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Úvod 
 
 

- 11. a 12. ledna proběhla poprvé v historii ČR přímá volba prezidenta. Zvolen byl 
Miloš Zeman. Do úřadu nastoupil 8. března 2013 

- na jaře vypukla v republice chřipková epidemie, zemřelo 30 lidí. Objevily se i případy 
chřipky prasečí 

- v Rusku spadl 15. února 2013 v 17:38 meteorit. Kosmické těleso dopadlo do jezera 
Čebarkul, zhruba 70 kilometrů západně od Čeljabinska. Zanechal díru v ledu o šířce 
asi osmi metrů. Tlaková vlna, zranila víc než tisíc lidí, škody se odhadovaly na 
miliardu rublů 

- v neděli 17. června po páté hodině ráno vybuchl ve Frenštátě pod Radhoštěm 
v paneláku plyn. Bylo 5 obětí, z toho 2 děti. Panelák se zřítil 

-  cena benzínu a nafty 35,90 – 39,60 Kč.  Průměrný plat byl 25.000,- Kč 
- 26. května napadlo v Krušných horách 4cm sněhu 
- 2. června začaly v celých Čechách, kromě Pardubického kraje a Moravy, záplavy. 

Vydatně pršelo 14 dnů. Problémy i na Slovensku, v Rakousku a Německu. Další deště 
24. června a 3. července opět v Čechách. O měsíc později na Moravě vyhlášen 
výjimečný stav kvůli suchu! 

- 5. července - výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu 
- začátkem srpna vedra (35-39°C), v Čechách bouřky 
- 9. listopadu na Filipínách tajfun, asi 10.000 mrtvých 

 
Statistika obce 

  
   K 31. prosinci 2013 bylo v naší obci 1729 obyvatel, z toho bylo 834 mužů a 895 žen. 
   Přistěhovalo se 27 nových občanů, z toho 17 mužů a 10 žen, odhlásilo se pouze 15 osob.    
Sňatků se uskutečnilo 8, rozvody byly tři. V  roce 2013 se narodilo 9 chlapců a 3 děvčata.  
První dítě se narodilo 13. února a poslední v listopadu. Opustilo nás 15 nejbližších. 
Ve statistice jmen se mnoho nezměnilo. Stále bylo nejvíce Marií (61). Josefy předběhly paní 
Jany (50), Janové (49), Jiří (46) a Zdeňci (45). 
   Z příjmení se nejvíce používal Fiurášek – 54 (28 mužů a 26 žen), dále Křenek – 52 (28 a 
24), Růčka – 41 (16 mužů a 25 žen), Kubáň – 40 (22 a 18). 
   V obci bylo přiděleno 713 čísel popisných, z toho bylo 210 rekreačních chalup, hotelů, 
hospod a jiných objektů (např. Skalíkova louka, kostel, sokolovna, MŠ atd.) 
   Rekreačních chat s číslem evidenčním bylo 348, z toho 59 chat patřilo pod střediska. 
   Přípojek na odběr pitné vody z obecního vodovodu bylo 510. Na vodovod byli napojeni 
trvale bydlící občané, chataři z Prostřední i Horní Bečvy, ale také střediska a provozovny. 
   Psích hlídačů, za které jejich majitelé platili poplatek, jsme měli v roce 2013 v obci 265. 
 

Nehody v okolí 
 
-  začátkem dubna se změnila vycházka úbočím Kněhyně pro mladé manžele v drama. Muže 

na skialpových lyžích smetla a zasypala utržená masa sněhu. Z pod sněhové vrstvy jej 
zachránila manželka na sněžnicích, kterou sesuv minul. Na pomoc vyjelo šest záchranářů 
na čtyřkolkách a skútru. Pro velké množství sněhu byl postup velmi obtížný. Na místo se 
záchranářům podařilo dorazit téměř až po dvou a půl hodinách. Těžká masa sněhu 



způsobila muži poranění končetiny. Po sesuvu byli oba v šoku a báli se popojít, aby se sníh 
nedal do pohybu 

- Dne 27. dubna se stala dopravní nehoda na silnici E442 mezi obcemi Dolní a Prostřední 
Bečva. Osobní automobil skončil převrácený na boku mimo vozovku. Z něj byla vyproštěna 
jedna zraněná osoba 

 
- Dne 26. června 2013 se propadl most v Kněhyních u Děckého. Byl objednaný panel na opravu 

mostu, ale před tím tam bez povolení vjel řidič nákladního auta s rukou a propadl se. Volal 
policii. Před mostem byla značka Zákaz vjezdu – vjezd na povolení OÚ Prostřední Bečva. 
Škoda na mostu byla cca 20.000,- Kč 
 

- 10. prosince probíhalo kácení stromů na Adámkách. Došlo při tom ke smrtelnému zranění. Na 
občana z Horní Bečvy spadl strom. Muž zraněním podlehl 
 

- o dva dny později, 12. prosince srazilo občana Prostřední Bečvy auto na silnici pod kostelem. 
Muž utrpěl vážná poranění, kterým po delší době v nemocnici podlehl 

 
Volba prezidenta ČR 
 
   Prvního kola volby prezidenta ČR se na Prostřední Bečvě zúčastnilo 57% voličů. Odevzdali 
820 úředních obálek a 809 hlasů bylo platných. Konaly se ve dnech 11. a 12. ledna. 
Pořadí kandidátů: 
1. Ing. Miloš Zeman - 196 hlasů - 24% 
2. Ing. Jan Fischer, CSc. - 165 hlasů - 20% 
3. Jiří Dienstbier - 144 hlasů - 17% 
4. Karel Schwarzenberg - 102 hlasů - 12% 
5. MUDr. Zuzana Roithová, MBA - 84 hlasů - 10% 
6. Prof. JUDr. Vladimír Franz - 46 hlasů - 5% 
7. Taťana Fischerová - 30 hlasů 
8. Ing. Jana Bobošíková - 26 hlasů 
9. MUDr. Přemysl Sobotka - 16 hlasů 
    Druhého kola volby se zúčastnilo 59,43% z 1444 voličů zapsaných do stálého seznamu. 
Odevzdali 855 obálek a bylo 852 platných hlasů. Konaly se 25. a 26. ledna. 
   Také ve druhém kole voleb vyhrál na Prostřední Bečvě Miloš Zeman s 65 % hlasů před 
Karlem Schwarzenbergem s 34 % hlasů.  
    Voleb se zúčastnili občané trvale bydlící v naší obci a také občané, kteří měli trvalé 
bydliště mimo obec, ale vyřídili si voličský průkaz. Této možnosti využili i naši občané, kteří 
věděli, že v den voleb budou na jiném místě republiky. 
   Volit mohl každý občan starší 18 ti let. Pokud se nemohl dostavit někdo ze zdravotních 
důvodů do volební místnosti, bylo mu umožněno, po včasném nahlášení, vhodit svůj hlas do 
přenosné volební urny.  
   Podle počtu zájemců (v 1. a 2. kole), lze usuzovat, že volba prezidenta nebyla našim 
občanům lhostejná. 

 
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 
Volby se konaly ve dnech 25. a 26. října. 
Počet zapsaných voličů v obci – 1456, počet vydaných obálek - 860 (59,07%) a počet 
platných hlasů - 854 (99,30%) 



Výsledky v Prostřední Bečvě za jednotlivé strany: 
1.  ČSSD - 181 
2.  Strana svobodných občanů – 11 
3.  Česká pirátská strana – 12 
4.  TOP 09 – 57 
5.  HLAVU VZHŮRU - volební blok – 2 
6.  ODS – 40 
9.  politické hnutí ZMĚNA – 0 
10.Strana soukromníků ČR – 3 
11.KDU-ČSL – 124 
13.Suverenita - Strana zdravého rozumu – 1 
15.Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 9 
17.Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 102 
18.Dělnická strana sociální spravedlnosti – 6 
20.ANO 2011 – 182 
21.KSČM – 97 
22.LEV 21 - Národní socialisté – 0 
23.Strana zelených – 24 
24.Koruna Česká - 3 

 
Události v obci 
 

- v budově sokolovny skončila v roce 2012 svou činnost hospoda „Na hřišti“. Obec projednala 
s TJ možnost využívat prostory k původním účelům, což byla tělocvična.  V lednu 2013 se 
začalo opravovat a v prvním únorovém týdnu byla tělocvična plně připravena pro původní 
účely. Byl zde ponechán bar, který byl součástí hospody, aby mohly být prostory využity i pro 
případné rodinné oslavy.  
 

- v obci se během posledních let objevili podomní prodejci a s tím i možnost zneužívání důvěry 
starých lidí. Obec vydala obecně závaznou vyhlášku, která tento podomní prodej zakázala. 
Starosta o tom informoval občany ve Zpravodaji obce. 

- neznámý pachatel 7. února 2013 v době od 18.00 do 5.45 vypáčil nezjištěným předmětem 
dřevěné okno kuchyně jídelny budovy Mateřské školy. Vnikl dovnitř, kde nezjištěným 
předmětem vypáčil dveře kanceláře vedoucí kuchyně, dvou kanceláří učitelek, skladu CO a 
vyrazil dřevotřískovou stěnu knihovny. Vše ponechal a ze zásuvky psacího v kanceláři učitelek 
odcizil hotovost ve výši 200,- Kč. Vypáčil okno šatny Základní školy, vnikl dovnitř, vypáčil 
dveře do počítačové učebny, kanceláře ředitelky, účetní, vše prohledal, vypáčil zásuvky a 
odcizil hotovost 4.000,- Kč. Dále vypáčil uzamčenou skříň, utrhl pohybové čidlo a 
bezpečnostní zařízení na chodbě a kódovací zařízení u vchodu. O tři dny později – 10. února 
došlo k pokusu o vyloupení výdejny léčiv. 
 

- z 11. na 12. února byla opět vykradena školka. Pachatel byl zadržen. Jednalo se o psychicky 
narušeného člověka, který prohledával šanony a třídy. 
 

- v noci z 27. na 28. června byl vykraden obchod s textilem v domě služeb. V obchodě byly 
vypáčené dveře a ukradeno zboží. Ve stejné době byl vypáčen trezor na poště na Horní Bečvě.  
 

- v pondělí 1. července 2013 – vykradena pošta na Prostřední Bečvě 
 



- 24. července 2013 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí, jako 
příslušný vodoprávní úřad, vydal upozornění pro odběratele povrchové vody, že v důsledku 
nepříznivých klimatických podmínek nastal v tocích minimální zůstatkový průtok. Proto bylo 
až do odvolání ZAKÁZÁN veškerý odběr povrchových vod. Zákaz odběru byl odvolán 19. 
srpna 2013 
 
 

Výstavba v obci 
 
- bezdrátový rozhlas, pořízený v rámci protipovodňových opatření se začal realizovat 11. 

března. Občané byli vyzváni, aby nahlašovali poruchy a nedostatky a ty se postupně 
odstraňovaly. Rozhlas byl využíván především místními organizacemi na akce, prodejci a 
obec jej využívala na oznamování rozhodnutí a změn v chodu obce a podobně 
 

- v době velkých prázdnin začaly práce na mateřské škole střed. Výměna oken, zateplení 
celé budovy, oprava střechy. Celý objekt dostal nový, krásně barevný kabát. Zahájení 
školního roku probíhalo při venkovních opravách, ale vnitřní prostory byly hotové. 
Zdržení způsobilo chybné zaměření oken. Čekalo se na výrobu nových. 
 

- při mateřské škole probíhala výstavba chodníku od památníku směrem k požární 
zbrojnici. Chodník byl vybudován na náklady obce. Výstavba byla nutná pro bezpečnost 
dětí a občanů, chodících k autobusové zastávce  
 

- budova sokolovny byla 9. září předána jako staveniště firmě, která realizovala její 
zateplení. V rámci této stavby se měnila okna, dveře a zateploval se celý plášť budovy.  
Vnitřní úpravy provádělo TJ vlastními silami  
 

- během dokončování prací na mateřské školy byly zahájeny zateplovací práce na budově 
požární zbrojnice Kněhyně. Také zde došlo k výměně oken, dveří a byla opravena 
střecha. Při opravě střechy byly zjištěny vážné závady. Musely být zpevněny nosné trámy 
krovu. Došlo k výměně vrat. Zbrojnice tak jako mateřská škola dostala novou fasádu 
 

- v průběhu všech prací na mateřské škole, zbrojnici i na chodníku, probíhalo rozšíření 
sportovně rekreačního areálu u obecního úřadu. Celý areál se rozrostl o několik nových 
hřišť – na pétanque, streetball, florbal a ruské kuželky 
 

- SD Jednota Vsetín uzavřela 1. října 2013 prodejnu potravin z důvodu celé její 
rekonstrukce. Ta spočívala v zateplení budovy, rozšíření prodejních a skladových prostor. 
Oprava trvala do 12. listopadu 2013. Do prodejny přibylo oddělení maso uzeniny, 
zmodernizovalo se prostředí i odbavování zákazníků. Slavnostní otevření proběhlo 19. 
listopadu. 

