26. února. V úterý byl další 
záchvěv zimy se sněhem, který se ve večerních hodinách změnil v déšť.  
   Březen začal teplotou +2°C, bylo zataženo, mlha celý den a v noci déšť. Další dny se ráno 
nedostal teploměr nad nulu (od-3 do -9°C), ale přes den bylo +3 až 7°C. To trvalo do soboty 
10. března. Od neděle bylo typické aprílové počasí. Ráno kolem 0°C, přes den slunko, déšť, 
vítr, kroupy, zataženo, sníh, zkrátka vše, co počasí může nadělit. Tak to vypadalo do pátku 16. 
března, kdy byly ranní teploty -4°C, ale přes den vyskočila rtuť na teploměru na krásných 
+14°C. V neděli dokonce +19°C, byl to první krásný teplý víkend v roce. Takové teploty 
pokračovaly až do posledního týdne v měsíci. Ráno slabě nad nulou a odpoledne teploty 
kolem 20°C. Občas zapršelo, bylo polojasno nebo mlha, ale příjemné teploty.  
   Poslední tři březnové dny už patřily Aprílu. Zatáhlo se jako před deštěm, denní teploty jen 
kolem 10°C, ve čtvrtek 29. března se ochladilo na 5°C, začalo pršet. Vše vyvrcholilo o 
víkendu. V pátek nula a sněžilo, přes den přešel sníh v déšť a přidal se vítr. V sobotu mlha, 
déšť, sníh, vítr a večer sníh.  
   Aprílová neděle nebyla jiná. Ráno -2°C, sněžilo, odpoledne +5°C, slunce a vzápětí sníh, 
potom déšť a mlha a zase slunce. V 15.30 přišla sněhová přeháňka, že nebylo na krok vidět, 
za půl hodiny vyšlo slunce a sníh zmizel. Prvních 14 dnů v dubnu bylo střídavých. Ráno 
teploty většinou kolem 5°C, pouze 9. dubna mrzlo. Bylo -7°C a přišla poslední sněhová 
vánice, kterou během půl hodiny vystřídalo slunce. Přes den byly teploty celých 14 dnů mezi 
9-15°C, občas déšť. Polojasno, zataženo, ale nikdy ne celý den. Poslední ranní mráz přišel 
17. a 18. dubna. Odpoledne bylo už krásně jasno a teplota se vyšplhala až na 20°C. 



    Téměř do konce dubna byly teploty kolem 20°C, pršelo, ranní teploty málo nad nulou. 
Poslední dubnový víkend nádherný. V pátek 27. dubna ráno 9°C, v 9.00 hod. už 20°C. Krásně 
bez mráčků, kvetly třešně a začaly kvést hrušky. Večer bylo krásných 20°C. Sobota ještě 
krásnější. Ráno 15°C, přes den 26°C, foukal teplý vítr a večer byly teploty stejné jako 
v poledne. Takové počasí vydrželo až do konce dubna.  
   První květnová neděle měla neuvěřitelných 27°C. Nádherně, ale bez deště. Od 27. dubna 
přišel pořádný lijavec. Trval dvě hodiny, ale při takových teplotách to žádná vláha nebyla.  
   Malá změna nastala o víkendu 5. května. Tři zmrzlí muži přišli o něco dříve. Ochladilo se, 
ale nemrzlo, pršelo, bylo zataženo. Den před Pankrácem už byly teploty opět nad 20°C. 
Zmrzlí muži přinesli pouze vydatný déšť. Byl poslední až do 1. června. Celý květen byl 
nádherný s tropickými teplotami 25-27°C.   
   Pátek 1. června přišel pořádný déšť ráno mezi 3-5 hodinou. Bylo teplo 12°C. Kolem 
poledne už bylo po dešti, ale odpoledne přišla průtrž mračen, která trvala jen 20 minut. Další 
dny až do pátku do Medarda byly teplé, většinou k večeru přišel déšť, přes den teploty kolem 
20°C. Medard začal teplotami 12°C, večer sprchlo, teplota 21°C, ale dusno.  Další průtrž 
mračen přišla v neděli. Trvala jen 10 minut.  
    Od pátku 15. června začaly tropické teploty. Ráno 20°C, jasno, slunečno, odpoledne teploty 
26-28°C. V pondělí 28. června dokonce 30°C. Večerní teploty neklesly pod 20°C. To trvalo až 
do 4. července. Během této doby přišel asi třikrát slabý déšť, vzduch trochu zpříjemnil 
občasný vítr. Nejvyšší teploty byly zřejmě 30. června a 1. července. V sobotu v poledne 30°C a 
v 15.00 už stoupl teploměr na 34°C.  
   Neděle 1. července byla ještě teplejší. V devět hodin ráno 25°C, v jednu odpoledne 35°C a v 
jedenáct hodin večer 24°C. Osvěžující déšť přišel ve středu 4. července, ale po půl hodině 
nebylo poznat, že pršelo. Další osvěžení přišlo v neděli 8. července v podobě asi tří průtrží 
mračen. Bohužel žádné zlepšení se nekonalo, dusno nepolevilo, teploty neklesly. Tropy trvaly 
až do čtvrtku 12. července. Celý měsíc se držely teploty kolem 30°C. Od pátku 13. července se 
ranní teploty držely od 12-14°C, přes den 20-25°C, ale hlavně přišel déšť. Pršelo prakticky 
každý den až do 21. července. Přišla Anna 26. července a teploty se opět zvedly. Ke konci 
měsíce dokonce na 30°C. Dalo by se říct, že byl červenec teplotně stejný jako červen, ale na 
srážky byl daleko bohatší. Déšť přicházel většinou náhle v pořádných sprškách nebo 
průtržích.   