 
 

Finanční dotace na investiční akce v obci 
 
   V průběhu roku 2013 bylo zrealizováno pět investičních akcí. Na čtyři získala obec dotační 
peníze z evropských fondů.  
   Mezi první bylo zateplení budovy Mateřské školy ve středu obce (dotace 1 980 000Kč) a 
Hasičské zbrojnice v Kněhyních (dotace 780 000Kč).  



   V listopadu bylo dokončeno rozšíření sportovně-rekreačního areálu (dotace 1 460 000Kč) 
spočívající ve výměně povrchu stávajícího antukového hřiště na volejbal, nohejbal a nově i 
florbal, za povrch z umělé trávy. Dále bylo v zadní části vybudováno hřiště na streetbal a 
v rámci projektu došlo k vymezení hřiště na pétanque a k instalaci ruských kuželek. Kompletní 
obnova areálu spočívala v přestavbě stávajícího nevyhovujícího koupaliště na přírodní 
koupací biotop. Realizace v roce 2014-15. 
 Došlo k rozšíření vozového parku obce o malotraktor se zametacím kartáčem určeným pro 
všestranné použití (dotace 910 000Kč).  
   V tomto roce nechala obec zpracovat projekt na prodloužení chodníku od řadovek 
k obecnímu úřadu. Pokud se v  roce 2014 objeví vhodný dotační titul, dojde k realizaci 
projektu.    
  Další akce bylo zateplení Sokolovny, což byl projekt TJ Sokol, s dotací ve výši 1 280 000Kč. 
 
   

Tříděný odpad 
   
 Obec obdržela za tříděný odpad za rok 2012 osvědčení o úspoře emisí. Výsledky třídění a 
velikost úspory za rok 2012 byla: emise CO2 ekv. 47,683 tun a úspora energie 1 180 848 MJ. 
Za celý rok odevzdala obec 40,962 tun tříděného odpadu, což představovalo 90.363,50 Kč 
finančních prostředků, které dostala zpět.   
   Sběrný dvůr byl otevřen každou sobotu, s možností odkládat odpad do dvora i během týdne. 
Bylo zjištěno, že této možnosti využívali především občané a podnikatelé ze sousedních obcí, a 
tím se zbavovali odpadu zdarma. Obec hradila vývoz kontejnerů i s cizím odpadem.  
   Zastupitelé rozhodli, že se od ledna 2014 změní provozní doba sběrného dvora.  Ve středu 
od 7.00 – 11:30 a od 12:00 – 16:30. V sobotu 8:00 – 11:30. Celý sběrný dvůr bude 
monitorován kamerovým systémem a odevzdávaný odpadu bude kontrolovat pověřený 
pracovník.  
   Ve sběrném dvoře byla možnost odevzdávat použité elektro zařízení a použité osvětlovací 
zařízení, jako zářivky, úsporné i obyčejné žárovky a podobně. 
   Občané měli možnost odevzdávat nebezpečný odpad do sběrného dvora v Rožnově pod 
Radhoštěm, pokud měli zaplacený poplatek.  Kovový odpad mohli odevzdat do výkupu 
kovošrotu na Hutisku-Solanci u firmy Delkos. 
 
Sbor pro občanské záležitosti 
 
   V roce 2013 bylo přivítáno celkem 20 nových občánků. První vítání proběhlo 17. března. 
Bylo pozváno devět dětí s rodiči. Všechny tyto děti se narodily koncem roku 2012. Vítání se 
zúčastnily všechny pozvané rodiny. 
Přivítaní byli: 
MALINA JAKUB 
PROCHÁZKOVÁ BAROBORA 
CHOVANČÍK ADAM 
CVERNA DENIEL 
KŘENEK DOMINIK 
VLČEK MATYÁŠ 
HRADILOVÁ VANESA 
RONČKOVÁ ADÉLA 
VAŠUT DANIEL 



   Druhé vítání občánků bylo 13. října 2013. Pozvaných bylo jedenáct dětí a všichni pozvaní 
přišli. 
DOSTÁLKOVÁ MONIKA 
SCHMIDT DANIEL   
NEČAS JAKUB 
BARABÁŠOVÁ MARIE   
PLÁNKA RADEK       
MARTINÁKOVÁ LUCIE      
PAŘENICA ŠTĚPÁN     
KUBA ŠTĚPÁN      
JUREČKA JIŘÍ      
PINECKER JAN   
HURTA TOBIÁŠ 
   Každé vítání zahájila paní Mikulenková Jaroslava, která přivítala všechny přítomné. Po 
slavnostním projevu pana starosty předvedly svůj program děti z mateřské školy střed.  
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly od starosty kytičku a poukaz na odběr 
zboží ve výši 1.000,- Kč z lékárny Prostřední Bečva. Pro děti byla sada mincí s pamětním 
dukátem. Postupně se všichni vyfotili u kolébky. Na závěr byl  přípitek na zdraví nových 
občánků naší obce. 

     
Zlatá svatba 
 
   Sbor pro občanské záležitosti navštívil manžele, kteří oslavili krásné jubileum společného 
života. 
   V roce 2013 to byli manželé Ludvík a Ludmila Bilovi, kteří si připomněli 50 let společného 
života 16. února. 
   Další manželský pár Jan a Jana Stodůlkovi oslavili zlatou svatbu 3. srpna 2013. Poslední 
dvojce oslavila zlatou svatbu 26. října a byli to Julius a Jiřina Fiuráškovi. Všechny tři páry 
obdržely od obecního úřadu blahopřání a dárkový balíček. 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 
   Kolem 6. ledna se vydali tříkráloví koledníci do řady ulic měst a vesnic, aby oslovili 
veřejnost a požádali o pomoc pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Také v naší vesnici se vydali 
malí koledníci s pokladničkami popřát spoluobčanům a požádat je o příspěvek na charitu.  
   Putování začalo v sobotu 5. ledna odpoledne.  Počasí dopoledne nepřálo, ale jakmile se děti 
převlečené za tři krále vydaly do ulic, nepříjemný déšť ustal a dovolil koledníkům zajít i na 
místa, kam se v minulých letech kvůli sněhu nedostaly.  
   V tomto roce se na Prostřední Bečvě vybralo celkem  71.003,- Kč.  
   Celkový výtěžek na Rožnovsku byl menší než v roce 2012. „Pouhý“ 1,688.517,- Kč. Rok 
před tím děti vybraly 1,716.345,- Kč. Přesto patřilo velké poděkování všem dárcům i těm, 
kteří sbírku organizovali 

 
Hospodaření obce 
 
   Hospodaření obce v roce 2013 proběhlo podle schváleného rozpočtu a ten byl v průběhu 
roku upravován dle potřeb devíti rozpočtovými opatřeními. 



   Příjmy k 31. 12. 2013 činily 30,376.527,- Kč (dle schváleného rozpočtu 19,795.000,- Kč). 
Výdaje činily k témuž datu 31,224.085,- Kč (dle schváleného rozpočtu 29,685.000,- Kč). 
   Zůstatek k poslednímu dni v roce 2013 u České spořitelny činil 7,035.001,19 Kč a u České 
národní banky 27.268,43 Kč. 
  Daňové příjmy (fyzických i právnických osob, z nemovitostí, kapitálové výnosy atd.) byly 
v celkové výši 17,162.750,- Kč. 
 Nedaňové příjmy, jako poplatky za užívání veřejného prostranství, ze psů, za rekreační pobyt, 
z výherních hracích automatů, za odvoz odpadu a podobně činily 1,462.80,- Kč. 
   Například za odvoz komunálního odpadu zaplatili občané a rekreanti 758.706,- Kč. 
Přičemž poplatek činil 400,- Kč za osobu trvale bydlící za rok, občané nad sedmdesát let měli 
slevu 200,- Kč a za rekreační objekt byl poplatek 400,- Kč.  Ze psů zaplatili občané celkem 
27.960,- Kč. Poplatek činil 100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího. 
   Plánované příjmy spočívaly například v příjmech za pitnou vodu, za prodej dřeva, 
z pronájmů nemovitostí a pozemků a podobně. 
   Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje hmotného majetku a pozemků. 
   Důležité byly přijaté transfery – dotace, ve výši 12,098.000,- Kč. Jednalo se o dotace na: 
- činnost sboru dobrovolných hasičů (25.000,- Kč + 8.000,- Kč) 
- protipovodňová opatření (varovný bezdrátový rozhlas 2,647.508,- Kč + 155.735,- Kč) 
- stavební úpravy mateřské školy střed (1,853.690,- Kč) 
- revitalizace hasičské zbrojnice Kněhyně (733.780,- Kč) 
- automatizovaný knihovnický systém (20.000,- Kč) 
- spolufinancování pracovních míst z úřadu práce (426.000,- Kč) 
- projekt Tvořivá škola (205.674,- Kč) 
- dotace na školství (299.000,- Kč) 
- dotace na volby (volby prezidenta, PS Parlament ČR, 27.200,- + 27.100,- + 24.200,- Kč) 

   Dotace byly přijaty od Zlínského kraje, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 
kultury, Fondu soudržnosti EU, Úřadu práce a ze státního rozpočtu. 
   Běžné výdaje nebyly příliš upravovány, odpovídaly schválenému rozpočtu. Výdaje byly 
tvořeny náklady například na pitnou vodu, na pěstební činnost, veřejné osvětlení, silniční 
dopravu, komunální odpad, sociální pomoc, požární ochranu, úpravu vzhledu obce, veřejnou 
zeleň a podobně. Náklady na místní správu (2,185.866,- Kč) zahrnovaly náklady s provozem a 
činností obecního úřadu. Provoz aut, veřejnoprávní smlouvy, pošta, telekomunikace, banky, 
zpracování dat a podobně. 
   Investiční výdaje byly použity na : 
- projekt revitalizace hasičské zbrojnice Kněhyně (vlastní prostředky 1,067.969,- Kč) 
- stavební úpravy mateřské školy střed (vlastní prostředky 1,188.381,- Kč) 
- Čistá Prostřední Bečva – zametač komunikací (vlastní prostředky 1,012.203,- Kč, dotace 

v roce 2014) 
- rozšíření sportovního areálu II. etapa (1,551.194,- Kč, dotace v roce 2014) 
- protipovodňová opatření (vlastní prostředky 312.270,- Kč) 
- chodník od zbrojnice k ZŠ (pouze vlastní prostředky 993.035,- Kč) 
Dále přípravné práce a projekty na další investiční akce. 
   Do hospodaření obce byl zahrnutý i sociální fond a hospodaření příspěvkové organizace 
zřízené obcí (MŠ a ZŠ).  
   Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2013 byl 57.826,- Kč a hospodářský výsledek základní a 
mateřské školy byl 2.954,- Kč. 
   Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno ve dnech 4. – 7. října 2013 a 
závěrečné přezkoumání ve dnech 20. – 24. února 2014. Závěr přezkoumání hospodaření – 
byly zjištěny méně závažné nedostatky.  

 



Poplatky v obci 
 
   Obec Prostřední Bečva zavedla vyhláškou č. 1/2012 v obci tyto poplatky: 

- poplatek ze psů 
- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 
- poplatek za užívání veřejného prostranství 
- poplatek z ubytovací kapacity 

POPLATEK ZA PSA se platil za psa staršího tří měsíců. Výše poplatku – 100,- Kč za jednoho 
psa. Za druhého a každého dalšího 150,- Kč. Splatnost poplatku nejpozději do 31. března. 
Osvobozena od poplatku byla osoba, držitel průkazu ZTP/P – osoba s těžkým zdravotním 
postižením. 
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT - ubytovatel byl povinen nahlásit do 15 
ti pracovních dnů zahájení činnosti. Výše poplatku za osobu a každý i započatý den – 15,- Kč. 
Od poplatku byly osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby mladší 18 let a starší 70 let 
a osoby, na které náležely přídavky na děti.   
POPLTEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - veřejné prostranství, na kterém se 
prováděly výkopové práce, dočasné stavby a zařízení pro prodej, reklamu, cirkusy, lunaparky 
podobně. V příloze vyhlášky byly uvedeny parcely, které se označily jako veřejné prostranství. 
   Poplatek: 

- za zařízení sloužící pro poskytování prodeje –  100,- Kč  
- za umístění reklamního zařízení -    100,- Kč 
- za umístění zařízení lunaparků apod. -   100,- Kč 
- za umístění skládek       10,- Kč 
- za užívání pro reklamní akce      10,- Kč 

  Poplatek za užívání paušální částkou: 
  500,- Kč/ týden 
2000,- Kč/ měsíc 
5000,- Kč/rok 
   Osvobození bylo pro osobu zdravotně postiženou, akce, jejichž výtěžek byl pro charitativní 
účely a akce pořádané obcí. 
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY platil ubytovatel do 15 ti dnů od zahájení činnosti. 
Výše poplatku byla za každé lůžko a den 5,- Kč. Osvobození od poplatku bylo ubytování pro 
studenty, zařízení sloužící pro charitativní účely. 
MÍSTNÍ POPLATEK ZA SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU A PŘEPRAVY A TŘÍDĚNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU - byla osoba, která měla v obci trvalý pobyt nebo osoba, která 
měla na katastru obce stavbu pro rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém nebyla trvale hlášena 
žádná osoba. 

- trvalý pobyt: výše poplatku 400,- Kč za osobu na rok. Osvobozeny děti do dvou let a 
osoby starší 70 let měly výši poplatku 200,- Kč na rok. 