   Také srpen nepřišel s ničím novým. Teploty 25- 30°C pokračovaly prvních deset dnů. Ve 
středu 8. srpna bylo přes den ještě 20°C, ale večer se ochladilo. Čtvrteční ranní teplota byla 
jen 9°C a nezvýšila se až do 21. srpna. V tomto období také denní teploty nepřekročily 20°C. 
Bylo většinou polojasno a přidaly se ranní mlhy. Teploty ráno nebyly nijak vysoké, v sobotu 
18. srpna se odpolední teplota opět zvedla na krásných 27°C, v neděli bylo dokonce 31°C. Ve 
středu 22. srpna bylo jasno, krásně slunečno celý den. O půl sedmé se zamračilo, teplota 
klesla z 30°C na 26°C a začalo pršet. Do konce měsíce přišla taková sprška ještě jedna. 
Krásné vysoké teploty trvaly až do konce měsíce srpna. Občas se mírně ochladilo, když přišel 
déšť. Nebyl ale nikdy vydatný. Za tři měsíce přišlo několik průtrží mračen, voda však stekla po 
zemi, nevsákla a bylo tedy velice sucho. 
   K velké změně nedošlo ani v první polovině září. Ranní teploty kolem 15°C, polojasno, 
mlha, ale odpolední teploty se držely stále nad 23°C. Pouze v pátek 7. září klesla ranní 
teplota na 4°C. Déšť stále velmi vzácně, v podobě mrholení. Konečně ve čtvrtek 13. září 
přineslo změnu a pršelo celý den. Zataženo bylo i další den v pátek, který provázelo celodenní 
mrholení. Ve středu 19. září přišla poslední průtrž mračen v roce.  Samozřejmě i teplota 
klesla. Druhá polovina září měla ranní teploty kolem 10°C, přes den se vyhoupla i nad 20°C. 
V pátek 21. září přišel první přízemní mráz, ale denní teploty se až do konce září držely nad 
20°C.    



   S prvními říjnovými dny přišlo ranní ochlazení, dny už nebyly tak jasné, sluníčko se více 
schovávalo a teploty se držely pod 20°C. Také déšť se začal objevovat častěji. V sobotu 6. 
října bylo odpoledne 18°C, jasno, na sluníčku krásně teplo. V neděli ráno 13°C, zataženo, 
déšť celý den. Teplota přes den klesla na 9-10°C. Na Lysé Hoře napadl první sníh.  
    Do poloviny října byly ranní teploty od nuly do 4°C. Pokud bylo jasno, přišel přízemní 
mráz, při zatažení pršelo a teplota byla vyšší.  
   Ve druhé polovině měsíce se několikrát denní teploty vyhouply ke 20°C, ale to byly jen 
výjimky. Poslední říjnové dny, od pátku 26. října, bylo zataženo, déšť, teplota kolem 8°C  a 
v sobotu večer začal poletovat sníh.  Neděle měla ranní teploty -2°C a všude bylo bílo.  
   První listopadový den byl nádherný. Polojasno, teplo, vítr, žádný dušičkový čas. To vydrželo 
čtyři dny. Potom se zatáhlo, začalo pršet, občas poletoval sníh a to až do soboty 10. listopadu. 
Víkend byl krásný bez deště, ale pak přišlo podzimní počasí. Polojasno, spíše zataženo, občas 
sluníčko, ale většinou mlhavo.  
   Druhá polovina listopadu byla velice příjemná. Ranní teploty 6-9°C. Polojasno, přes den 
kolem 10°C až 15°C, občas mrholilo, ale většinou odpoledne vysvitlo slunce. Poslední 
listopadové dny přešly do prosince mrholením, zatažením a chladnějšími teplotami.  
   Prosinec začal ranním mrazem a přes den teplota nevystoupila nad 6°C a poletoval sníh.  
Na Mikuláše ho bylo asi 5 cm a ráno klesly teploty pod -5°C. Po Mikuláši přišly velké mrazy. 
Týden teplota klesala pod -15°C.  
   Ve čtvrtek 12. prosince bylo ráno -6°C a na druhý den už +5°C. Dokonce se přes den 
teplota držela nad nulou. Až do 20. prosince byly ranní teploty kolem nuly, většinou nad, 
pršelo, večer se občas déšť změnil ve sníh. Jen 21. a 22. prosince klesla teplota ráno pod -
11°C. Pak bylo i přes den chladno – 6°C. Na štědrý den svítilo slunce, sníh mizel a teplota 
byla +2°C. Na Štěpána dokonce mrholilo. Až do konce roku bylo jasno, teploty ráno kolem 
nuly nebo mírně pod a přes den při vyjasnění slabě pod -2°C.  
   Silvestr se probudil do sluníčka s -1°C, a přes den kolem 5°C. Poslední den v roce vůbec 
nevypadal jako v hlubokém zimním období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