- rekreační stavba: výše poplatku 400,- Kč na rok 
   Splatnost poplatku 31. března.  Obec mohla poplatek navýšit z důvodu včasného 
nezaplacení.  

 
Vybráno z usnesení zastupitelstva obce 
 
   První zasedání v roce 2013 se konalo 24. ledna a bylo to již 26. zasedání tohoto 
zastupitelstva. Na zasedání byly projednávány změny v rozpočtu na rok 2012, plnění rozpočtu 
na rok 2012 a čerpání sociálního fondu za rok 2012. Všechny body byly schváleny. 



   Dále zastupitelé projednávali návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2013 a poté ho 
schválili. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na vybudování chodníku kolem silnice I/35. 
   Po projednání bylo schváleno, že se na Sokolovně mohou konat rodinné akce za úplatu 
500,- Kč. Sportovní akce se zde budou konat zdarma.  
   Jako poslední byla schválena firma EMPEMont jako zhotovitel bezdrátového rozhlasu. 
Místostarostovi bylo uloženo zajistit opravu vedení na Nové. 
   Další, v pořadí 27. zasedání zastupitelstva, a druhé v roce 2013 se konalo 21. února. Byly 
schváleny změny v rozpočtu na rok 2013, výroční zpráva Základní a mateřské školy. 
Zastupitelé schválili návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 pro 
Základní a mateřskou školu.  
   Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o regulaci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her.  Dále zastupitelé schválili firmy jako zhotovitele tří akcí. 
Firma Energika byla určena jako zhotovitel projektové dokumentace na zateplení domu 
služeb. Firma JVM-RPIC jako zhotovitel žádosti na dotaci na Revitalizaci centra obce. Firma 
CRESCO zhotovila montáž hlavních a zadních dveří v základní škole.  
   Finanční příspěvky schválili zastupitelé na nákup požárního nářadí a na konto postižených 
výbuchem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bylo schváleno a vydáno souhlasné stanovisko 
s rozšířením areálu Zavadilky, ale nebyla schválena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na 
pronájem bufetu u kurtu.   
   Poslední byl schválen záměr na prodej parcel č. 1979/5 a 1979/19. Zastupitelé vzali na 
vědomí podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště v Kněhyních v zahradě 
mateřské školy. 
   Na 28. zasedání, třetím v pořadí v roce, které se konalo 21. března, byl schválen prodej 
parcely č. 1979/5 a 1979/16 za cenu 100,- Kč/m2. Parcely byly ve vlastnictví obce a byly na 
nich věcná břemena. Schvalovalo se plnění a změny v rozpočtu za leden až únor, účetní 
závěrka a závěrečný účet obce za rok 2012. Dále přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, 
schválení nápravných opatření ke zprávě o výsledku hospodaření obce a účetní závěrka 
Základní a mateřské školy Prostřední Bečva.  
   Zastupitelé na jednání schvalovali usnesení potřebné pro realizaci projektu „Revitalizace 
veřejného prostranství Prostřední Bečva“. Patřilo mezi ně spolufinancování projektu a 
každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na krytí provozních nákladů. 
Zastupitelé schválili výběrové řízení na chodník od zbrojnice k základní škole formou 
elektronické aukce.  
   Dále schválili podání žádosti o dotaci na pořízení malotraktoru na snížení prašnosti, 
poskytnutí dřevní hmoty pro myslivce na opravu krmelců a poskytnutí půjčku TJ sokol na 
dotaci na zateplení sokolovny.     
   V dalších bodech se projednávalo využití tělocvičny pro sportovní účely, nevybírání 
poplatků na pouti sv. Zdislavy a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Vše bylo 
schváleno. 
   Starosta dostal na zasedání dva úkoly. Jednat o zrušení věcného břemene na parcely č. 
1979/5 a 1979/6, a zajistit kritéria pro výběrové řízení na pronájem bufetu u kurtu. 
   Místostarosta měl za úkol zajistit materiál na opravu altánu u hřiště a navrhnout opravu 
nátěrů autobusových čekáren. 
   Dubnové 29. zasedání bylo čtvrté v  roce a konalo se 25. dubna. Nejprve se schvalily změny 
a plnění rozpočtu za období leden až březen. Schválil se provoz obou mateřských škol. 
Zastupitelé schválili usnesení potřebné pro realizaci projektu Přírodní koupací biotop. 
   Bylo schváleno vyhlášení záměru na pronájem bufetu u kurtu, organizátor stánkového 
prodeje na Pustevnách při Cyrilometodějské pouti a zhotovení osvětlení na výletišti v Bacově. 
     Na jednání vzali zastupitelé na vědomí návrh na rekonstrukci výletiště v Kněhyních a 
nepřidělení dotace na vybudování dětského hřiště Kněhyních.  



   Páté zasedání se konalo až 4. července, bylo v pořadí třicáté. Schválily se změny a plnění 
rozpočtu, nájemce bufetu u kurtu na dobu 5 let. Cena pitné vody 21,85 Kč, firma První KEY-
STAV jako zhotovitel zateplení mateřské školy střed a hasičské zbrojnice Kněhyně. Byl 
schválen prodej Bělorusu a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na parcely číslo 843/4; 
847/4 a 3108/1. 
   Byly vzaty na vědomí stížnosti na uzavírání obou mateřských škol, připomínky k vyhlášení 
záměru na výběrové řízení na pronájem bufetu u kurtu a výsledek výběrového řízení na místo 
stavebního technika.  
   Starostovi bylo podepsat smlouvu s firmou na zateplení mateřské školy a hasičské zbrojnice 
Kněhyně. 
   Další zasedání se konalo 26. září, v pořadí šesté. Mimo plnění rozpočtu a změn se 
schvaloval minimální počet 10 dětí pro provoz mateřské školy v době prázdnin a finanční 
příspěvek ve výši 15.000,- Kč na celoroční projekt Základní školy.  Zastupitelé vzali na 
vědomí, že mateřská škola bude otevřena první 3 týdny o prázdninách. Byly schváleny 
finanční příspěvky. Pro myslivecké sdružení Radegast na trubače na Hubertskou mši ve výši 
25.000,- Kč a 20.000,- Kč na ohňostroj na rozsvěcování vánočního stromku a zajištění 
ozvučení, 85,- Kč na občana na rok 2014 na dopravní obslužnost. 
   Projednávalo se a schválil plán financování obnovy vodovodů a změna projektu Sportovně 
rekreačního areálu. Zastupitelé schválili půjčku ve výši 1,9 mil. Kč pro TJ sokol se splatností 
10 let.  
   Na podzim 7. listopadu, se uskutečnilo v pořadí sedmé.  Na projednání bylo spousta věcí. 
Protože byly přislíbeny dotace na investiční akce v obci, museli zastupitelé schválit různá 
usnesení a pravidla, potřebná k realizaci projektů. Jednalo se o kanalizaci v obci, s tím 
spojené pověření pana Valy Ladislava k hromadnému vyřizování povolení na stavbu 
kanalizačních přípojek. Dále bylo schváleno usnesení týkající se realizace projektu Koupací 
přírodní biotop, byla vybrána firma Wisconsin jako dodavatel traktoru na snížení prašnosti 
v rámci dotace z Životního prostředí. Zastupitelé zrušili usnesení z minulého zasedání týkající 
se půjčky pro TJ sokol Prostřední Bečva. Místo toho byla schválena Smlouva o bezúročné 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve výši dotace. 
   Zastupitelé schválili bezúročnou půjčku ve výši 50.000,- Kč pro Svaz zahrádkářů se 
splátkou 5.000,- Kč na dobu 10 let. Finance posloužily na rekonstrukci stávající budovy 
zahrádkářů a k tomu bylo přislíbeno dříví z obecního lesa.  
   Dále byl schválen plán společných zařízení vypracovaný v rámci jednotné pozemkové 
úpravy Prostřední Bečva – lokalita Adámky. 
   Zastupitelé dále schválili rekonstrukci sociálního zařízení ve zbrojnici Kněhyně, balíčky do 
domovů důchodců v ceně 500,- Kč, smlouvu o zřízení věcného břemene na parcely č. 3109 a 
70/5. 
   Bylo schváleno vyhlášení záměru na výměnu parcely č. 463 za parcelu č. 3074 a poskytnutí 
sálu tělocvičny pro TJ Sokol na pořádání plesu sportovců.  
   Byla vzata na vědomí informace o výstavbě chodníku u základní školy a starostovi bylo 
uloženo připravit návrh rozdělení příjmů z výherních hracích automatů. 
   Předposlední zasedání v roce 2013 se konalo 12. prosince a bylo to osmé zasedání. Protože 
se blížil konec roku a nebyl schválen rozpočet na rok 2014, muselo se jednat o předběžném 
rozpočtovém opatření a rozpočtovém provizoriu a jeho pravidlech. Projednaly se změny 
v rozpočtu a jeho plnění za rok 2013.  
   Z minulého zasedání se zrušilo usnesení o půjčce pro Svaz zahrádkářů, a v rámci rozdělení 
příjmů z výherních automatů jim byla tato částka přidělena. Celkem bylo sdružením rozděleno 
330 tis. Kč. Zastupitelé se usnesli, že stornují žádost o dotaci na projekt na výstavbu chodníku 
kolem silnice I/35. Výška dotace nebyla velká a obec potřebovala finance na krytí ostatních 
úspěšných žádostí.  



   Zastupitelé se rozhodli podat žádost v rámci Místní akční skupiny Rožnovsko na 
rekonstrukci areálu v Kněhyních. Dále schválili finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro 
Základní školu Horní Bečva na mimoškolní aktivity dětí. Projednávali a schválili cenu pitné 
vody ve výši 19,- Kč bez DPH za 1m3 a změnu provozu sběrného dvora. Na závěr si vyslechli 
pochvalu za činnosti zástupců obce v oblasti investičních akcí. 

    Poslední, 35. zasedání, v pořadí deváté, bylo výjimečné a konalo se 30. prosince 2013. Na 
tomto zasedání bylo nutné schválit smlouvy, které byly potřeba při vyřizování projektové 
dokumentace na stavbu Revitalizace veřejného prostranství. Jednalo se o smlouvu s povodím 
Moravy, o smlouvu se spoluvlastníky bytového domu ve středu obce, smlouvu s Jednotou 
Vsetín a Kupní smlouvu s vlastníkem pozemku u hřiště. Všechny tyto smlouvy byly schváleny. 
 
 

Zdravotní středisko 
 
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 
Doktor MUDr. Marie Kjeronská.  
   Na obvodě pracovala od roku 1991. Dříve se ordinovalo na zdravotním středisku u hřiště. 
V roce 1996, po rekonstrukci domu služeb v centru obce, byly v horním patře zřízeny ordinace 
praktického lékaře pro dospělé, pro děti a dorost a zubní ordinace. 
MUDr. Kjeronská měla v péči klienty od 19 let. K roku 2013 měla nejstarší osoba 94 let. 
Počet registrovaných klientů byl přibližně 1600, nebyli pouze z Prostřední Bečvy, ale i 
z okolních vesnic a měst.  
   Praktická lékařka pracovala v ordinaci dle předem určených hodin a na žádost rodiny či 
nemocných vyjížděla k ošetření do domácího zařízení. 
ZUBNÍ ORDINACE 
Doktor MUDr. Olga Klepsová 
   Na Prostřední Bečvě byla zřízena zubní ordinace v roce 1993 a byla tak zajištěna pro 
obyvatele Prostřední Bečvy péče o chrup. Do té doby museli občané za péčí dojíždět.  
V ordinaci bylo registrováno 1100 klientů dospělého i dětského věku, a to již od raného 
dětství. 
   Klienti byli vedeni k správným hygienickým zásadám péči o chrup. Byli upozorňováni na 
pravidelné preventivní prohlídky, kterými lze předcházet komplikacím, které mnohdy mohou 
vést i k větším ztrátám chrupu. 
 

Knihovna 
 

Obec Prostřední Bečva obdržela finanční dotaci na automatizaci místní knihovny. 
   Automatizace spočívala v tom, že počet a stav titulů v knihovně byl k dispozici na internetu. 
Zájemce o půjčení knihy si mohl doma prohlédnout knihy z naší knihovny a zjistit, zda titul, 
který si zrovna vybral, není zapůjčený.   
   Na automatizaci knihovny obec obdržela finanční dotaci ve výši 20.000,- Kč 
Při této příležitosti se vyřazovaly knihy, které byly málo čtené a opotřebované a měly být 
skartované. 
    Všechny knihy však byly po dobu jednoho měsíce umístěny k odběru na obecním úřadě. 
Zájem o ně byl veliký, každý si mohl vybrat podle toho, co ho zajímalo. A především byly 
všechny knihy zdarma. Bylo velkým překvapením, kolik knih se tímto způsobem zachránilo od 
skartace a kolika lidem přinesly potěšení. Pro knihy chodili nejen místní, ale také chataři, 
náhodní návštěvníci a cyklisté, kteří projížděli po cyklostezce.  
   Jedna z mnoha reakcí: „Ty knihy jsou opravdu zdarma???? A jsou tu takové, které jsem 
četl jako kluk! Ty musím vzít vnukovi!!“ 



   Celkem bylo vyřazeno 1126 knih. Po nabídce k rozebrání zůstalo něco přes 200 knih. 
Většinou ročenky, brožury, nebo vyloženě politické knihy.  
 

 
Pamětníci zpravodaj 
   
Pan Frnka Jindřich 
   Tentokrát mé vzpomínání bude o době vzdálenější. Byla to těžká doba válečná. Nesnází a 
svízelů bylo víc než dost. Musili se s ní obyvatelé, ať chtěli nebo nechtěli nějak vyrovnat. 
Vyskytli se přesto jedinci šprýmaři, vymastové, kteří dokázali být nad těžkostmi oné doby. 
Pokusím se též popsat události i osoby, se kterými jsem se setkal či o nich slyšel.  
Jedním z nich byl náš vzdálenější soused, tehdy mladík, Vilém Maceček. Nebylo mu třeba 
zatěžko v noci sousedům vylézt na střechu a tam na komín položit kus skla. Nebo na začátku 
zimy za silné metelice si netížil v noci dojít na Kněhyni, tam naproti Janíčkům bydlil s rodinou 
švec František Ondryáš. Vzal si z domu lopatku a dal se jemu zahazovat sněhem dvě okna a 
hlavní dveře. Když házel sníh na okna, uslyšel vzbuzenou ševcovu manželku, jak povídá 
spícímu manželovi: „Francků, tam fujá“. Oni každý den ráno, někdo od nich chodil 
k sousedům Fárkům na mléko. Tentokrát stále nikdo nešel, tak znepokojený soused František 
Fárek se šel k ním podívat a nestačil se divit. Od země až po horní okraj měli okna zaházené 
sněhem. Jelikož měli ve světnici tmu, spali stále spánkem spravedlivých. Rodina ševce 
Františka Ondryáše alias Taframenta obývala jednu nevelkou místnost, která sloužila jako 
kuchyň, ložnice i ševcovská dílna. Jeho dcera Kamila tam měla ještě almárku s kuřivem. 
Tehdy to bylo na Prostřední Bečvě jediné místo, kde byli kuřáci obslouženi. V té době se velmi 
těžko sháněly nové boty, a tak se staré dávaly opravovat, pokud to šlo. Pan Ondryáš měl 
zákazníků stále dost. Bylo zajímavé vstoupit do jejich místnosti. Mísila se tam vůně tabáku 
s vůní ševcovských leštidel a jiných potřeb.  
   Dalším Vilémovým nezbedným kouskem byla taková past na mého strýce, otcova bratra, 
protože měl u něho nějaký vroubek. Tehdy strýc bydlil u nás a v neděli ráno dojížděl za svou 
nastávající vyvolenou na kole na Dolní Bečvu. Vilém ještě s kamarádem Jendou Juříčkem 
vykopali v dolní části naší příjezdové, ještě nezpevněné cesty jámu o rozměrech 100 x 60 cm, 
hlubokou asi 60-70 cm. Hlínu dali pryč a pečlivě oddělené drny položili na klacky na jámě. 
Nebylo poznat žádné kopání. K jejich lítosti do ní však nevletěl můj strýc, ale náš soused 
z druhé strany kopce starý Smoček. On si trochu přivstal a šel kolem nás na Hutisko do 
kostela. Hned mu napadlo, kdo to udělal. Rozezlen za Vilémem došel, ale ne kvůli pádu do 
jámy, ale protože si hodně zamazal sváteční šaty.  
    Soused pan Smoček zemřel v roce 1945 asi pětaosmdesátiletý. Před tím k nám dost často 
přicházel na besedu. Uměl poutavě vyprávět o všeličems. Zajímavé bylo jeho vyprávění o 
nadpřirozených bytostech, které prý jistojistě existovaly. V Kněhyňce od soutoku s Bečvou po 
nynější kemp měl působiště „basrman“. On zastavoval koňské povozy, které chtěly přejet přes 
kněhyňský most. (Původní most byl asi o 100m výš a cesta na Horní Bečvu vedla kolem 
fojtství.) Jednou vezl forman fůru dřeva z Kněhyň, koně před mostem zastavily a dál nejely, ať 
bil sebevíc. Od revíru po Zolu a dál na druhé straně Kněhyňky u Petřeků měl působiště 
„světlonoch“. On prý vycházel tajným otvorem či puklinou ze skály nad revírem. Jakou měl 
pracovní náplň, jsem si nezapamatoval. Ještě mě z jeho vyprávění utkvělo v paměti, jaká byla 
v roce 1880 strašná povodeň na Bečvách. Byl v té době někde mimo domov. S kamarádem 
z Kněhyň se přes Solanec vraceli oba dva domů. Když přišli na bečvanskou stranu kopce, 
naskytl se jim neradostný pohled na rovinu ve středu obce. Celá byla pod vodou. Noc strávili 
na hůře u Fiurášků a až druhý den se obtížně dostávali na druhou stranu. Při této povodni si 
Bečva vyhloubila řečiště, které má dodnes. Před ní tekla Bečva trochu jinde.  



   V době války platil přísný zákaz pořádání tanečních či podobných zábav. V letním období 
bylo dost „zábavy“ s prací na poli. V zimě funkci společenských setkávání plnily škubačky 
peří. Tyto často bývaly u paní Juříkové. Ona kromě krávy chovala početné hejno husí a tak 
bylo stále co škubat. Za soumraku k nim přicházel Štěpán J. z bařiny s harmonikou. Měl větší 
heligonku a obstojně ji ovládal. To se tam už začala scházet omladina z blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Škubačka se změnila na skromnou tajnou tancovačku. Paní Juříková byla 
i amatérskou dentistkou. Zubní lékař byl až v Rožnově a Valašském Meziříčí. V té době to bylo 
pro mnoho lidí příliš daleko a tak jí byli vděčni za vytažení bolavého zubu. Tuto službu 
poskytoval též Mudr. Peschl. On byl praktický lékař, měl ordinaci v přízemním domku pod 
kostelem na Hutisku. S mým zdravím neměli rodiče mnoho starostí. Jen každý rok kolem žní 
jsem onemocněl z pojídání nezralých jablek. Jednou jsem asi snědl hodně těch padálek a 
dostal jsem vysoké horečky. To se mnou matka došla až k němu na Hutisko. Trochu si 
pamatuji na jeho ordinaci. Měl v ní festovní dřevěnou, vysoce nastlanou postel. Místnost mu 
asi sloužila jako ložnice, a snad i jako kuchyň. Jako lékař prý byl schopný a vyznal se dobře 
v léčení neduhů. O jeho zubařské činnosti jsem se dozvěděl mnohem později od mých starších 
kolegů muzikantů. Zubařské nářadí měl v krabici od bot schované pod tou festovní postelí. To 
prý byly chvíle úzkosti, když ji zpod lůžka vytahoval. Julín Fiurášek vyprávěl, jak u něj taky 
byl s bolavým zubem. Při vytahování krabice jí asi špatně uchopil a nářadí se mu vysypalo na 
podlahu. Pohled na vysypané nářadí způsobil, že ho zub přestal bolet a on rychle vycouval 
z ordinace pryč.  
   Možná ještě v mém předškolním věku jsem prožil velký zážitek. V ozdravovně pro ubytované 
děti a též i pro místní děti pořádali představení loutkového divadla. Ve větší místnosti bylo 
narváno, a abych něco viděl, stál jsem skoro celou dobu na jedné noze. Zážitek pro místní děti 
byl velký, protože v té době jsme skoro žádné hračky neznaly. Hračky nám nahrazovali psi a 
kočky. V září roku1942 jsem začal chodit do obecní školy. První rok a i druhý se dalo mluvit o 
vyučování. Byli tam 3 učitelé: řídící Purč, učitel Bartoněk a učitelka Anna Helbichová (po 
válce Měkotová). Koncem roku 1943 byl totálně nasazen na práci v Německu učitel Bartoněk 
a později i řídící Purč. Zůstala tam jen učitelka Helbichová a to na celou školu. Podle 
fotografie z té doby bylo ve škole asi 90 žáků a to tam nebyli všichni. Bylo obtížné sehnat 
učebnici, sešity, psací potřeby, přepychem bylo vlastnictví pastelek či barev. Škola dostávala 
příděl marmelády ve větších plechovkách. (Bůh ví, z čeho byla vyrobena.) Nebylo ojedinělé, 
že někteří žáci měli na svačinu jen krajíc suchého chleba, to potom marmeláda přišla vhod. 
Neznali jsme chuť bonbónů, čokolády či jiných pamlsků. Kostka cukru byla tehdy nejvyšší 
dosažitelný pamlsek. Tuto těžkou dobu válečnou jsme přestáli. 
   Po válce jsem bydlel 2,5 roku v Žilině u Nového Jičína. Začal jsem chodit do měšťanky 
v Novém Jičíně, ale moc se mně to nelíbilo. Panoval tam dost přísný režim. Celou dobu 
vyučování jsme museli být v budově i o přestávkách. Ve třídě samí kluci z různých míst 
v republice přistěhovaní do pohraničí. Byli tam i čtyři kluci z Volyně z Ruska a také dva kluci 
z Valašska, s těmi jsem si nejvíc rozuměl.  
   V březnu 1948 jsem se s matkou vrátil na Prostřední Bečvu a do Žiliny se přestěhovala moje 
starší, vdaná sestra. Začal jsem chodit do měšťanky na Horní Bečvě. Byl jsem tomu rád, 
protože jsem se znovu sešel se spolužáky z obecní školy. Tehdy se tam nepřezouvalo a o hlavní 
přestávce mohli všichni ven na dvůr. Nebyla tam upjatost jak v Novém Jičíně, ale neměli to 
s námi učitelé lehké. Většina žáků pocházela z větších či menších zemědělských usedlostí a po 
příchodu ze školy museli pomáhat při zemědělských pracích nebo hlídat mladší sourozence. 
Zbyla-li volná chvíle, v zimě kdo měl jakékoliv lyže, hned je připnul a už se jezdilo. Každý 
větší svah byl uježděný, nejvíc se jezdilo na Plančáku. V létě zase bylo pod každým splavem 
plno děcek a křiku. V místě současné autobusové zastávky u Zbrojnice byl plácek, kde se 
dennodenně kopalo do balonu a takových míst bylo víc. Ke konci školního roku dozrávaly 
borůvky, a tak je mnozí z nás rychle po vyučování šli sbírat a prodávat. Peníze jak pro sebe, 



tak i vylepšení rodinného rozpočtu. Bylo proto nutné sledovat výklad učitele při vyučování, 
doma nebyl čas se učit. Horší to bylo s předměty kreslení a rýsování, bylo jen málo těch, kdo 
měl kružítka, barvy a rýsovací pera. Tyto předměty nás měl pan učitel Měkota. Někdy i přes 
velkou snahu se rys či výkres nepovedl. Tak aby práce na něm nepřišla vniveč, pan učitel nám 
jej dal zpátky do rukou říkaje: „vem si to domů a přikryj s ním hrnec s kýšků,“ nebo: „ to daj 
kozi do okenca, ať na ňu do chlívku netáhne“. Mluvil většinou valašsky. Byl pověstný i 
s užíváním rákosky jako vykonavatel trestů za různé klukovské nezbednosti. Když se jeho 
rákoska dotkla dlaně žáka, pořádně to zaštípalo. Tloukl to ale takovým stylem, aby tím žáka 
neponížil. Učil nás v první měšťance ještě Lopour, učitel i obchodník a pan farář Hofman 
náboženství. Stojí za zmínku, že ve vyšších třídách jsme v dubnu chodili do lesa sadit smrčky. 
Odváděli jsme výkon jako dospělí. Hajný chodil a namátkově kontroloval, jak pečlivě jsou 
sazenice zasaděné. Tři roky utekly a my začali chodit do 4. třídy, už ně měšťanky, ale střední 
školy. Vládním výnosem to změnili a museli jsme dělat maturitu. Pro nás se nic nezměnilo, až 
na matematiku, ta byla pro nás noční můrou. Co měsíc jsme vypočítávali natištěné úkoly. Ze 
třídy to jakš takš ovládal jen jeden spolužák, protože jeho starší bratr měl průmyslovku. Sám 
učitel matematiky říkal, že takové příklady měli v gymnáziu v septimě. Těžko se dá tušit, kdo 
vymyslel takový experiment přeměny měšťanky na střední školu.  
   Je třeba popsat situaci, jaká nastala ve veřejném životě po únoru 1948. Ještě do půle onoho 
roku se zdálo, že režim nebude špatný. Postupně se však situace pro lidi zhoršovala. 
Pociťovali to zejména živnostníci, zemědělci ba i dělníci. Přídělový systém na potraviny, textil 
a jiné do té doby už skoro dožíval. Zemědělci odevzdávali zemědělské produkty v rámci svých 
možností. To se změnilo, nastal tuhý přídělový režim na všechno. Řemeslníci museli končit se 
soukromou činností. Poznali jsme to i ve škole o prázdninách v roce 1948, kdy ještě soukromá 
instalatérská firma zabudovala do všech místností potrubí pro ústřední topení. Ze zavěšení 
radiátorů už sešlo, firma musela ukončit činnost. Zemědělcům též nastaly krušné chvíle. 
Znovu byly zavedeny povinné dodávky zemědělských produktů. Jednalo se o dobytek, vajíčka, 
zrno, brambory, mléko, máslo a také seno. Na konci roku se to přísně kontrolovalo, a pokud 
to nesplnil, nesměl zemědělec zabít vepře, nedostal žádné potravinové lístky a ani šatový lístek 
na textil a obuv. V té době se preferovala těžba uhlí a výstavba těžkého průmyslu. 
V posledním ročníku školy o pololetí jsme byli dokonce na exkurzi v dole Šalamoun v Ostravě. 
Na vyšších místech bylo známo, že zdejší děti jsou přivyklé práce od raného dětství a tak byla 
vedena kampaň pro získání co nejvíce kluků pro obor horník, tavič, slévač a valcíř. Na školu 
nastoupila mladá učitelka, prošla asi rychlo studiem. Jednou na začátku hlavní přestávky mě 
vzala ze  třídy, šli jsme ven, chytla mě pod paží a chodili jsme před měšťankou sem a tam jako 
milenci. V tom smyslu aspoň na nás pokřikovali z oken moji spolužáci. Ta mě politicky 
přesvědčovala, abych nastoupil do dolů. Já červený až za ušima, nebyl jsem schopný její 
přesvědčování přerušit. Na druhý den si mě zavolal ředitel školy B. Řezníček, a zeptal se, 
jestli půjdu do dolů nebo ne. Řekl jsem, že nemůžu, protože jsme s matkou sami a musím 
pomáhat při hospodářství. Sestra byla v Praze na zaučení, protože Tesla v Rožnově rozjížděla 
výrobu. Ředitel to vzal na vědomí a už jsem měl od dalšího přesvědčování pokoj. Musím ještě 
dodat, že ředitel byl velkou autoritou pro všechny žáky. Mimo to mi naznačil, abych šel dále 
studovat, že na to mám. Přiblížil se konec školní docházky a my skládali maturitní zkoušky. Po 
nich už bylo rozhodnuto, na jaký obor půjdeme. Já jsem šel do učebního oboru nástrojař pro 
Teslu Rožnov. V září jsem nastoupil do učení, musil jsem bydlit v internátě v Rožnově a 
dojíždět do učiliště ve Valašském Meziříčí. Moje učení však neblaze ovlivnila událost 
z předešlého roku. Tehdy na jaře jsme našli kurník bez slepic, udělal to zloděj, liška. Tím se 
stalo, že jsme nesplnili dodávku vajec, a tak na celý příští rok jsme nedostali potravinové 
lístky ani šatové lístky pro textil. Tehdy byl zaveden tzv. volný trh, ale ceny v něm byly 
mnohonásobně vyšší. Moje matka měla po otci nevelký důchod a ten prostě nestačil na 
potřebná vydání. Po měsíci docházky v učení jsem dojel domů a matka byla na pokraji svých 



sil. Bylo nutné začít s podzimními pracemi, tak jsem z učení dezertoval. Po dokončení prací 
doma jsem jel na kampaň do cukrovaru v Budihošti. Když jsem měl odpolední směnu, 
dopoledne jsem ještě chodil sedlákům pomáhat při sklizni řepy. Po skončení kampaně jsem jel 
šťastný domů, vezl jsem deputát 16kg cukru, nové ponožky, boty a ještě nějaké peníze. Pak 
jsem šel pracovat jako dělník brigádník k stavebním závodům. Jako brigádník jsem mohl 
zůstat doma v případné polní práce, ale neměl nárok na dovolenou. Pracoval jsem nejdřív při 
stavbě nové cihelny v Hrachovci, pak v areálu Tesly. Většina prácí byla zúkolovaná, kde se 
dalo trochu vydělat, to přiděloval mistr starším mužům živitelům rodin. Já a ostatní hoši 
podobného osudu jsme pracovali za pakatel. V půli roku 1953 byla vyhlášená měnová 
reforma. Nevelký obnos na 1 osobu bylo možné vyměnit 5:1, peníze nad tento limit se měnily 
50:1. V naší rodině jsme jen taktak dali dohromady hotovost na výměnu 5:1. Ačkoliv v té době 
nebyly průměrné platy vysoké, nebylo je zač utratit, obchody byly poloprázdné. Kdo je 
nepropil, ten o ně přišel. Později jsem nastoupil do práce na pilu v Dolní Bečvě. Na podzim 
roku 1955 jsem narukoval na vojnu k pěšákům do Stříbra.  
 
SAKUMPIKUM  
 
SJEZD NA ČEMKOLI  
  První akcí sdružení v roce byl sjezd na čemkoli, který se pořádal 16. února, ve dvě hodiny 
odpoledne. Byl to již druhý ročník. Přišlo více dospělých účastníků než dětí. Bylo to možná 
tím, že mezi dětmi řádila chřipka. 
   Počasí nepřálo, byla mlha a sychravo, ale lidé přišli. Z okolí i z dálky. Účastnily se Hranice 
a Lipník nad Bečvou. Většina soutěží byla připravena pro děti, tak museli disciplíny plnit 
dospělí. A plnili, všichni s úsměvem a nadšením, zdálo se, že si to velice užívají. 
   Disciplíny byly tři – sjezd z kopce, cesta bludištěm a hod na cíl.  Protože byli všichni víc než 
výborní, ocenění se dostalo každému. Rozdaly se všechny medaile z fidorek a na závěr bylo 
připraveno pohoštění v pastoračním centru. 
 
SBÍRKA VRŠKŮ 
   Sdružení se zapojilo do sběru vršků z PET lahví na podporu Lukáška Bílého, který se 
narodil s mozkovou obrnou.  
   Bylo neuvěřitelné, kolik lidí se do sbírky zapojilo. Nejenom občané Prostřední Bečvy, ale 
také z Horní Bečvy, děti ze škol i školek, připojila se také škola z Rožnova pod Radhoštěm a 
k velkému překvapení také domov důchodců z Rožnova.  
   Z kila nasbíraných vršků dostal Lukášek na své konto 7,- Kč. Jen u nás se sešlo asi 100 kilo 
vršků. Sbírka pokračovala i v roce 2014. 
    
ZÁJEZD DO LOŠTIC 
   Sdružení SAKUMPIKUM uspořádalo v sobotu 12. října 2013 jednodenní zájezd směr 
Olomouc. 
   Navštívili MUZEUM TVARŮŽKŮ v Lošticích. Občerstvili se voňavými delikatesami v 
restauraci u Coufalů a kavárničce na náměstí. Pak vyrazili na prohlídku loveckých trofejí na 
zámek ÚSOV. Sbírka byla neuvěřitelná. Řešily „Hádanky pánů z Vlašimi“, která byly sice 
věnované dětem, ale úkoly nebyly jednoduché. Nemohli minout „Strašidelné bludiště!“ To vše 
bylo umístěno v prostorách nádvoří zámku. V podzámčí se posilnili před menší prohlídkou 
Olomouce. 
   Hanáckou OLOMOUC si prohlédli s průvodkyní. A vůbec nelitovali. Rodilá Olomoučanka, 
paní Jiřinka Dočkalová, ukázala známá i neznámá místa. Seznámila se zajímavostmi z 
historie, i ze současnosti, a to hlavně z pohledu člověka, který ve městě žije. Nezatěžovala 



letopočty, ale uváděla pikantnosti, které se v průvodci nenajdou. Počasí přálo a dvě hodiny 
utekly jako voda. Po procházce vyrazili zpět domů.  
 

Slet čarodějnic 
 
  První schůze se konala v březnu a na ní se rozhodlo, že se pojmou soutěže pro děti jako 
dráha. Děti dostaly lístečky a plnili úkoly a disciplíny. Z organizací pomohla základní škola. 
Připravila si všechny potřebné věci i hlídky na jednotlivá stanoviště. 
   Jako DJ a konferenciér byl pozván pan Jaroslav Ročňák. Vše zvládl na jedničku. Jako 
profesionál se pohyboval mezi lidmi, dětmi, měl svoji aparaturu, ozvučení a večer uspořádal 
diskotéku. 
   V programu vystoupil kouzelník s balónkovou show. Předváděl kouzla a na závěr se věnoval 
dětem – tvořil z balónků zvířátka dle přání.  
   Sestry Vachunovy zařídily pro děti velkou atrakci. S přítelem z horské služby zprovoznili pro 
děti sjezd na laně přes Bečvu. Zástup dětí byl nekonečný a všichni měli opravdu co dělat, aby 
ten nápor zvládli.  
   Počasí na začátku dubna vůbec nepřálo. Dokonce na velikonoční pondělí 1. dubna sněžilo.  
Až 25. dubna se začalo oteplovat a teploměr vyskočil na + 25°C.  
   Tento rok se sdružení rozhodlo, že si celou akci uspořádá samo, bez pomoci jiných sdružení. 
   Velkou podporu poskytl obecní úřad, který zajistil vatru a uvolnil pracovníky na stavbu 
stanu a stánků.  
   Byl problém se zajištěním dobrovolníků na prodej a organizaci, ale vše se nakonec zvládlo. 
Přišli pomoci i rodinní příslušníci a známí členů sdružení.  
   Vstupné bylo tradičně dobrovolné. Ceny pro dospělé čarodějnice poskytla paní Cabáková. 
Byly to poukazy na rehabilitační cvičení v Retasu. Bohužel v letošním roce se zúčastnily pouze 
tři exempláře dospělých čarodějnic. O to více však bylo těch malých. 
  Podle jejich zapálení v soutěžích byli také odměněni. Každý dostal marcipánovou 
čarodějnici a medaili z fidorky. 
   Počasí nakonec vydrželo až do půlnoci, kdy začalo trochu pršet, ale většina přítomných to 
ani nezaregistrovala.  
   Na občerstvení byly otevřeny tři stánky. S jídlem a pitím, kávou a čajem.  Také nájemce 
bufetu měl otevřené okénko s občerstvením.  
   Nechyběly slavné věštkyně z Horní a Prostřední Bečvy a samozřejmě také úspěšná střelnice 
s prodejem štěstíček.  
   Celá akce se vydařila, byla opět první venkovní akcí v roce. Lidé a především děti byli 
spokojeni a poslední hosté odcházeli za ranního kuropění. 
   Po celé akci muselo být ráno vše uklizené a uvedené do původního stavu. Většina členů 
pomohla a bylo to hotové. 

 
Rozsvěcení vánočního stromku 
 
   Příprava musela proběhnout už den předem. Pracovníci obce rozestavěli obecní stánky a 
také deset zapůjčených z Hutiska. Na prodej se přihlásilo přes třicet stánkařů.  Místní 
organizace a soukromníci měli především občerstvení.  
   V letošním roce se začínalo až ve 12.00 hodin. Pokud byl začátek v 10.00 hodin, návštěvnost 
byla vždy jen asi hodinku, potom odešli všichni na oběd a přišli až odpoledne na program. 
S posunutým začátkem se také stánkaři mohli lépe připravit a lidé začali na trhy přicházet po 
obědě nebo místo něj a vydrželi až do konce. 



  Jako hlavní byl do programu zařazen soubor Javořina s hodinovým vystoupením. Dále 
vystoupil soubor Soláněk z Hutiska a také děti z naší základní školy. Vše uzavřel soubor 
Skřivan, z Horní Bečvy.  
   Aby bylo vše dobře slyšet, byl pozván zvukař se svou profesionální aparaturou.  
    Další novinkou byla komentátorka Katka, která celým dnem krásně prováděla a 
informovala všechny o připraveném programu, o množství a druh zboží a občerstvení a 
dalších zajímavostech na trzích. 
   Stánky byly tradičně rozestavěny kolem silnice ve středu obce a pódium pro vystupující bylo 
umístěno pod cestou na parkovišti u Bečvy. 
   Z místních stánků byly samozřejmě v provozu Sakumpikum se svou vařonkou. Tentokrát 
byla prodávána v hrnečcích, které zbyly z minulého roku. Prodej už nebyl tak velký, jako 
v předešlých letech. Vše se vařilo opět v mateřské školce a k dispozici byla tělocvična pro 
potřeby souboru Javořina.  
   Svůj stánek měla i základní škola s výrobky dětí. Dále studio Pohoda, zahrádkáři, obojí 
hasiči, tradiční uzenářské výrobky mělo i VKP, dále se objevily šperky, oblečení, vánoční 
ozdoby, adventní věnce, a spoustu dalšího zboží. 
   Velký úspěch měl táborák u Bečvy, kde si mohl každý své zkřehlé ruce zahřát vařeným 
bramborem ve slupce. Nebyly na prodej, byla zde umístěna kasička, a kdo chtěl, vhodil malý 
příspěvek na brambory.  
  Největším trhákem byl stánek, ve kterém byla umístěna televize, a lidé se mohli podívat, jaké 
změny se v obci udály, kolik nových akcí se připravovalo, jaké dotace byly vyřízeny a kolik 
financí obec získala na jednotlivé projekty.  
   Pro děti byl připraven stan, ve kterém mohly napsat Ježíškovi svá vánoční přání. Přišlo jich 
kolem čtyřiceti. Sdružení Sakumpikum všechny přáníčka hromadně poslalo do Božího Daru, 
kde Ježíškova pošta dětem odpověděla. Do Betlému přibyla další postavička – volek.  
   Samozřejmostí byl ohňostroj, který začal po proslovu starosty obce, vánočního požehnání 
otce Dujky a slavnostního rozsvícení vánočního stromku. 
   Ohňostroj byl opět krásný a není divu, že se na něj přijeli podívat lidé ze širokého okolí. 
Počasí vyšlo krásné, lidí se sešlo opět velké množství, nakoupili, setkali se s přáteli, rodinou a 
známými a odcházeli domů nasáklí předvánoční atmosférou. 
    

Sbírka charita Broumov 

   
Sbírka byla opět na Prostřední Bečvě. Sběr použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, 
přikrývek, bot, knih, hraček a dalších věcí se uskutečnil ve dnech 8. až 11. dubna 2013. 
   Celou akci si vzaly pod svou hlavičku ženy z Červeného kříže. Prostory na sběr poskytl 
obecní úřad.  
   Věci přinášeli lidé v pytlích a krabicích hned první den sbírky. V letošním roce nebyla účast 
tak veliká jako předešlé roky, protože se ve stejnou dobu konala i na Horní Bečvě. 
   Přesto bylo sesbíráno dostatek věcí, které si Charita sama odvezla a postarala se o její další 
zpracování.  

   
Sdružení dobrovolných hasičů střed 
 
   První soutěže v roce 2013 se mladí hasiči zúčastnili v ostravském atletickém tunelu 23. a 24. 
března.  Byla to soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami. Velmi úspěšný byl Michal Lejska, 
který po vyřazovacích závodech skončil na konečném třetím místě. Vylepšil si osobní rekord 
na čas 12,50 s. 



   Obvodové kolo soutěže se konalo na Dolní Bečvě 11. května. Mladší žáci obsadili konečné 
2. místo ze sedmi družstev. Starší žáci skočili na 3. místě z deseti družstev. Počasí nepřálo a 
některé disciplíny byly zrušeny.  
   O týden později se soutěžilo celý víkend v Horní Lidči. První den skončili starší žáci 
v konkurenci dvanácti družstev z okresu Vsetín na 6. místě. Druhý den ze tří družstev skončili 
druzí.  
   Pro muže a ženy začala sezóna 25. května Obvodovým kolem v Zašové. Závodu se 
zúčastnilo jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Muži v konkurenci devíti družstev 
obsadili konečné 3. místo. Ženy skončily na konečném 5. místě z osmi družstev. 
      V měsíci červnu a červenci se rozjela liga mladých hasičů okresu Vsetín a také pohárové 
soutěže mužů a žen. První pohárová soutěž byla v Hovězím, pokračovala ve Valašské 
Polance, v Němeticích a Jarcové. Všichni zúčastnění měli ve všech soutěžích dobré výsledky. 
Vždy se umístili maximálně do 6. místa.     
  5. srpna odletěl Michal Lejska reprezentovat Českou republiku na IV. Mistrovství světa 
dorostenců v požárním sportu, které se konalo v ruském Podolsku. 
      S celkovým součtem 11 skončili naši starší žáci na 3. místě v soutěži o „Pohár  ředitelky 
HZS ZLK“, která proběhla 15. září v Bezměrově, v okrese Kroměříž. Utkalo se zde dvanáct 
nejlepších družstev z kraje.  
 
Michal Lejska MISTREM SVĚTA 
   Skromný chlapec z malé vesnice, který díky talentu a individuelní každodenní píli proměnil 
své sny ve skutečnost. I tak by se dal popsat příběh Michala, který začal s požárním sportem 
před třemi lety a za tak krátkou dobu se vypracoval na úroveň nejvyšší, dostal se do 
reprezentace České republiky a odjel reprezentovat na IV. Mistrovství světa dorostenců 
v požárním sportu do ruského Podolsku. Na mistrovství, které probíhalo ve dnech 5. -9. srpna 
soutěžili dorostenci ve výstupu na cvičnou věž, v běhu na 100 metrů překážek, ve štafetě 
4x100 metrů a v královské disciplíně, požárním útoku. Po prvním soutěžním dnu, kdy byla na 
programu disciplína výstup na cvičnou věž, se držela česká parta na čtvrtém místě, s čímž se 
tak trochu počítalo, neboť zde jsou státy východní Evropy tradičně silné. Michal obsadil na 
věžích 14. místo s pěkným časem 7,69 s.  
   Ale vše se mělo změnit již druhý den, kde bylo na programu 100 metrů překážek a štafeta 
4x100 metrů. Tady se čekal vzestup v celkovém hodnocení a nezakrývalo se ani očekávání nad 
možnými postupy do finálových rozběhů a možnost porvat se o příčky nejcennější tj. tituly 
mistrů světa. Jedním z adeptů byl v kategorii mladší dorost právě i Michal, který svými časy 
během sezóny ukazoval, že patří mezi ty nejlepší na světě. Bohužel mu jeho dva pokusy 
nevyšly a neposlušný rozdělovač Míšu nenechal ukázat to nejlepší, co umí. Nakonec čas 19,92 
s znamenal 12. místo. O to víc byl Míša zklamaný, když viděl výsledné časy rozběhů v jeho 
kategorii, kde padly pouze dva časy pod 18 s. To je hranice, pod kterou se standardně 
dostával a to by mu zajistilo účast ve čtyřčlenném finále a možnost porvat se o titul mistra 
světa v této disciplíně. Ale i přesto, že se některým nedařilo podle představ, Češi tuto 
disciplínu ovládli a v celkovém hodnocení se posunuli na již pěknější třetí místo.  
   Odpoledne se postavili na start štafety 4x100 metrů a konečné druhé místo znamenalo i 
postup v celkovém hodnocení taktéž na stříbrný stupínek. Poslední den byly na programu 
požární útoky. V celkovém hodnocení ztráceli kluci čtyři body na první Rusy, ale naděje zde 
pořád byla, zejména proto že v této disciplíně jsou Češi velmi silní.  
   Kluci nezklamali a ukázali čas, který znamenal prvenství v této disciplíně, které současně 
s pátým místem Rusů neznamenalo nic jiného než postup do čela celkového hodnocení a zisk 
historicky prvního titulu MISTRŮ SVĚTA v dorosteneckých kategoriích.  



    Obrovský úspěch pro českou práci s mladými hasiči. V dvanáctičlenné výpravě byli čtyři 
zástupci okresu Vsetín: Michal Lejska SDH Prostřední Bečva, Adam Bartoň SDH Oznice, Jan 
Gášek SDH Karolínka Sklárny a Jaromír Burda SDH Juřinka.  
   Pro náš sbor byl Michalův titul mistra světa jednoznačně největší úspěch práce s mladými 
hasiči.  
   Bratři Lejskové ovládli Šumperk 
   V říjnu se konal již 15. ročník soutěže „Šumperský soptík.“  První místo získal za mladší 
žáky náš Vojtěch Lejska s nejlepším časem 15,90 (jediný z jednasedmdesáti závodníků pod 
hranici 16 sekund).  
   Jeho bratr Michal Lejska reprezentoval starší žáky. Obsadil také 1. místo s časem 12,43 
sekund. Jako jediný se ze sto pěti závodníků dostal pod 13 vteřin a s časem 12,43 sekundy 
vytvořil nový rekord Šumperské dráhy.  
   V měsíci říjnu proběhly poslední závody letošního roku, které zakončily letošní opravdu 
nabitou sezónu. Členové kolektivu mladých hasičů se zúčastnili 22 soutěží. Z toho byly 3 
v rámci postupových kol celorepublikové hry plamen a dorostu, 10 v rámci ligy mladých 
hasičů okresu Vsetín a 9 v běhu na 60 nebo 100 metrů překážek. Bilance 23 umístění na 
stupních vítězů je velmi pěkná vizitka. Celkem jsme vybojovali 12 prvních míst, 6 druhých a 5 
třetích. 
    

Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně 

 
  Po novém roce se jednotka věnovala především odklízení spadlých stromů, čištění obecního 
vodojemu a podobně.  
   Přes léto pomáhala s odstraňováním vosích a sršních hnízd a včelích rojů.  
Do Valašské Bystřice odjížděl sbor 17. září k požáru kůlny po vyzvání operačním střediskem.  
Další výjezd proběhl na začátku října k nahlášenému požáru autobusu na silnici v Kněhyních 
směrem na Pustevny.   
   Druhý den po požáru autobusu, 3. října, odjížděla jednotka na pomoc Policii ČR při hledání 
pohřešované osoby na Hutisko-Solanec. Pátrání bylo ukončeno po obdržení zprávy, že se 
osoba dostavila do místa svého bydliště ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
     V prosinci 2013 došlo na Fiuráškovicích ke smrtelné nehodě při těžbě dřeva. Jednotka 
pomáhala při vyproštění osoby zavalené stromem. Během zásahu přiletěl na místo neštěstí 
vrtulník Lékařské záchranné služby Ostrava, lékař bohužel konstatoval, že zranění jsou 
neslučitelné s životem.   
    Přímo na Štědrý den zasahovala jednotka na více místech při odstraňování spadlých 
stromů.  Tím skončily zásahové akce jednotky v roce 2013. 

 
ATC Kemp Kn ěhyně 
 
   Převzato ze Spektra rožnovska: 
   „ Teď u nás pobývali dva dny členové tělovýchovné jednoty Lašánky, nyní se musíme 
připravit na další návštěvníky,“ uvedla Anna Blinková. V hlavní budově se stará o sto lůžek. 
K ubytování slouží rovněž čtrnáct čtyřlůžkových chatek s verandou a plochy pro stany a 
karavany. Hosté mají k dispozici sociální zařízení včetně sprch s teplou vodou a 
samoobslužné kuchyňky.  
   Autocamping leží na břehu horské bystřiny Kněhyňky s průzračně čistou vodou, na kraji 
lesa, což přitahuje nejen turisty a cykloturisty, ale i rodiny s dětmi. Zájemci si mohou zahrát 
kulečník, stolní fotbálek, ping-pong, volejbal či nohejbal. „Někteří návštěvníci se k nám 
pravidelně každý rok vracejí. Jsou z celé republiky. Nejvíce pochopitelně z Ostravska, ale 



přijíždějí k nám také turisté ze Slovenska. Všechny lákaly možnosti výletů na kolech. Někteří 
se přijdou třeba jen podívat, a hned několik dní zůstanou,“ dodává vedoucí kempu.  
   Její slova potvrdil Zdeněk Široký z Havířova. Do kempu přijel s rodinou v pondělí úplně 
náhodou. „Dříve jsme pravidelně stanovali v okolí Čeladné. Naše oblíbené místo však nyní 
patří soukromému majiteli, takže jsme museli hledat něco nového. Tady se nám moc líbí, už 
jsme byli na přehradě na Horní Bečvě a chystáme se na Pustevny,“ uvedl Zdeněk Široký.    
   Manželé Miroslav a Zdenka Ilášovi z Ostravy patří k stálým hostům. Kemp objevili před 
osmi lety a od té doby v něm tráví každý červen dva týdny. „O prázdninách tu bývá hodně 
rušno, proto tu pobýváme před hlavní sezonou. Dnes se chystáme vyrazit na hřiby, většinou 
najdeme dost praváků. A pak milujeme procházky po okolí,“ řekl Spektru Rožnovska Miroslav 
Iláš. A paní Zdenka hned dodala, že se těší, až se půjde ochladit do Kněhyňky. „Voda je sice 
pořádně studená, ale ráda se v ní brouzdám. Dovolená u moře nás už neláká. Máme rádi 
svoje pohodlí. Tady je skutečně nádherná příroda a teď před letní sezonou i pohoda a klid.“ 
 
 

Tělovýchovná jednota Sokol 
 
   V soutěžním ročníku 2013/2014 soutěžili muži v Okresním přeboru. Hráčský kádr byl ve 
složení:  
Na hostování brankář Jakub Jurka ze Zubří a Radek Pečiva z Rožnova. Mužstvo posílili hráči, 
kteří se vrátili z hostování. Martin Fiurášek z Rožnova, Patrik Kubáň z Horní Bečvy a Tomáš 
Závorka z Hutiska.  
   Trenérem byl nadále Zbyněk Jurajda, asistent trenéra Radim Křebek a vedoucí mužstva 
Radek Balaš. Hráči spolu s vedením si vytyčili cíl bojovat o nejvyšší příčky tabulky.  
  V konečném účtování nakonec skončili na skvělém prvním místě tabulky s náskokem tří bodů 
před Halenkovem. 
   V sobotu 13. července uspořádali senioři na Plančáku již šestý ročník Bařina cupu. 
Soutěžilo osm mužstev. Celkovým vítězem se stalo mužstvo Bacova, na druhém místě Hutisko, 
třetí  Alu metal Petra Juříka a čtvrté místo obsadil střed obce. 
   Sdružení se podílelo také na společenském životě v obci. Kromě fotbalových utkání 
uspořádalo tradiční Ples sportovců, zapůjčovalo prostory kolem hřiště na pořádání různých 
akcí. Za podpory obecního úřadu byla celá budova sokolovny zateplena a byly opraveny 
záchody. V přízemí byla vybudována hospůdka.  

 
TJ Sokol Kněhyně 
 
Dětský karneval v Kněhyních 
   Dne 2. března 2013 se konal Dětský karneval v Kněhyních. Začátek byl ve 14:00 hodin, už 
před začátkem se tam scházely různé krásné masky. Všechny přivítala Jiřka Bernátová. 
  Celou dobu si s dětmi hráli dva klauni. Byly zde břišní tanečnice, pirát, pes, noční paní 
a víla. 
Na začátku všechny masky řekly, jak se jmenují a jakou masku představují. Potom se začaly 
hrát různé soutěže. Nejmenší si mohli postavit komín z kostek a zahrát spoustu her. I když 
soutěžící nevyhráli, dostali všichni za odměnu bonbon. 
 V průběhu her se začaly prodávat losy do tomboly, jeden lístek stál pouhých 5 Kč. V tombole 
byla spousta krásných věcí. Různé stolní hry, barbíny, traktor a auta, pro nejmenší dřevěné 
skládanky. 
   Kolem 17. hodiny se začala losovat tombola. Karneval byl zakončen vyhozením zbylých 
bonbonů na zem, kde si je mohly děti posbírat. 

 



 
 
 
TJ SOKOL KNĚHYNĚ – BĚH NA LYŽÍCH 
   Dva roky trénovala Petra Mikudová z TJ Sokol Kněhyně děvčata a chlapce v běhu na lyžích. 
V prvním roce jich začínalo deset, ve druhém se rozrostli na čtrnáct členů. Nejmladšímu 
sportovci bylo šest, těm nejstarším čtrnáct let.    
 „Sama jsem poprvé závodila na běžkách v pěti letech. Ke sportu mne i sestru přivedl otec. A 
běžky mi přirostly k srdci. Bylo mi proto líto, že některé děti nemají podobnou možnost, jako 
jsme měly my. Zažily jsme totiž společně hodně zábavy. Navíc oddíl dostával příspěvek na 
práci s mládeží a bylo škoda ho nevyužívat. První rok jsme proto nakoupili běžky, hůlky a 
boty. Pochopitelně nejednalo se o nejkvalitnější vybavení. Letos jsme pořídili kombinézy. Na 
závodech bylo vidět, že patříme k sobě,“ řekla mladá trenérka.  
   Během zimní sezony absolvovali pět závodů.  Od začátku sezóny 2012/2013 se zúčastnili 
pěti Krajských závodů, dvou závodů přeboru Základních škol a jednoho veřejného.  
   Ještě v roce 2012 pořádala TJ SOKOL Kněhyně závod 30. prosince.  Zúčastnilo se ho deset 
závodníků. Medailového umístění dosáhli Jiří Vítek 2. místo, Klára Pavlíčková 2. místo a 
Radka Žitníková 3. místo. 
   Další závody se konaly 6. ledna 2013 v běžeckém areálu Pusteven. Pořadatelem byla TJ 
Gumárny Zubří. Za Kněhyně závodilo devět dětí. Na stupně vítězů se dostali Radka Žitníková 
- 3. místo a trenérka Petra Mikudová - 2. místo. 
    Také 20 ledna byl místem konání areál Pustevny.  Nejen pořadatele TJ Valašské Meziříčí, 
ale závodníky toho dne potrápila na trati hustá mlha. Našich sedm závodníků se jí nezaleklo. 
Stupně vítězů obsadila na 2. místě Klárka Pavlíčková. 
   Tradiční dvoudenní závod - Šrubařův Memoriál se konal 9. a 10. února. Na závodech se 
naši závodníci ukázali v krásném závodním stejnokroji. Děti si parády užily a ukázaly se oba 
dva dny na stupních vítězů. V sobotním závodě se to podařilo třem dětem.  
   Hlavní závod na 25 km, s účastí Libora Mikudy a Petry Mikudové (4. místo). Nedělní závod 
si zaběhlo 10 dětí. Výsledky byly sečteny za oba dva dny. 
   Další místo konání – Bumbálka. Účast devět našich závodníků a jedna zlatá medaile pro 
Radku Žitníkovou.  
   25. ledna škola z Velkých Karlovic pořádala Karlovský pohár mládeže pro základní a 
mateřské školy z okolí. Tři z našich se umístili na stupních vítězů, ostatní se dostali do desítky. 
Těmito výsledky získali dostatek bodů, aby se v rámci hodnocení škol dokázali umístit na 
výborném třetím místě. Účastnili se tito žáci: Lucie Závorková, Vojta Farník, Barbora 
Vaňková, Radka Žitníková, Aneta Mikudová a Tomáš Měrka. Reprezentovali školy T. G. 
Masaryka Horní Bečva a ZŠ Dolní Bečva. 
   ZŠ Videčská pořádala přebor škol Rožnovska na golfovém hřišti. Opět jsme se účastnili. 
Počasí přálo, jen kvalita sněhu trošku trápila. Děti si zasloužily pochvalu. Daly do toho vše a 
dokázaly si vybojovat úžasné obsazení ve svých kategoriích. Závodily na tratích 700 metrů až 
2,5 kilometrů.  
   Obhajovali: žáci 2-3 třída dívky Vaňková Barbora, 2-3 třída chlapci Roman Vítek, Vojtěch 
Farník, 3-4 třída dívky Žitníková Radka, Mikudová Aneta, 6-7 třída chlapci Měrka Tomáš, 8-
9 třída děvčata Pavla Křištofová.  
   Dne 9. března se konal veřejný závod pro široké okolí. Pořádající Beskydská Magistrála 
Bílá uskutečnila závody na Pustevnách. V závodě se musely děti zúčastnit, podle pravidel 
pořádajícího, v doprovodu staršího 18 let. Podařilo se oslovit a zapojit dostatečný počet lidí, 
aby děti mohly vyrazit na trať. Byla to pro ně nová zkušenost.  
   Závěrem zimní sezony jsme uspořádali 24. března První ročník závodu do vrchu. Závod se 
konal v areálu Sachovy studánky. Závodníci se vydali po sjezdovce nahoru. Nelehký, ale 



krásný, závod, všichni zdatně zvládli. Počasí přálo a atmosféra závodu prvního ročníku 
přesvědčila organizátory o pokračování tohoto netradičního běhu do vrchu.  
    230www.prostrednibecva.cz 

Biatlon 
 
   Z našeho oddílu se zimních závodů Českého poháru a Mistrovství republiky v biatlonu 
zúčastnil pouze Richard Žitník se svým otcem, který zajišťoval nezbytný servis.  
   Ríša se zúčastnil všech závodů Českého poháru, které se konaly v Novém Městě na Moravě 
a v Břidličné. 
  Ve dnech 22. - 24. února 2013 se konalo Mistrovství České republiky biatlonu žactva v 
Jablonci nad Nisou, kde se Ríša umístil v rychlostním závodě na dvacátém prvním místě. V 
závodě s hromadným startem na čtrnáctém místě a ve štafetovém závodě dvojic získal 
bronzovou medaili, což byl jeho největší úspěch v zimní sezóně.  
   V celostátním žebříčku Českého poháru v sezóně 2012/2013 skončil celkově na sedmnáctém 
místě.  
 
 

Škola v přírodě 

 
   Škola v přírodě Prostřední Bečva bylo bývalé zařízení Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje s kapacitou 85 míst. 
  Standardně vybavené 5 - 6 lůžkové pokoje, společná sociální zařízení, koupelny se sprchami 
s teplou vodou. Sušárna, jídelna s televizí, audiovizuálním systémem, DVD a klavír. Dětský 
bar, ošetřovna a izolace tvořily interiér dvouposchoďové hlavní budovy. 
   V celém objektu WIFI zdarma. Pedagogický doprovod měl v odděleném vedlejším křídle k 
dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením, společnou kuchyňkou a společenskou 
místností.  
   Pro výuku a odpolední činnost sloužila samostatná dřevěná budova školy vzdálená 50 m od 
hlavní budovy. Její interiér: 4 třídy vybavené tabulí, lavicemi a židlemi, šatnou a sociálním 
zařízením. Ve škole byly i 2 malé učebny ke sportovním účelům.  
   Další součástí Školy v přírodě byly dvě chatky, vhodné k rodinné rekreaci. Jednopatrové 
chatky byly turisticky vybaveny 8 lůžky ve 3 pokojích, společenskou místností, kuchyňským 
koutem, ledničkou, WC a sprchovým koutem. Teplá voda byla k dispozici celodenně, vytápění 
chat bylo zajištěno plynovými kotli. Stravování bylo možné zajistit ve škole nebo individuálně.  
   Exteriér školy v přírodě tvořil rozsáhlý oplocený pozemek o rozloze 3 ha, na kterém byly 
travnaté fotbalové hřiště, antukový a asfaltový kurt, 2 koše na košíkovou, venkovní stolní 
tenis, průlezky, houpačky, ohniště, posezení a množství přírodních zákoutí.  
 
 

Základní škola 
 
   ZŠ Prostřední Bečva byla školou rodinného typu. V roce 2013 měla čtyři třídy. Školu 
navštěvovalo 38 dětí. Vzhledem k malému počtu dětí ve třídě se mohli učitelé dětem  
individuálně věnovat. Ve škole bylo klidné a pohodové prostředí. Žáci měli možnost vzájemně 
spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších. V prostředí malé školy 
se dařilo úspěšně předcházet rizikovému chování. Škola měla své internetové stránky. 
    Na Prostřední Bečvě byla mateřská škola sloučena se základní školou. Mělo to svá pozitiva 
- probíhala zde neformální spolupráce. Předškoláčči z MŠ pravidelně docházeli do základní 
školy na kroužek angličtiny, který vedla Mgr. Petra Hamplová a na Hravé tvořeníčko s paní 



vychovatelkou Hankou Skalíkovou. Kroužek fungoval pro děti předškolního věku, anglicky se 
v něm ale učily i čtyři mladší děti.  
   Zahájení školního roku 2012/2013 proběhlo v pondělí 3. září 2012 za účasti starosty obce 
Ing. Radima Gálika a člena zastupitelstva pana Rudolfa Jurajdy.  
   V tomto školním roce zahájila práci nová paní ředitelka Mgr. Přikrylová Pavlína z Horní 
Bečvy, která v červnu 2012 vyhrála konkurz. Do funkce nastoupila 1. srpna 2012. 
   Ze školy odešla do důchodu učitelka paní Mgr. Dana Ševčíková, a paní Mgr. Vavrečková 
Hana přešla na jinou školu.  
Učitelský sbor vypadal takto: 
Mgr. Simona Hrstková 1. třída (9 žáků) 
Mgr. Petra Hamplová 2. a 4. třída (3+8 žáků) 
Mgr. Pavlína Přikrylová – 3. třída (10 žáků) 
Mgr. Zdenka Juříčková – 5. třída (8 žáků) 
Školní družinu vedla Skalíková Hana (také VV, PČ + HV) 
Účetnictví pro všechny subjekty základní a mateřské školy měla na starosti paní Vašková Eva.  
   První školní den dětem začala velká hra „O zlaté rouno“. Jednalo se o dlouhodobý projekt, 
při kterém děti poznávaly nejbližší okolí obce, region Valašsko a místní lidové tradice. Žáci si 
v pondělí našli ovečku, pro kterou celý rok získávali zlatá rouna za splněné úkoly a aktivity.  
Rožnovská olympiáda 12. – 14. září 2012 
   Žáci naší školy se tradičně zúčastnili Rožnovské olympiády pod vedením paní učitelky 
Simony Hrstkové. Olympiáda trvala tři dny a vystřídalo se na ní celkem 18 žáků 2. až 5. 
ročníku.  
Bečvanská olympiáda 13. září 2012 
Protože se všechny děti nemohly účastnit Rožnovské olympiády, připravili jsme vlastní – 
Bečvanskou. Soutěžilo se v klasických disciplinách, ale také v netradičních disciplínách, které 
děti hodně bavily.  
   V pondělí 24. září nepřišli do školy žáci, ale podzimní víly a skřítkové. Společně přivítali 
podzim.  
Dýňování 
V říjnu si děti donesly do školy dýně, které za pomoci rodičů vyřezaly a nazdobily. Dýně pak 
byly umístěny ve vestibulu, a na schodišti školy. 
   Díky sponzorům mohla škola koupit keramickou pec a děti se připravily na vánoční 
jarmark. Prodejem výrobků získaly prostředky na nákup keramické hlíny.  
   V prosinci čekal děti vánoční výlet do Rožnova s prohlídkou kostela, dále Mikulášská 
nadílka a spousta dalších aktivit. 
    Po vánocích začalo vyučování 3. ledna 2013 a další bohatý program: soutěž v bobování, 
divadlo, lyžování s rodiči, karneval, stavby ze sněhu, Talentmánie, Křeslo pro hosta, Den 
otevřených dveří, návštěva dětí z MŠ a pololetní vysvědčení. V únoru se začal plavecký a 
lyžařský výcvik.  
   Zápis do 1. třídy proběhl 30. ledna. Zapsáno bylo 16 nových prvňáčků.  Před zápisem měly 
děti Dětský karneval v prostorách RETASA.  
   Škola se zapojila do celorepublikového projektu Noc s Andersenem. Do projektu se 
zaregistrovalo 436 škol a 539 knihoven. Děti se dozvěděly zajímavosti ze života i díla 
pohádkáře. Byly obklopeny plnými regály knih a vyslechly si pohádku. Pak se z knihovny 
odebraly do školy, kde na ně čekala soutěž ve znalosti knih.  
   Dne 28. května jela škola na Kurz přežití v přírodě do Valašské Bystřice do místa jménem 
Mraveniště.  
V červnu byla jedna tajná akce – simulovaný požár a skutečný poplach se zásahem 
rožnovských hasičů.  



   V tomto školním roce skončily dvě dlouholeté pracovnice školy – bývala ředitelka Mgr. 
Zdenka Juříčková a školnice paní Lenomarová Ludmila 

 
Mateřská škola 
 
   V mateřské škole střed vyučovala Věra Gáliková, Renata Kanioková, Jana Janíčková a 
Lenka Zemanová. 
   Ve školní jídelně vařily kuchařky Dagmar Němcová, která nastoupila za paní Zdenku 
Hrstkovou (důchod) a Jana Skalíková. Dále Marie Růčková a uklízečka Dana Petřeková. 
Vedoucí školní jídelny byla Jana Machálková.  
    V mateřské škola Kněhyně vyučovaly učitelky Irena Janečková a za odstěhovanou Kristýnu 
Šudákovou Lenka Füleová. Kuchařku a uklízečku zastávala Marie Kanioková . 
   V září na začátku školního roku ožil Rožnov pod Radhoštěm V. Olympiádou dětí a mládeže. 
   Školku reprezentovali: Marek Kubáň, Lukáš Macura, Marek Štůsek, David Frňka, Martin 
Malina, Daniel Polášek, Marie Blažková, Tereza Poppová, Sára Holčáková, Ivana Cabáková. 
   Naše mateřská škola skončila na 7. místě.  
   V říjnu byla v Základní škole zahájena „Angličtina pro nejmenší a také logopedie.  
   V lednu jezdilo 13 dětí ze starší třídy a 1 dítě z MŠ v Kněhyních do dětského lyžařského 
parku v areálu Soláň-Sedlo. Náplní pětidenního kurzu byla skupinová výuka lyžování.  
    Zápis dětí pro školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 10. a 11. dubna 2013. Přihlásilo se 
19 nový dětí a všechny byly přijaty.   Zápis nových dětí v Kněhyních proběhl 8. dubna, 
přihlásily se 4 děti.  
   Přes prázdniny proběhla rekonstrukce mateřské školy. Došlo k výměně oken a nové fasádě 
školy. Součástí mateřské školy bylo i dětské hřiště pro veřejnost. 
   Mateřská škola získala novou vývěsní skříňku před Jednotou střed. Dění ve školkách bylo 
možné zhlédnout na  www.zsmsbecva.webnode.cz.                                                                                                        

 
 

Jezdecký klub Valašsko 
 
Výstava koní na Valašsku  
   1. květen byl tradičně na Valašsku dnem, kdy se konala Výstava koní a letos to bylo  již po 
osmnácté. Potřetí byla pořádána ve spolupráci Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska a 
Jezdeckým klubem Valašsko Prostřední Bečva.  
   Koně byly rozděleny do kategorií dle došlých přihlášek, ČT, barokní plemena, hucul, 
hafling, pony, chladnokrevní. Koně v jednotlivých kategoriích hodnotila odborná komise ve 
složení:  MVDr. Josef Živníček, Ing Leopold Mamica, Ing. Petr Rydval a  Jan Blizňák. 
Vystavování a hodnocení koní bylo dopoledne od 10 hodin. Diváci mohli sledovat program i v 
odpoledních hodinách. Uskutečnila se skoková ukázka, voltiž nejmenších dětí, drezůrní 
ježdění, stoličková na koni.   
   Program vyvrcholil kombinovanou vozatajskou jízdou chladnokrevníků. Role rozhodčího 
vozatajských soutěží se zhostil pan František Nedbálek. Pracovní koně se představily při 
ovladatelnosti s kládou, v jízdě, v zápřahu a těžkém tahu.  

 
Počasí 
 
   Nový rok začal úplně nádherně, se sluníčkem a teplotou +2°C. Sníh začal padat až na 
druhý den, ale teplota byla pořád kolem 1-2°C. Ve čtvrtek 3. ledna klesl teploměr na -4°C, ale 



příští den už bylo zase +3°C a začalo pršet. Pršelo celý den, i v noci a teplota se zvedla na 
+6°C.  
    Druhý týden v lednu klesla teplota k nule a začalo sněžit. Napadlo asi 10cm sněhu. Pouze 
jeden den klesly teploty večer pod -11°C. Jinak se ráno držely od -2 do -7°C, přes den kolem 
nuly. Pokud sněžilo, byl sníh mokrý, většinou padal s deštěm. Obloha byla zatažena, někdy 
mlha, sluníčko se moc neukazovalo.  Celý leden hrozila ledovka, protože teploty byly přes den 
mírné a spíše pršelo, místo sněhu, a v noci teploty klesly pod nulu. Poslední týden v lednu 
klesly v noci teploty až na -15°C, přes den však pouze -2 až 0°C.  
   První únorový den se ukázal se sluníčkem, ale ne na dlouho. V poledne padla hustá mlha, 
zatáhlo se a začalo pršet. Teploty kolem +2 až +4°C. Další dny se ochladilo a místo deště 
začalo sněžit. Napadlo kolem 20cm sněhu. Začalo mrznout, sníh vydržel. Až do poloviny 
února mrzlo, bylo zataženo a bez slunce. Sněžilo a občas padla mlha. Druhá polovina února 
se překulila zase na teploty nad nulou. Pokud sněžilo, tak mokrý sníh, který večer přituhl a 
přes den na něj začalo pršet. Vyjasnilo se až poslední dva únorové dny.  
   Březen začal krásně slunečně, ale s teplotou kolem nuly. Ranní teploty klesly i na -6°C, 
během dne jednou mlhavo, potom zase krásně jasno. Občas foukal studený vítr.  Ve čtvrtek 14. 
března byly ranní teploty -5°C a začalo dokonce sněžit a zvedl se silný vítr.  Příští den klesla 
teplota večer na -9°C a do soboty napadlo 20cm sněhu. Čtyři dny se teplota udržela ráno až 
na -11°C, přes den stoupl teploměr i na +4°C, pokud svítilo sluníčko. Až do konce března byly 
ranní teploty pořád kolem nuly, dokonce klesly i na -5°C. Přes den bylo jasně, ale chladno, 
sluníčko nemělo žádnou sílu. Pokud foukal vítr, byl nepříjemný den. Poslední víkend v březnu 
byla ráno nula. V pátek krásných +8°C, ale v sobotu zataženo, v poledne +6°C, ale začal 
padat sníh a v neděli ráno 31. března už byl všude bílo. Do večera napadlo 30cm sněhu. 
   Velikonoční pondělí 1. dubna stále sněžilo. Kolem 10.00 hodin se ukázalo sluníčko, ale 
stejně napadalo celkem asi 40cm sněhu. Příští den klesla teplota na -14°C. Přes den krásně 
jasno, ale strašně chladno. Pondělí osmého dubna byla ranní teplota -8°C, ale vyšlo slunce a 
svítilo po dlouhé době celý den! Příští den už bylo zase zataženo a po sedmé hodině se déšť 
proměnil ve sníh, ale další dny už byly konečně ranní teploty v plusu. Přes den dokonce 
+14°C.  Do poloviny dubna se teploty střídaly opravdu aprílově.  Jednou ráno mráz, potom 
slunce, do toho déšť a najednou teplota +12°C. 
   Ve čtvrtek 18. dubna odpolední teplota 20°C a večer v osm hodin stále ještě 17°C.  Během 
celého dubna přišly dvě průtrže mračen. Jedna kolem 10. dubna a druhá 22. dubna. Teploty 
ale stále kolem 20°C, na konci dubna ranní teploty od 12 do 16°C.  
   První máj byl krásný, jen foukal vítr. Na druhý den průtrž mračen, ale přes víkend krásné 
počasí. Teplota kolem 20°C.  Až do konce května střídavé teploty. Ranní kolem 10-14°C. 
Přeháňky přes den, při teplotách kolem 24°C. Zmrzlí muži se ukázali v dešti, mírně poklesly 
teploty, ale žádný mráz. Byly takové pásy deště, že u Zavadilky pršelo a v Bacově bylo krásně. 
V podstatě celý květen byl na srážky bohatý, i když někdy přes den jen mrholilo.  Objevily se i 
kroupy.  
   Začátek června nebyl o mnoho lepší. Až do 11. června přicházely bouřky, mlha, teploty jen 
do 15°C. Ranní kolem 10°C. Změna nastala 12. června. Večer před tím se vyjasnilo a ve 
středu už bylo 23°C  a teploty stále stoupaly. Až do 23. června byly ranní teploty 14-20°C a 
denní od 25 do 32°C. Samozřejmě z velkých veder přišla občas bouřka. Od neděle 23. června 
pršelo v kuse až do čtvrtka 27. června. Obloha byla ještě zatažená, ale déšť nikde. Začalo se 
dokonce vyjasňovat. Víkend byl jasnější, teploty přes den kolem 15°C. 
   S příchodem prázdnin se zvedly teploty na 26°C, vyjasnilo se a čtrnáct dnů jsme si mohli 
užívat letní počasí s teplotami i kolem 30°C. Po 14. červenci teplota klesla na 14-18°C a 
začalo pršet. Za pět dnů se vše obrátilo a teploměr se zase vyhoupl na tropické teploty 25-
32°C.  Od soboty 28. července do konce měsíce se dokonce podařilo naměřit přes den 36-
38°C. Předposlední den měsíce bylo ráno v 8.00 už 30°C. Z vysokých teplot přišel očekávaný 



déšť. Pršet začalo 30. července, ale déšť nevydržel dlouho. Teploty se pořád držely kolem 
30°C.  
   Déšť konečně přišel až 4. srpna. Přes den stále krásně, večer déšť, ale vzduch byl stále 
dusný. Ve středu 7. srpna ranní teplota 20°C, odpoledne 35-38°C a večer v 21.00 hodin 27°C. 
O den později v16.00 hodin ve stínu 39°C. Od 4. srpna nepršelo až do 19. srpna. Teploty byly 
sice „jen“ kolem 25°C, ale déšť nikde, jen v pátek 9. pršelo v noci do rána, ale na vyprahlé 
zemi nebylo nic poznat. 
   Konečně po 20. srpnu teploty klesly a objevil se i déšť. Přes den se udržely teploty kolem 20-
25°C a pršelo s přestávkami až do září. V podstatě bylo krásné léto. 
   Do 9. září bylo ještě pěkně, teploty už nižší, kolem 20°C, v úterý 10. září se zatáhlo a začalo 
pršet. Pršelo v podstatě celé září. Teploty se pohybovaly kolem 15-18°C, někdy i 20°C. Ranní 
kolem 10°C. V polovině září začaly růst houby! V pátek 27. září ráno se objevil první mrazík. 
Přes den svítilo slunce, bylo jasno a na druhý den ráno -2°C.  
   Ranní teploty se pod bodem mrazu udržely až do 4. října. Přes den bylo až do poloviny října 
jasno až polojasno. Teploty 13-15°C. Občas ranní mlhy. Párkrát déšť. Druhá polovina října 
byla teplejší a vydatnější na vláhu. Ranní teploty kolem 10°C, přes den 15-18°C. Kromě 5-6 
dnů, kdy bylo nádherně, každý den pršelo nebo alespoň mrholilo. Pouze poslední říjnový 
víkend byl nádherný, teplý, slunečný.  
  V pátek 1. listopadu krásné babí léto, druhý den velký obrat. Typické dušičkové počasí. 
Mrholení, bez sluníčka. Mlhy a déšť, to až do 11. listopadu. Ranní teploty byly ale vyšší, 
kolem 10-12°C. Začátek druhé poloviny listopadu byl krásný, slunečný, teplý. Po dvacátém se 
však teploty opět snížily, ranní byly kolem 5°C, přes den do 10°C, mlha a déšť.  Poslední 
listopadová neděle chladná, deštivá. Teplota jen 3°C. V pondělí 25. listopadu všude bílo, 
namrzlý déšť, hladko. Sněžilo celý den, teplota kolem nuly. Do posledního listopadu se teplota 
držela kolem nuly, v noci klesla i na -6°C, bylo polojasno a poslední den napadl další sníh.  
   První prosincová neděle sluníčkem všechen sníh odstranila. Bylo jasno, teploty ráno kolem 
0 až -4°C, přes den +4°C. Až do konce roku už sníh nenapadl. Většinou bylo polojasno, mlha, 
ranní teploty nejnižší -7°C při vyjasnění, jinak kolem nuly. Přes den také kolem nuly. Poslední 
prosincové dny byly jasné, slunečné, teploty přes den +5 až +9°C. Foukal silný vítr, ale po 
sněhu ani památka. Na silvestra začalo poprchávat, bylo mlhavo, teplota 4°C. 
 
    


